
 
9911استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت به جهت منع تبلیغات در سال   

 دستِ تٌذی کاال ضواسُ استاًذاسد هلی هصادیق

 اًَاع سَسیس ٍ کالثاس 2303 اًَاع سَسیس ٍ کالثاس گَضت ٍ هشؽ تا دسصذّای هتفاٍت

آهادُ هصشففشاٍسدُ ّای گَضتی ٍ غزاّای   

 اًَاع گَضت ػول آٍسی ضذُ تا دسصذّای هتفاٍت

 
َىثطاه 5753  

سایش ساًذٍیچ ٍ پیتضا ٍ پیتضای حاٍی سَسیس ٍ کالثاس ) اًَاع ساًذٍیچ

 هطوَل فْشست ًوی تاضذ(

 

اًَاع پیتضای آهادُ هصشف 

14680هٌجوذ   
 اًَاع ساًذٍیچ ٍ پیتضای داسای سَسیس ٍ کالثاس ٍ طاهثَى

 
(17813)سوثَسِ   

(11073فالفل )  

سٍش غَطِ ٍسی دس  اًَاع سوثَسِ ٍ فالفل آهادُ ضذُ تا

 سٍغي

 

 13526پٌیش پیتضای پشٍسس 

15696تاپیٌگ پیتضا   

  پٌیش پیتضای پشٍسس

 تاپیٌگ پیتضا 

اًَاع ًَضاتِ گاصداس طؼن داس سًگی ، طؼن داس تی سًگ، هیَُ ای ٍ کَال تا 

جایگضیي ) صیشٍ، الیت، کن کالشی(/یا تذٍى قٌذ / ضیشیي کٌٌذُ   

 

1250 
/یا تذٍى قٌذتااع ًَضاتِ گاصداس اًَ  

 

 ًَضیذًی ّا ٍ فشاٍسدُ ّای آًْا

 ًَضاتِ اًشطی صا 6693 

 ًَضیذًی هالت )هاء الطؼیش (  طؼن داس 2279 

(14345گاص داس)   

(2837تذٍى گاص)  

اًَاع ًَضیذًی ّای هیَُ ای گاص داس ٍ تذٍى گاص تا هحتَای 

دسصذ  25آب هیَُ   

 
- 

اًَاع ضشتت هیَُ ای ٍ غیش هیَُ ای ، ضشتت ّای تضئیٌی ٍ 

 اًَاع ًَضیذًی ّای غیش هیَُ ای

 فشآٍسدُ ّای یخی خَساکی 3964 

 اًَاع پَدس ًَضیذًی فَسی 4714 

 

 

 

 
 هصشفی صٌایغ ٍ خاًَاسهٌظَس سٍغي ّای ًیوِ جاهذ 

 

 

 

)سٍغي ًیوِ جاهذ(سٍغي هصشفی خاًَاس 9131  سٍغي ّا 



اًَاع سس ساالد پشچشب )هاًٌذ سس ّضاس جضیشُ، سس فشاًسَی، سس 

ٍ کاّص یافتِ ، تذٍى چشتیتاتاس، سس ایتالیایی ٍ ... ( تجض ًَع کن چشب  
2454 

اًَاع سس پشچشب ) هایًَض ٍ سس ساالد ٍ سس سفیذ( تا 

 دسصذ 30تیص اص چشتی 

قالم خَساکیا سایش  

 

3764چیپس سیة صهیٌی  اًَاع چیپس تشگِ ٍ خالل سیة صهیٌی ٍ اًَاع اسٌک  

اًَاع فشاٍسدُ ّای سشخ ضذُ 

 (12099غالت ٍ حثَتات )

اًَاع فشاٍسدُ ّای سشخ ضذُ دس سٍغي تش پایِ سیة صهیٌی ٍ 

 غالت )چیپس سیة صهیٌی ٍ غالت(

فشاٍسدُ حجین ضذُ تش پایِ رستاًَاع  2880 اًَاع پفک  

 ضیشیٌی ّای تش  

اًَاع دساطُ، فشاٍسدُ ، اًَاع فشاٍسدُ ّای کاکائَیی هاًٌذ ضکالت صثحاًِ

 کاکائَیی تا هغضی ٍیفش 
 فشاٍسدُ ّای کاکائَیی 12018

 تافی ٍ آتٌثات 711 اًَاع تافی ٍ آتٌثات تا ٍ تذٍى قٌذ

 دخاًیات سیگاس ٍ هحصَالت دخاًی  

 فشآٍسدُ ّای آسایطی تاتَ ٍ فشاٍسدُ ّای طشاحی پَست  

 کاالّای آسایطی

ًَاع سط لة، سیول، دُ ّای آسایطی سًگی پَست ٍ هَ )افشآٍس  

کشم پَدس، پٌکیک، خط چطن، هذاد آسایطی چطن ٍ لة، 

 سًگ هَ ٍ...(

  
 اًَاع فشآٍسدُ ّای تشًضُ کٌٌذُ پَست

  
 الغش کٌٌذُ هَضؼیاًَاع هحصَالت آًتی سلَلیت ٍ 

  
 فشآٍسدُ ّای صاف کٌٌذُ، فشکٌٌذُ ٍ کشاتیٌِ کٌٌذُ هَ

  
 دیفٌَکسیالت

ّای تا احتوال سَ هصشفداسٍ  

  
 50هیلی گشم ، قشظ  100قشظ تشاهادٍل دس اضکال )قشظ  

هیلی  50هیلی گشهی، کپسَل  100هیلی گشهی، کپسَل 

 (SR هیلی گشهی 100گشهی، قشظ 

  
 استاهیٌَفي کذئیي 

 

 

 


