
 

 عنوان كاال ردیف گروه فرآورده

 فرآورده های گوشتی

 و

 غذاهای آماده مصرف

1 
 انواع سوسيس و كالباس و ژامبون

 %02چربي بيش از  صنعتي و صنفي با( هاي كوبيده و لقمه شامل كباب)انواع همبرگر و كباب  

 باشند ساندويچ و پيتزا و كنسروهايي كه داراي سوسيس، كالباس و ژامبون ميانواع  2

3 
غذاهاي آماده مصرف شامل ساالد الويه صنعتي و صنفي، انواع سمبوسه و فالفل آماده شده با روش غوطه 

 وري در روغن 

 كنسرو كله و پاچه  4

 

 فرآورده های لبنی

 درصد 5 از باالترا چربي بانواع ماست  5

6 
 55با چربي بيش از )و انواع پنيرهاي پرچرب  درصد و باالتر 02ا چربي بپرچرب  انواع پنيرهاي خامه اي

 (درصد در ماده خشك

  دار هاي معمولي و نيز طعم كره، خامهانواع  7

 هاي مشابه سرشير و فرآورده 8

 درصد 0نمك باالتر از هاي معمولي با ميزان  دوغ 9

های شيرین  انواع فرآورده

 ها و نوشيدنی

 زا به استثناء نوشيدني مالت هاي گازدار معمولي و انرژي انواع نوشابه 11

 (بندي در انواع و اوزان مختلف بسته)هاي يخي خوراكي  فرآورده 11

 درصد52ميوه كمتر از  محتواي آببا ( گازدار و يا بدون گاز) اي  انواع نكتار و نوشيدني ميوه 12

 اي هاي غيرميوه انواع شربت و نوشيدني 13

 انواع پودر نوشيدني فوري 14

های شور با  انواع فرآورده

 درصد 5نمك بيش از 

 درصد 5با نمك بيش از (  مخلوط و يا جزء)انواع خيارشور  و شورهاي سبزيجات  15

 درصد  5هاي شور با نمك بيش از  انواع آجيل 16

موادشيميایی با كاربرد در 

 مواد غذایی

 هاي شيميايي انواع نگهدارنده 17

 هاي مصنوعي و از جمله اسانس دود انواع اسانس 18

 هاي مصنوعي دهنده انواع طعم 19

 هاي مصنوعي در مواد غذايي انواع رنگ 21

  آسيب رسان به سالمتكاالهای  فهرست

 قانون برنامه پنجم توسعه 37ماده( الف)بند 

 1393سال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان كاال ردیف گروه فرآورده

 سایر

 5تر از يورو  بنزين و گازوئيل با استاندارد پايين 21

 هاي دخاني سيگار و ساير فرآورده 22

 هاي موضعي سلوليت و الغر كننده هاي آنتي انواع كرم 23

 هاي حاوي سرب انواع رنگ 24

 هاي حاوي سرب  بازي انواع لوازم آرايشي و بهداشتي و اسباب 25

26 
 درصد02مايع نباتي و مارگارين با ميزان اسيد چرب اشباع شده باالتر از هاي جامد و  انواع روغن

 درصد 0يا ميزان اسيدهاي چرب ترانس باالتر از 

 ها هاي حيواني و پيه گوسفند و غذاهاي تهيه شده از آن انواع روغن 27

 درصد 02با چربي بيش از ( هاي سفيد مايونز و سس ساالد و سس)هاي پرچرب  انواع سس 28

 (زميني و غالت چيپس سيب)زميني و غالت  هاي سرخ شده در روغن برپايه سيب انواع فرآورده 29

 (اصطالحاً انواع پفك)هاي حجيم شده بر پايه ذرت  انواع فرآورده 31

 انواع دسرهاي پرچرب و انواع شيريني، شكالت، زولبيا و باميه 31



 

 

 

 

 نام دارو طبقه بندی دارویی

 ترامادول، ديفنوكسيالت، كدئين (اپيوئيدها)مواد افيوني

 (ساز به عنوان پيش)دكستروآمفتافين، متيل فنيدات، پسودوافدرين  هاي شبه آمفتاميني محرك

 الكل طبي اتيليك الكل

 كتامين زا داروهاي توهم

 ها مكمل
 

 ها خانه ها و سفره خانه ارائه قليان در چاي -1

 خشونت و مصرف دخانيات مروجتوليد و پخش فيلم وسريال و محصوالت فرهنگي   -0

 هاي سريع الغري و چاقي رژيم ارائه خدمات -0

 خدمات آرايشي مانند برنزه كردن با سوالريوم ارائه -5

 مداخالت افزايش قد  -5

 عرضه و فروش لباس و كفش دست دوم -6

 هاي گرم استفاده از ظروف يكبار مصرف پلي اتيلن غير اكسپندد براي مواد غذايي و نوشيدني -7

 كيلوگرم 02بسته بندي با وزن بيش از  -2

 دسيبل 22آلودگي صوتي با صداي باالتر از  -9

 ...انتشارامواج الكترومغناطيسي با طول موج  -12

  رسان به سالمت فهرست اقدامات آسيب

 

 93سال در  فهرست  پيشنهادی اقدامات آسيب رسان به سالمت

  پتانسيل سوء مصرف دارایداروهای فهرست 

 

 93سال در  فهرست  پيشنهادی داروهای با پتانسيل سوء مصرف


