
عنوان كاال ردیف گروه فرآورده
انواع سوسیس و كالباس و ژامبون

۱ انواع همبرگر و كباب (شامل كباب های كوبیده و لقمه) صنعتی و صنفی با چربی بیش از %۲۰

انواع ساندويچ و پیتزا و كنسروهايی كه دارای سوسیس، كالباس و ژامبون می باشند ۲
غذاهای آماده مصرف شامل ساالد الويه صنعتی و صنفی، انواع سمبوسه و فالفل آماده شده با روش غوطه 

وری در روغن  ۳

كنسرو كله و پاچه  ۴

فرآورده های گوشتی
و

غذاهای آماده مصرف

انواع ماست با چربی باالتر از ۵ درصد ۵
انواع پنیرهای خامه ای پرچرب با چربی ۲۸ درصد و باالتر و انواع پنیرهای پرچرب (با چربی بیش از ۴۵ 

درصد در ماده خشك) ۶

انواع كره، خامه های معمولی و نیز طعم دار  ۷

سرشیر و فرآورده های مشابه ۸

دوغ های معمولی با میزان نمك باالتر از ۲ درصد ۹

فرآورده های لبنی

انواع نوشابه های گازدار معمولی و انرژی زا به استثناء نوشیدنی مالت ۱۰

فرآورده های يخی خوراكی (در انواع و اوزان مختلف بسته بندی) ۱۱

انواع نكتار و نوشیدنی میوه ای ( گازدار و يا بدون گاز) با محتوای آب میوه كمتر از ۵۰درصد ۱۲

انواع شربت و نوشیدنی های غیرمیوه ای ۱۳

انواع پودر نوشیدنی فوری ۱۴

انواع فرآورده های شيرین 
و نوشيدنی ها

انواع خیارشور  و شورهای سبزيجات (مخلوط و يا جزء)  با نمك بیش از ۵ درصد ۱۵

انواع آجیل های شور با نمك بیش از ۵ درصد  ۱۶
انواع فرآورده های شور با 

نمك بيش از ۵ درصد

انواع نگهدارنده های شیمیايی ۱۷

انواع اسانس های مصنوعی و از جمله اسانس دود ۱۸

انواع طعم دهنده های مصنوعی ۱۹

انواع رنگ های مصنوعی در مواد غذايی ۲۰

موادشيميایی با كاربرد در 
مواد غذایی

فهرست كاالهای آسيب رسان به سالمت 
بند (الف) ماده۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه

سال ۱۳۹۳



عنوان كاال ردیف گروه فرآورده

بنزين و گازوئیل با استاندارد پايین تر از يورو ۴ ۲۱

سیگار و ساير فرآورده های دخانی ۲۲

انواع كرم های آنتی سلولیت و الغر كننده های موضعی ۲۳

انواع رنگ های حاوی سرب ۲۴

انواع لوازم آرايشی و بهداشتی و اسباب بازی های حاوی سرب  ۲۵
انواع روغن های جامد و مايع نباتی و مارگارين با میزان اسید چرب اشباع شده باالتر از ۳۰درصد

يا میزان اسیدهای چرب ترانس باالتر از ۲ درصد ۲۶

انواع روغن های حیوانی و پیه گوسفند و غذاهای تهیه شده از آن ها ۲۷

انواع سس های پرچرب (مايونز و سس ساالد و سس های سفید) با چربی بیش از ۳۰ درصد ۲۸

انواع فرآورده های سرخ شده در روغن برپايه سیب زمینی و غالت (چیپس سیب زمینی و غالت) ۲۹

انواع فرآورده های حجیم شده بر پايه ذرت (اصطالحاً انواع پفك) ۳۰

انواع دسرهای پرچرب و انواع شیرينی، شكالت، زولبیا و بامیه ۳۱

سایر



نام دارو طبقه بندی دارویی

ترامادول، ديفنوكسیالت، كدئین مواد افيوني(اپيوئيدها)

دكستروآمفتافین، متیل فنیدات، پسودوافدرين (به عنوان پیش ساز) محرك هاي شبه آمفتاميني

الكل طبی اتیلیك الكل

كتامین داروهاي توهم زا

مكمل ها

ارائه قلیان در چای خانه ها و سفره خانه ها -۱

۲- تولید و پخش فیلم وسريال و محصوالت فرهنگی مروج خشونت و مصرف دخانیات

ارائه خدمات رژيم های سريع الغری و چاقی -۳

ارائه خدمات آرايشی مانند برنزه كردن با سوالريوم -۴

۵- مداخالت افزايش قد

عرضه و فروش لباس و كفش دست دوم -۶

استفاده از ظروف يكبار مصرف پلی اتیلن غیر اكسپندد برای مواد غذايی و نوشیدنی های گرم -۷

بسته بندی با وزن بیش از ۲۰ كیلوگرم -۸

آلودگی صوتی با صدای باالتر از ۸۰ دسیبل -۹

انتشارامواج الكترومغناطیسی با طول موج ... -۱۰

فهرست اقدامات آسيب رسان به سالمت 

فهرست  پيشنهادی اقدامات آسيب رسان به سالمت در سال ۹۳

فهرست داروهای دارای پتانسيل سوء مصرف 

فهرست  پيشنهادی داروهای با پتانسيل سوء مصرف در سال ۹۳


