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به تازگی بازرسان ســازمان غذا و دارو طرح نظارت بر آب 
معدنی و آب های آشامیدنی بسته بندی در بازار را به اجرا 
درآورده  و دریافتند از ۳۱۱ نمونه بررســی شده در کشور، 
۳۷ نمونه مشــکل داشــت که در نهایت منجر به توقف 
تولید و عرضــه محصوالت دوازده شــرکت تولید کننده 

آب های بسته بندی شــد و عالوه بر آن، مقرر گشت 
که محصوالت این دوازده شــرکت از سطح بازار 

جمع شــود. البته این اتفاق مربــوط به مدتی 
پیش است و آنچه در یکی دو روز اخیر، تخلف 
این شرکت های تولید کننده آب معدنی را به 
بحث روز تبدیــل کرد، تداوم این تخلف، آن 
هم به شیوه های عجیب بود. به این صورت 
که مدیران شــرکت »آب معدنــی دماوند« 
که کمتر کســی از توقف تولیدشان به دلیل 
گاه شده  رعایت نکردن بســیاری از موارد آ
بود، ترجیح دادند همه اخطارهای قانونی را 
ندید گرفته و نه تنها محصوالت مشکل دار 
خــود را از بــازار جمــع نکنند، که بــا به کار 
گیری شــیوه ای غیر اخالقی، تولید خود را 

از سر بگیرند.
این موضوع زمانی مشخص شد که بازرسان 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت برای 
اطمینان از اجرای تصمیم هایشــان درباره 

این شرکت، راهی کارخانه آب معدنی دماوند 
شــدند و دریافتند که خط تولید این شرکت در 
حال فعالیت است و روی محصوالت نهایی، 
تاریخی درج می شود که مربوط به زمان قبل 
از صدور دستور پلمب است تا احتماال به این 
شــیوه با خیال راحت محصولشان را در بازار 
توزیع کنند. بر همین اســاس بود که رئیس 
ســازمان قضا و دارو از تعقیب تخلفات این 
کارخانه در دســتگاه قضایی خبــر داد. اما 
فرماندار شهرستان دماوند امروز به دفاع از 

این کارخانه و انتقاد از نحوه پلمپ آن از سوی 
سازمان غذا و دارو پرداخته است.

پلمپ بدون هماهنگی کارخانه / هیچ 
گزارشی مبنی بر آلودگی نبوده

ناصر محمودی فرد در خصوص پلمپ کارخانه آب معدنی 
دماوند اظهار کرد: سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با 
فرمانداری این شهرستان اقدام به این کار کرده است و من 
هم به عنوان فرماندار از طریق رســانه ها مطلع شدم. وی 
افزود: در این خصوص الزم بود تا قبل از اینکه هر اقدامی 
صورت بگیرد که اگر آب دچار آلودگی اســت به ما اطالع 
 می دادنــد و با توجه به اینکه ســهام بیــش از نیمی از این 
شرکت فرانسوی است و مجهز به دستگاه های آزمایشی 
خوبی می باشد، هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی آب به دست 

ما نرسیده است.
فرماندار شهرســتان دماوند گفت: در  تماس تلفنی که با 

رئیس شبکه بهداشت شهرستان دماوند داشتم، ایشان 
هم در جریان نبودند و به معاونت شــبکه علوم پزشــکی 
دانشگاه شهید بهشــتی تهران اعتراض کرده و خواستار 
گزارش مســتقیم از وی بودم. محمودی فرد در خصوص 
رســیدگی به وضعیــت کارخانه آب  معدنــی تصریح کرد: 
روزانه آزمایش هایی از آب شرب، توسط بهداشت ثبت و به 
صورت کتبی به ما ارسال می شود و اگر هم موردی مبنی 
بر اینکه آلودگی در آب شــرب دیده شود، با توجه به اینکه 
مسئولیت بهداشت این شهرستان با اینجانب است، سریعا 

رسیدگی می کنیم.
وی با بیان اینکه هیچگونه گزارش کتبی در رابطه با آلودگی 
آب دریافت نکردیم، گفت: در خصوص بحث آب معدنی 

دماوند، متاسفانه هیچگونه مستندی در این قضیه که 
به صــورت کتبی یا گزارش حاکــی از آلودگی آب دریافت 
نکــرده ام و وقتی گزارش مســتندی را اعــالم نمی کنند 
فرضیات و شــایعه شــکل می گیرد و ما بر اساس شایعات 

استرسی را به مردم وارد نمی کنیم.

بیکاری و مشکل معیشتی ۲۰۰ کارگر کارخانه
فرماندار شهرستان دماوند با اشــاره به تعطیلی و بیکاری 
کارکنان این کارخانه تصریح کرد: از سازمان غذا و دارویی 
انتظار داریم پیگیری های الزم در خصوص تعطیل نشدن 
کارخانــه ای کــه بیــش از ۲۰۰ کارگــر دارد را انجام دهد 
تامشکل حقوقی و معیشتی برای این کارگران پیش نیاید.

محمودی فرد با اشاره به اینکه شهرستان دماوند 
جزء اســتان تهران محسوب می شود، افزود: 
اولویت پیگیری با معاونت غــذا و داروی علوم 
پزشکی دانشــگاه تهران اســت و این سازمان 
باید گزارشی در بازرســی های که از این کارخانه 
انجام داده است به ما اعالم کند تا در جهت 
رسیدگی و رفع مشکل تذکراتی را بدهیم. 
وی با بیان اینکــه صحبت هایی که با 
معاون علوم پزشکی دانشگاه تهران 
در رابطه با این موضوع  انجام شــد، 
گفت: ایشان معتقد بودند که تذکر 
داده که اگر مشکلی است رفع شود، 

که پلمپ صورت گرفته است.
فرماندار شهرســتان دماوند ادامه 
داد: متاســفانه مجــددا ســازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشــت پلمپ 
دیگــری روی پلمــپ قبلــی زد کــه 
شاهد چنین وضعیت عجیبی بودیم 
و الزم اســت هماهنگی در شــبکه 
بهداشت تهران و وزارتخانه صورت 
بگیرد. محمودی فــرد در خصوص 
آزمایش های روزانه آب این کارخانه 
گفت: طبــق بازدیدی که از کارخانه 
به عمل آمد، دســتگاه ها و امکانات 
خوبی بــرای آزمایش آب در کارخانه 
بــود و اگر ایــن بحــث در وزارتخانه 
مطرح می شد، جلسه ای با مدیریت 
کارخانه گذاشته و تقاضای حل این 

مشکل را خواستار بودم.
فرمانــدار شهرســتان  دفاعیــات 
دماوند از عملکرد کارخانه آب معنی 
»دماوند« در حالی اســت که رسول 
دینارونــد، معاون وزیر بهداشــت و 
رئیس ســازمان غــذا و دارو چندی 
پیش با اشاره به بررسی و آنالیز بیش از 
۳۰۰ برند      آب معد     نی از نظر آالیند     ه های 
شــیمیایی و میکروبــی، گفته بــود »از این 
تعد     اد      برنــد      آنالیز شــد     ه کمی بیشــتر از ۱۰د     رصد      
]۳۰ برند[ از آب معد     نی هــای موجود      د     ارای آالیند     ه های 
شــیمیایی، میکروبی، فلزات ســنگین، نیترات و نیتریت 
 بود     ند      که د     ستور جمع آوری این آب های معد     نی از بازار د     اد     ه

 شد«.
ظاهرا بررسی و آنالیز برند     های آب معد     نی با د     ستور و تعیین 
مهلت وزیر بهداشت صورت گرفته است. حسن هاشمی، 
وزیر بهداشــت ماه گذشته به ســازمان غذا و دارو یک ماه 
فرصت داده بــود تا  این ســازمان مشــخص کند »کدام 
آب های بطری شــده واقعا آب معدنی و ســالم هســتند و 
کدام ها نیستند و آیا بطری و بسته بندی آن ها برای سالمت 

انسان مضر هست یا نه«.

دفاع تمام قد فرماندار از »دماوند«
پلمپ بدون هماهنگی کارخانه آب معدنی »دماوند«

انگلیسی ها در تهران
نخســتین هیئت بلندپایــه بازرگانی 
انگلیس پس از توافــق ایران و ۵+۱ 
بــرای دیدار با مقام هــای اقتصادی 
کشــورمان هفته آینــده وارد تهران 
می شــود. هیئت بلندپایــه ٢٤ نفره 
ســرمایه گذاری - بازرگانی انگلیسی 
دهم مهرماه برای دیدار با مقام های 

اقتصادی ایران وارد تهران می شوند. ریاست این هیئت 
تجاری به عهده مارتین جانسون، مدیر اتاق بازرگانی ایران 
- انگلیس است، ریچارد دالتون، سفیر سابق انگلیس در 
تهران، نیز این هیئت را همراهی می کند. در این هیئت 
بلندپایه، نمایندگان چند شــرکت فعال در زمینه نفت و 
گاز حضور دارند و آماده مذاکره بــا ایران برای حضور در 
صنعت نفت و گاز ایران هستند؛ پیش از این  شرکت های 
شل و بریتیش پترولیوم برای حضور در صنعت نفت ایران 
اعالم آمادگی کرده بودند. این نخستین حضور یک هیئت 

تجاری از انگلســتان در این ســطح 
ظرف یک دهه گذشته است. 

فیلــپ هامونــد، وزیر امــور خارجه 
انگلیس اول شهریورماه با وزیر نفت 
ایران دیــدار و گفت وگو کــرد و بیژن 
زنگنه پس از آن دیدار گفت: با وجود 
فراز و نشیب و تلخی و شیرینی هایی 
که در روابط دو کشور وجود داشت اعتقادمان این است 
که بایــد دوران جدیدی از روابط بر پایــه احترام متقابل و 
روابط برد - برد بین شــرکت های دو طرف شکل بگیرد. 
دیــدار انگلیس ها اما بــه دیدار وزیــر نفــت و وزیر امور 
خارجه انگلیس ختم نشد. پس از آن کاردار انگلیس ٢٨ 
شهریورماه با معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
دیدار کرد. امیرحسین زمانی نیا پس از آن دیدار اظهار کرد: 
در این دیدار درباره اولویت همکاری بین دو کشور پس از 

لغو تحریم ها مذاکراتی انجام شد.

خودروسازان ۲۰درصد کارگران را تعدیل کردند
عبدالکریم رجبی عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در مورد اینکه خودروســازان تاکنون 
۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از کاهش 
فروش خودرو ضــرر کرده اند، اظهار 
کرد: در این زمینه نمی توان اظهارنظر 
کارشناســی دقیق داشت. وی ادامه 

داد: تاکنون جلسه ای با خودروسازان و قطعه سازان در 
اتاق اصناف داشتیم و اکنون مجلس آمادگی این را دارد 
که در جهت ساماندهی وضعیت موجود به منظور حمایت 
از تولید داخلی کمیته ویژه ای را تشکیل دهد. وی تصریح 
کرد: به نظر می آید که عدم همراهی مردم نیز یک زیانی 
به تولید داخلی وارد کرده اســت، به دنبــال این ماجرا در 
حال حاضر شاهد تعدیل نیروهای انسانی خودروسازان 
و قطعه سازی ها تا ۲۰درصد هستیم. رجبی اضافه کرد: 
در حال حاضر قطعه سازان و خودروسازان دچار مشکل 

شــده اند بنابراین بایــد در این زمینه 
نظارت دقیق داشته باشیم و از سوی 
دیگر ســازمان صنعت و معدن باید 
در جهت باال بردن کیفیت و کاهش 

قیمت تالش کنند.
رجبی افزود: در ایــن زمینه باید کار 
کارشناســی صورت گیــرد و هزینه 
تولید و ســود خودرو به صورت دقیق محاســبه شــود تا 
قیمت گذاری خودرو دقیق تر صورت گیرد. وی تصریح 
کرد: طبــق گزارش های داده شــده حــدود ۲۰درصد 
نیرو تعدیل شده اســت، باید گفت که در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی نیز باید تدبیری صورت گیرد تا حمایت از 
تولید داخل نیز صورت گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: درمورد کمپین 
»نه به خرید خودروی صفر« نیز باید گفت که در پایان این 

ماجرا باید برای دو طرف با برد – برد همراه باشد.

خیز ایران برای 
 بازپس گیری سهم

 نفت از اوپک
معــاون وزیر نفــت و رئیــس کمیســیون انرژی 
اتــاق تهــران تاکید کــرد کــه قبــل از تحریم ها 
۱۴/۲درصد ســهم بازار اوپــک در اختیار ایران 
بود که در ســال های اخیر دیگران آن را اشــغال 
 کردنــد اما ایران ســهم خود را از بــازار نفت پس

 می گیرد.
منصــور معظمــی گفت: بــه دلیــل تحریم های 
ظالمانه که در سال های اخیر اتفاق افتاد، سهم 
بازار ایران توســط دیگران اشــغال شــده است. 
بنابراین اولین اولویت پس از تحریم این است که 
به ســمت افزایش صادرات برویم. برآورد ما این 
اســت که در گام نخست بتوانیم حدود ۵۰۰ هزار 
بشکه، توان صادراتی مان را افزایش دهیم و پس 
از آن در یک دوره زمانی کوتاه مدت مثال تا شش 
ماه بعد از آن می توانیم ۵۰۰ هزار بشکه دیگر به 

حجم صادرات بیفزاییم.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی تهــران گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده توان صادراتی ایران 
در شــش ماه پس از لغو تحریم هــا به میزان یک 
میلیون بشــکه در روز افزایــش می یابد و با توجه 
به شــرایط فعلی امیدوار هســتیم در این فاصله 
 زمانــی صادراتمان بــه دو میلیون بشــکه در روز

 برسد.
وی ادامــه داد: در ایــن راه بــا شــرایط ویژه ای 
مواجه هســتیم، اما بحث ما این اســت که قبال 
در اوپک یک سهمیه مشــخصی داشتیم و حاال 
هم ســهم خود را می خواهیم. قبال ۱۴/۲درصد 
از ســهمیه بازار اوپک در اختیار ایران بوده است 
به این معنی که از مجموع صادرات کشــورهای 
عضو اوپک، ۱۴/۲درصد مربــوط به ایران بود. 
در ســال های اخیر این ســهم نادیده گرفته شده 
است و دیگران آن را اشغال کرده اند اما این بازار 

سهم ماست.
معظمــی افــزود: به لحــاظ توانمنــدی و از نظر 
مجموعه شــاخصه ها مثل توان تولید، جمعیت، 
تولیــد ناخالص ملی، ســابقه حضــور در صنعت 
نفت و غیره در اوپک شــرایطی داریم که بســیار 
خاص و برتر محسوب می شــود. بنابراین تالش 
ما بر این است که ابتدا سهم بازار گذشته را دوباره 
به دســت بیاوریم و پس از آن به سمتی برویم که 
ســهم جدیدی از بازار بگیریم. این اولین اقدامی 
است که بعد از لغو تحریم ها در دستور کار وزارت 
نفت قــرار دارد. در حــال حاضــر برنامه ریزی و 
اولویت بندی برای پیگیری امور در دوران پس از 
تحریم انجام شده و بر همین اساس اولویت اول 
افزایش صادرات خواهد بود که کارهای اجرایی 

آن نیز شروع شده است.
معــاون وزیــر نفت در پاســخ بــه این ســوال که 
افزایش صادرات در شرایط فعلی با چه چالش ها 
و دشواری هایی همراه خواهد بود، گفت: طبیعی 
اســت که با دســت انداز و چالش مواجه باشیم. 
می خواهیــم ســهم خــود را در بــازاری افزایش 
دهیم که موضــوع عرضه و تقاضا در آن بســیار 
شــکننده است و شــرایط خاص خودش را دارد. 
این چالش ها قطعا مسیر بازارگشایی وجود دارد، 
اما ما هم برنامه ریزی خود را برای این کار داریم 
و از ســهم خود در بازار نمی گذریم تــا بتوانیم به 
هدف افزایــش یک میلیون بشــکه ای صادرات 

طی شش ماه برسیم.

رصدخانه

انصراف اجباری مددجویان بهزیستی از مسکن مهر
دبیر ستاد مسکن مددجویان 
سازمان بهزیستی کشور در 
نامــه ای به قائم مقــام وزیر 
راه و شهرســازی بــا اعالم 
انصــراف مددجویــان این 
سازمان از مســکن مهر به 
دلیل افزایش قیمت  متوالی 

پروژه های این طرح خواســتار رســیدگی ویژه 
این موضوع شــد. علــی ربوبی در نامــه ای با 
تشریح مشکالت پیش آمده خواستار رسیدگی 
این موضوع شــد. در این نامه آمده: »احتراما، 
با عنایت به مذاکــره و هماهنگی به عمل آمده 
مبنی بر انعکاس مشکالت فرآروی این سازمان 
در راستای تامین مسکن معلولین و مددجویان 

جانمایی شده در پروژه های 
مســکن مهــر در دســت 
ســاخت، به پیوست تصویر 
مکاتبــه ۶۷۵/۹۱۷/۹۴۸ 
مورخ ۲۴/۰۶/۹۴ مدیرکل 
بهزیستی استان تهران در 
خصوص افزایــش قیمت 
متوالی پروژه های مسکن مهر شهر جدید پرند و 
به تبع آن اعالم انصراف بخش قابل توجهی از 
جمعیت هدف تحت پوشش بهزیستی به دلیل 
عدم بضاعت مالی در تامین هزینه های تحمیل 
شــده ایفاد حضور می گردد. خواهشمند است 
دستور فرمایید مراتب به صورت ویژه پیگیری و 

نتیجه به این سازمان ارسال گردد«.

وام ۶۰میلیونی برای شما مشتری خاص!
با وجود اینکــه بانک ها از 
نبود منابع بــرای اعطای 
وام ۶۰میلیونــی مســکن 
ســود  انطبــاق  عــدم  و 
تعیین شــده  ۲۱درصدی 
بــرای ایــن تســهیالت با 
هزینه واقعی خود گله مند 

بوده و بــه متقاضیان آن پاســخ رد می دهند 
شواهد نشــان می دهد که این شرایط مانعی 
برای پرداخت وام ۶۰میلیونی به مشــتریان 
خــاص نیســت. برخــی مدیــران بانکی به 
ایســنا اعالم کردند که گرچــه پرداخت وام 
۶۰ میلیونــی مســکن از ســوی بانک هــا 
رســما کلید نخورده ولی در ایــن بین برخی 

بانک هــا این تســهیالت 
را برای مشــتریان خاص 
خــود یعنــی آن هایــی که 
ســپرده های قابل توجهی 
در شــعب داشته و گردش 
حســاب مناســبی دارنــد 
این  پرداخــت می کننــد. 
موضوع در حالــی مطرح می شــود که قرار 
بود وام ۶۰ میلیونی مسکن در کنار صندوق 
پس انداز مسکن یکم بتواند گره ای از مشکل 
خانه دار شــدن مردم به ویژه سطح متوسط و 
روبه پایین را باز کند، ولی اکنون وســیله ای 
برای تبعیض بیــن مشــتریان و متقاضیان 

تسهیالت بانکی شده است.

زیان ۱۳میلیارد دالری ایران از کاهش بهای نفت
تحلیلگران  و سرمایه گذاران 
می گوینــد کاهش رشــد 
و  چیــن  ی  د قتصــا ا
افزایــش احتمالی تولید 
نفت خــام ایران در دوره 
پــس از تحریم هــا، بازار 
انرژی را که همین حاال 

با عرضه بیش از تقاضا روبه رو است، تهدید 
می کند. برای ایران کــه به دالرهای نفتی 
به عنوان منبع اصلی درآمد وابســته است، 
کاهش بهای نفت در هفت ماهه نخســت 
ســال منجر به از دســت دادن نزدیک به 
۱۳میلیارد دالر درآمد شــده اســت. برای 
مقابلــه بــا این وابســتگی حســن روحانی 

رئیس جمهــور قول داده 
اســت نظام مالیات کشور 
و نیز صادرات غیرنفتی را 
توســعه دهد. این رویکرد 
از حمایت کامــل رهبری 
اســت.  برخــوردار  نیــز 
ایشــان در نشســت مــاه 
گذشــته با اعضای کابینه روحانــی گفتند 
بخش معــادن ایران باید به عنــوان گزینه 
جایگزیــن نفت توســعه یابد، بهــای نفت 
که در پــی اقدامات قدرت هــای جهانی و 
عناصــر منطقــه ای از یکصــد دالر به ۴۰ 
 دالر کاهــش یافته اســت دیگــر قابل اتکا

 نیست.

اقتصاد


