بسمه تعالی
نظر به اهمیت کنترل بیماریهای غیر واگیر و اهداف سند ملی غیر واگیر و در راستای محقق شدن اهداف
پیش بینی شده در سند فوق تا سال 0202معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی
نامه  0742مورخه  47/0/02ممنوعیت تبلیغ کاالها و خدمات آسیب رسان به سالمت را به شرح زیر اعالم
می دارد .بدیهی است هرگونه تخطی از موارد مذکور پیگرد قانونی خواهد داشت.

فهرست كاالهای آسيب رسان به سالمت
بند (الف) ماده 74قانون برنامه پنجم توسعه
سال 2747
گروه فرآورده

فرآورده های گوشتی
و
غذاهای آماده مصرف

فرآورده های لبنی

انواع فرآورده های شيرین
و نوشيدنی ها

انواع فرآورده های شور با

عنوان كاال

ردیف
1

انواع سوسیس و کالباس و ژامبون
انواع همبرگر و کباب (شامل کباب های کوبیده و لقمه) صنعتی و صنفی با چربی بیش از %02

0

انواع ساندویچ و پیتزا و کنسروهایی که دارای سوسیس ،کالباس و ژامبون می باشند

3

غذاهای آماده مصرف شامل ساالد الویه صنعتی و صنفی ،انواع سمبوسه و فالفل آماده شده با روش غوطه
وری در روغن

4

کنسرو کله و پاچه

5

انواع ماست با چربی باالتر از  5درصد

6

انواع پنیرهای خامه ای پرچرب با چربی  02درصد و باالتر و انواع پنیرهای پرچرب (با چربی بیش از 45
درصد در ماده خشك)

7

انواع کره ،خامه های معمولی و نیز طعم دار

2

سرشیر و فرآورده های مشابه

9

دوغ های معمولی با میزان نمك باالتر از  0درصد

12

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

11

فرآورده های یخی خوراکی (در انواع و اوزان مختلف بسته بندی)

10

انواع نکتار و نوشیدنی میوه ای ( گازدار و یا بدون گاز) با محتوای آب میوه کمتر از 52درصد

13

انواع شربت و نوشیدنی های غیرمیوه ای

14

انواع پودر نوشیدنی فوری

15

انواع خیارشور و شورهای سبزیجات (مخلوط و یا جزء) با نمك بیش از  5درصد

نمك بيش از  5درصد

موادشيميایی با كاربرد در
مواد غذایی

گروه فرآورده

سایر

16

انواع آجیل های شور با نمك بیش از  5درصد

17

انواع نگهدارنده های شیمیایی

12

انواع اسانس های مصنوعی و از جمله اسانس دود

19

انواع طعم دهنده های مصنوعی

02

انواع رنگ های مصنوعی در مواد غذایی
عنوان كاال

ردیف
01

بنزین و گازوئیل با استاندارد پایین تر از یورو 4

00

سیگار و سایر فرآورده های دخانی

03

انواع کرم های آنتی سلولیت و الغر کننده های موضعی

04

انواع رنگ های حاوی سرب

05

انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی های حاوی سرب

06

انواع روغن های جامد و مایع نباتی و مارگارین با میزان اسید چرب اشباع شده باالتر از 32درصد
یا میزان اسیدهای چرب ترانس باالتر از  0درصد

07

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

02

انواع سس های پرچرب (مایونز و سس ساالد و سس های سفید) با چربی بیش از  32درصد

09

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

32

انواع فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت (اصطالحاً انواع پفك)

31

انواع دسرهای پرچرب و انواع شیرینی ،شکالت ،زولبیا و بامیه

فهرست اقدامات آسيب رسان به سالمت
 -2ارائه قلیان در چای خانه ها و سفره خانه ها

فهرست پيشنهادی اقدامات آسيب رسان به سالمت در سال 47

-0

تولید و پخش فیلم وسریال و محصوالت فرهنگی مروج خشونت و مصرف دخانیات

 -7ارائه خدمات رژیم های سریع الغری و چاقی
 -7ارائه خدمات آرایشی مانند برنزه کردن با سوالریوم
-2

مداخالت افزایش قد

 -6عرضه و فروش لباس و کفش دست دوم
 -4استفاده از ظروف یکبار مصرف پلی اتیلن غیر اکسپندد برای مواد غذایی و نوشیدنی های گرم
 -2بسته بندی با وزن بیش از  02کیلوگرم
 -9آلودگی صوتی با صدای باالتر از  22دسیبل
 -12انتشارامواج الکترومغناطیسی با طول موج ...

فهرست داروهای دارای پتانسيل سوء مصرف

فهرست پيشنهادی داروهای با پتانسيل سوء مصرف در سال 47
طبقه بندی دارویی
مواد افيوني(اپيوئيدها)
محرك هاي شبه آمفتاميني
الكل
داروهاي توهم زا
مكمل ها

نام دارو
ترامادول ،دیفنوکسیالت ،کدئین
دکستروآمفتافین ،متیل فنیدات ،پسودوافدرین (به عنوان پیش ساز)
الکل طبی اتیلیك
کتامین

