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بررسی کیفیت آب های آشامیدنی و شرایط نگهداری آن    بخش پایانی

استاندارد  آب های معدنی 
ضرورتی اجتناب ناپذیر

دو اتم هیدروژن با یک اتم  اکسیژن، یک 
مولکول آب را می ســازند، آبی که مهم ترین 
ماده حیات است و زندگی بدون آن امکان پذیر 
نیست، آب ماده ای فراوان در کره زمین است 
و به صورت های مختلفی همچون دریا، باران، 
رودخانه، اقیانوس و... دیده می شود. آب ماده ای 
شگفت انگیز است که در طبیعت به سه حالت 
جامد، مایع و گاز به چشــم می خورد و هر سه 
حالــت آن نقش مهمی در فعالیت های زندگی 

بشر ایفا می کنند.
آب در بیشــتر فرآیندهای متابولیســمی بدن، 
نقش حیاتی دارد و برای عملکرد درست بدن روزانه 
به یک تا هفت لیتر آب نیاز است. بدن انسان به آب 
آشامیدنی ســالم نیاز دارد به آبی که در آن عوامل 
بیماری زا، باکتری، انگل، مواد شیمیایی، امالح مضر 
و ترکیبات خطرناک وجود نداشته باشد، پس بهترین 
آب و مناسب ترین آب آشامیدنی برای رفع نیازهای 
انســان چه آبی است؟ آب چشمه، قنات، سفره های 

زیرزمینی، چاه های عمیق یا...؟
تفاوت آب آشامیدنی و آب معدنی

طبق تعریف موسسه استاندارد، آب معدنی با آب 
آشامیدنی تفاوت های عمده ای دارد از جمله اینکه، آب 

معدنی دارای امالح معدنی خاص و کمیاب می باشد، از 
منابع طبیعی مانند چشمه ها، سفره های آب زیرزمینی 
به دســت می آید و هیچ گونه فرآیند پاالیشی به جز 
جداسازی اجزاء ناپایدار مثل ترکیبات محتوای آهن، 
منگنز، سولفور و آرسنیک روی آن صورت نمی گیرد 
و باید در ظروف تمیز و غیرقابل نفوذ بسته بندی شود.
»مهیــار قاســمی« کارشــناس آب در این باره 
می گوید: »آب معدنی از سرچشمه های رودخانه های 
بهاری طبیعی و ســفره های آب زیرزمینی به دست 
می آید و معمــوالً حاوی مواد معدنــی متفاوتی از 
جمله نمک و ترکیبات گوگردی و عناصری همچون 
منیزیم و کلســیم می باشــد که البته بسته به نوع 
منطقه و محیط طبیعی که در آن قرار گرفته تفاوت 
می کند. در واقع وجود امالح و نمک های گوناگون در 
آب چشــمه ها به دلیل عبور آب از الیه های زمین و 

سنگ های گوناگون درون زمین است.«
وی اضافه می کند: »در کشور ایران از قدیم االیام 
از آب چشمه های آب معدنی برای درمان بیماری های 
مختلف استفاده می شده است و خوشبختانه به دلیل 
وجود رشــته کوه های البرز و زاگرس در کشورمان و 
فعالیت های درون زمینی، چشــمه های گوناگون با 
خــواص و امالح گوناگون وجــود دارد که هر کدام 

در درمان بیماری های مشــخصی کارایی و استفاده 
پزشکی دارند.«

این کارشــناس همچنین تصریح می کند: »در 
آب های آشامیدنی روزمره که در شهرها از آن استفاده 
می شــود نمک و امالح به آن صورتی که در آب های 
معدنی وجود دارد، موجود نیســت و به دلیل پروسه 
تصفیــه مقادیر زیادی کلر و مواد ضدانگل و باکتری 
وجود دارد که در درازمدت باعث بیماری های کلیوی و 
معده می شود به همین دلیل مردم به آب های معدنی 
روی آورده اند، اما خوشبختانه مسئولین متوجه این 
مســئله شده و برای تصفیه آب شهری به روش های 
پیشرفته و مدرن تصفیه روی آورده اند که امید می رود 
به زودی مسائل و مشکالتی که در این زمینه وجود 
دارد رفع گردد و آب آشامیدنی سالم و گوارا در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.«
هم اکنون در مغازه ها دو نوع آب مشاهده می شود، 
آب معدنــی که حــاوی امالح معدنی اســت و آب 
آشامیدنی که عوامل بیولوژیکی و شیمیایی موجود 
در آن از ســوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی تحت کنترل است و مصرف آن عارضه ای 
در انســان ایجاد نمی کند با این وجود اکثر کسانی 
که به فروشــگاه ها مراجعه می کننــد به مندرجات 

روی بطری هــای آب توجه چندانی نمی کنند و آب 
آشامیدنی را به جای آب معدنی خریداری می نمایند.

چه کسانی نمی توانند از آب معدنی 
استفاده کنند؟

آب های معدنی که امالح زیادی دارند برای کسانی 
که مشکالت کلیوی دارند و کلیه شان سنگ ساز است 
مناسب نیست البته آب شرب برخی شهرها و مناطق 
کویری نیز که دارای منیزیم، کلســیم، گچ و آهک 
زیادی هســتند نیز برای مبتالیان به ناراحتی های 

کلیوی تفاوت چندانی ندارد.
درحال حاضر بین پزشــکان و متخصصان حوزه 
کلیــه و معده دربــاره بهترین نوع آب آشــامیدنی 
دوگانگی نظر وجود دارد، برخی معتقدند که هرچقدر 
که میزان فلزات سنگین در آب بیشتر باشد احتمال 
ایجاد ســنگ کلیه و بیماری های گوارشــی بیشتر 
می شود اما عده دیگر معتقدند که میزان باالی کلسیم 
در کنار عناصری دیگر مانند پتاسیم در آب باعث از 
بین رفتن سنگ کلیه می شود ولی همه متخصصان 
و پزشکان متفق القولند که نوشیدن آب سالم و زیاد 
احتمال بیماری های کلیــوی را کاهش می دهد. از 
ســوی دیگر به دلیل وجود سدیم در بیشتر آب های 
معدنی، مصرف زیاد آن برای مبتالیان به فشارخون 

فریده شریفی

* کارشناس تغذیه: کلیه محصوالت غذایی یا آب های معدنی 
باید دارای برچسب و مهر تأیید وزارت بهداشت و موسسه 
استاندارد باشند در غیر این صورت تقلبی و غیربهداشتی 

هستند و باید از چرخه مصرف خارج شوند.

باال توصیه نمی شود.
یک کارشناس شیمی تجزیه در این باره می گوید: 
»با توجه به اینکه در بسیاری از غذاهای فرآوری شده 
مانند سوسیس و کالباس ترکیبات نیترات فراوان است 
لذا به افرادی که از این نوع غذاها اســتفاده می کنند 
توصیه نمی شود که از آب های معدنی به صورت مداوم 

و همیشگی استفاده کنند.«
وی اضافه می کند: »هرچند که نیترات و امالح 
موجود در آب های معدنی کنترل شده و در حد مجاز 
اســت اما افراد در مصرف آب های معدنی نیز باید از 
زیاده روی پرهیز کنند به ویژه آنکه این اعتقاد را که 
آب های معدنی جنبه درمانی دارند از خود دور کنند.«

وی همچنین می گویــد: »قرار دادن بطری های 
آب معدنی در فریزر و یخ  بستن آن یا قرار دادن در 
زیر اشعه خورشید هم دارای مضرات فراوانی است که 
باید جداً جلوی آن گرفته شود زیرا ترکیبات پلیمری 
ظروف پالســتیکی وارد آب می شود و احتمال بروز 

بیماری های سرطانی افزایش می یابد.«
فردی که در خیابان ســهروردی مغازه دارد در 
این باره به گزارشــگر کیهان می گوید: »مشکالت ما 
از زمانی آغاز شد که بطری های پالستیکی رنگارنگ 
و جوراجــور وارد بازار شــد و متعاقبا بیماری ها هم 

افزایش یافت.«
وی خاطرنشــان می کند: »قدیم ها، مایعات اعم 
از شیر، نوشابه و حتی آب های آشامیدنی در ظروف 
شیشــه ای به مردم عرضه می شد و شیشه های شیر 
یا نوشــابه را پس از مصرف تحویل ما می دادند که 
خیلی هم پسندیده و خوب بود و پس از شست وشوی 
بهداشــتی دوباره مصرف می شــد امــا از وقتی که 
بطری های پالستیکی و ظروف پالستیکی وارد بازار 
شده بیماری ها زیادتر شده است. مثال در زمان های 
گذشــته خبری از برخــی بیماری های العالج نبود 
یا اگر بود خیلی کم و به ندرت شــنیده می شــد اما 
امروزه متاسفانه خیلی ها گرفتار بیماری های سخت 

و العالج شده اند!«
خطرات آب های معدنی تقلبی

در برخــی از فروشــگاه ها به غیــر از آب های 
معدنی داخل کشــور، بطری هایی مشاهده می شود 
که بســته بندی های خارجی دارند و با قیمت گران 
عرضه می شــوند. همچنین آب های معدنی دیگری 
مشاهده می شــوند که در کشور بسته بندی شده اند 
اما برچسب وزارت بهداشت یا موسسه استاندارد بر 

روی آنها نیست. 
»امین صالحی« کارشــناس تغذیــه دراین باره 
می گوید: »آب های معدنــی مانند دیگر محصوالت 
بهداشتی و پزشــکی به آزمایشگاه های صدور تایید 
اســتاندارد و وزارت بهداشت ارسال می شوند و فقط 
دو دستگاه نظارتی موسسه استاندارد و معاونت غذا 
و دارو وزارت بهداشــت مسئولیت نظارت بر سالمت 
آب های معدنی و مواد غذایی را برعهده دارد، بنابراین 
کلیه محصوالت غذایــی یا آب های معدنی که فاقد 
برچسب این دو دستگاه نظارتی باشند تقلبی هستند 

و از چرخه مصرف باید خارج شوند.«
وی اضافه می کند: »متاسفانه در سال های اخیر، 
هــر فردی به راحتی اقدام به ســاخت کارخانه آب 

معدنی کرده است و تاسف بارتر این است که برخی 
از مواقع شاهد هستیم که برخی از افراد سودجو در 
زیرزمین ها و کارگاه های غیربهداشتی و آلوده اقدام 
به پر کــردن بطری های آب معدنی می کنند که در 
اصل همان آب لوله کشی شهر است و در شرایط بسیار 
ناسالم و غیربهداشتی این کار انجام می شود که باید 

جلوی آن گرفته شود.«
این کارشــناس تغذیه یــادآوری می کند: »در 
ســال های اخیر برخــی از کارخانه های معروف آب 
معدنی نیز به دلیل پایبند نبودن به مسائل بهداشتی 
تعطیل و پس از رعایت موارد بهداشتی دوباره اجازه 
فعالیــت گرفته اند. بنابراین شــهروندان نباید گول 
تبلیغات رنگارنگ را بخورند و پس از تحقیق از آب های 

معدنی استفاده کنند.«
»ســمیره صبــاح« معــاون اداره کل نظارت بر 
فراورده های غذایی ســازمان غــذا و دارو نیز بارها 
از رســانه ها خواسته اســت که شهروندان را متوجه 
آب های معدنی تقلبی کنند و هشدار داده که آب های 
بسته بندی فاقد پروانه بهداشتی و نشان سازمان غذا 
و دارو جزء کاالی قاچاق محســوب می شوند و باید 

جلوی عرضه آنها گرفته شود.
وی خاطرنشان کرده که آب های موجود در کشور 
از تنوع خوبی برخوردار هستند و با ارتقاء کیفیت و 
خالقیت هایی که در بسته بندی دارند، مصرف کننده 

را از آب های آشامیدنی وارداتی بی نیاز کرده اند.
کارشناسان بهداشت به مردم توصیه می کنند که در 
هنگام خرید آب های بطری شده به کدهای درج شده 
روی بطری ها توجه کنند چراکه این اعداد مربوط به نوع 
ترکیب شیمیایی و نوع پالستیک است که با توجه به 
موارد مصرف باید کدگذاری و عالمتگذاری شوند. مثال 
بطری هایی که برای مصرف شیر، آب میوه، روغن های 
خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد با بطری های مواد 

شوینده، مایع سفیدکننده و ... تفاوت دارد.

در تحقیقــی که توســط یکی از دانشــجویان 
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران تحت عنوان 
»تحلیلی بر کیفیت آب های معدنی ایران« به عمل 
آمد، این نتیجه گیری حاصل شد که از میان 8 بطری 
آب مربوط به 8 شــرکت آب معدنی، خوشــبختانه 
اکثر این آب معدنی ها با اســتانداردهای ملی ایران 
سازگاری داشــتند و با اســتانداردهای جهانی نیز 
مطابقت می کردند از آنجاکه این تحقیق با استفاده 
از پارامترهــای کیفی آب هــای معدنی و روش های 
استاندارد جهانی انجام شده به خوبی نشان می دهد 
که آب های معدنی ایران از نظر امالح دارای بهترین 
کیفیت هستند و بیشترین پارامترهای مورد سنجش 
را بر روی برچســب های خود دارند. همین مســئله 
موجب شده که بسیاری از سیاستگذاران و مجریان 
بخش آب کشور، استفاده از آب بسته بندی شده را به 
عنوان یک راهکار جدی در توزیع عادالنه و بهداشتی 

آب مورد توجه قرار دهند.
چرا برخی از آب های معدنی

 بو و مزه دارند؟
بو و مزه برخی از آب های معدنی ناشی از ترکیبات 

و امالح موجود در این آب ها است.
کارشناســان تغذیه معتقدند بســته به محیط 
جغرافیایی و نوع سفره زیرزمینی یا چشمه ای که از 
آن آب به دست می آید بو و طعم آب ها تفاوت می کند 
به طور مثال آب چشمه هایی که در کنار زمین های 
گوگردی، شوره زارها، یا معادن آهن، آلومینیوم و ... 
قرار دارند با چشمه های دیگری که در نواحی خاک 
رس یا مناطق گیاهی و جلبکــی قرار دارند تفاوت 
دارد و درصد این امالح از یک شرکت تا شرکت دیگر 
متفاوت است. بهترین دما برای مصرف این آب های 
معدنی 5 تا 15 درجه سانتی گراد است و گرم شدن 
زیاد یا ســرد شدن زیاد بو و طعم نامطبوعی به این 

آب ها می دهد.

* کارشناس آب: امروزه 
خوشبختانه مسئولین به 
کم و کاستی هایی که در 
تصفیه  آب شهری وجود 

 دارد پی برده اند
  و به روش های

  مدرن و پیشرفته
 روی آورده اند.

 در یک تحقیق صورت گرفته در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 
این نتیجه به دست آمد که خوشبختانه اکثر آب های معدنی در ایران با 

استانداردهای ملی و جهانی هماهنگی دارند و از نظر امالح دارای بهترین 
کیفیت هستند.

❖

❖
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله 

سهامی عام به شماره ثبت ۱۲5۸۲ 
و شناسه ملی ۱0۱00۴۸55۹0 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شــماره ملی 
0040390985 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و 
اوراق تعهدآور شــرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه تصمیم زیر 
مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اســناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اســنادی و غیره با امضای 
مدیرعامل و یک نفــر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. 
اختیــارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردیــد: الف- انجام دادن کلیه 
تشــریفات قانونی شــرکت ب - انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با 
همکاری قسمتهای مربوطه پ- تهیه و تنظیم بودجه شرکت ت- عزل 
و نصب کارکنان شرکت )بجز مدیران که ازطرف مدیرعامل پیشنهاد و 
درصورت تصویب هیئت مدیره انجام می پذیرد.( براساس ضوابط تعیین 
شــده ث- تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه 
آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ج- پرداخت بدهی و وصول 
مطالبات جاری شرکت چ- انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار 
از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح- باز کردن حسابهای 
جاری و یا حســابهای سپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی چه 
بــه عنوان خواهــان و چه به عنوان خوانده درکلیــه مراحل قضایی و 
تســلیم گزارشات مربوطه به هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع 
مواد مــورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیــاج جهت بهره برداری 
شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریــال در هر مورد ه- حفظ اموال 
و تنظیم فهرســت دارایی های شــرکت و- تعیین و پرداخت حقوق و 
پاداش کارکنان شــرکت براســاس مقررات جاری تعیین شده ازطرف 
دولت جمهوری اســامی ایران و هیئت مدیره ن- فروش محصوالت 
و خدمات شرکت براســاس ضوابط تعیین شده ازطرف هیئت مدیره و 

مقررات جاری کشور که ازطرف دولت اباغ می گردد.


