
: آقای دکتر! ابتدا بگویید با چه 
هدفی نشست های علمی در زمینه صنایع 
آن  مورد  در  که  چالش هایی  و  غذایی 

می کنید؟ برگزار  می شود،  مطرح 
در مازندران انجمنی وجود دارد تحت عنوان 
انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذا که حدود 
10 سال عمر دارد و کامال تخصصی است و 
عمدتا کارشناسان صنعت غذا در آن عضو 
ساختار حقوقی  دلیل  به  واقع،  در  هستند. 
انجمن  حمایت  با  ما  پویش  انجمن،  این 
فعالیت می کند. شاید چند سال دیگر پویش 
تبدیل به جریانی شود که متولی آن دیگر 
انجمن مهندسی کیفیت مواد غذایی نباشد. 
ما عضو این انجمن هستیم و به نوعی فصل 
مواد  کیفیت  پویش  انجمن،  در  ما  مشترک 

است. غذایی 

که  زمان  همان  در  دقیقا  شما   :
مطالبی در مورد لبنیات و تامین کلسیم مورد 
مطرح  اجتماعی  شبکه های  در  بدن  نیاز 
شد، با برگزاری نشست هایی تمام زوایای 
این موضوع را بررسی کردید و فیلم های 
هم  اجتماعی  شبکه های  در  نشست  این 
پخش شد. هدف اصلی شما از راه اندازی 
پویش کیفیت مواد غذایی دقیقا چیست؟
ما برای راه اندازی خود پویش، چند نفری 
فکری شکل  اتاق  و  شدیم  هم جمع  دور 
کیفیت  مردمی  پویش  شد  نامش  و  گرفت 
محصوالت غذایی. این پویش در مازندران 
مشکالت  فقط  هدفش  ولی  گرفت  شکل 
نبود و هدف  استان  این  صنایع غذایی در 
اصلی ما فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

بوده است. 
حدود یک سال از عمر پویش می گذرد و 
استادان  پویش  بدنه  در  اینکه  به  توجه  با 
غذا  صنعت  متخصصان  و  دانشگاهی 
همکاری کردند، ما ادعا می کنیم یک پویش 
علمی هستیم بنابراین باید جایگاه خود را 
چه  و  منتقد  به عنوان  چه  کارشناسان؛  بین 
خاطر  همین  به  کنیم.  باز  موافق  به عنوان 
یا  کارشناسان  ما  تعقیب کنندگان   عمده 
کیفیت  و  صنعت  به  عالقه مندان  حداقل 
مواد غذایی هستند اما مخاطب اصلی پویش 

نیستند.  کارشناسان 
به عبارت دیگر، مخاطبان ما مصرف کنندگان  
هستند و مصرف کننده می تواند یک مغازه دار 
ساده که دغدغه کیفیت مواد غذایی دارد یا 

باشد. کارشناس صنعت غذا  یک 

اصلی  مخاطب  کردید  اشاره   :
موضوعات  چگونه  هستند،  مردم  شما 
مردم  که  می کنید  انتخاب  را  نشست ها 
با گوش کردن به آنها، اطالعات درست 

بیاورند؟ به دست 
مردم  بین  که  داریم  پرسشگر  بدنه  یک  ما 

می روند و با طرح پرسش و برگزاری نشست 
خودمانی،  کامال  به صورت  نظرسنجی  و 
دیدگاه ها و شایعات در مورد صنایع غذایی 

را به اتاق فکر پویش منتقل می کنند. 
ما موضوعاتی که مورد سوال مردم هست را 
اولویت بندی می کنیم و با برگزاری جلسات 
مجازی یا حضوری محتوای علمی را ایجاد 
می کنیم و بعد با ساخت کلیپ های جذاب 

آنها را پخش می کنیم. در فضای 

برگزار  نشست  چند  تاکنون   :
کرده اید؟

روغن،  لبنیات،  ما،  اولویت بندی  براساس 
فراورده های گوشتی و فراورده های آردی 
به  ماست.  نظر  مورد  موضوعاتی است که 
برای  روغن  پیرامون  که  سواالتی  تازگی 
مردم مطرح است را جمع آوری کردیم که 
بیش از 30 سوال شد. خروجی آن را در 
قالب کلیپ منتشر می کنیم؛ به این صورت 
که هر کلیپ جواب یک سوال خواهد بود.

: آیا عمده فعالیت تان با برگزاری 
نشست های علمی و دعوت از کارشناسان 

است؟
تا قبل از کرونا عمده فعالیت ما نشست ها 
کار  استارتر  بود.  حضوری  میزگردهای  و 
را با صداوسیمای استان مازندران زدیم و 
تا  با صداوسیما هماهنگ کرد  خود پویش 
برگزار  صداوسیما  طریق  از  را  نشست ها 
و  منتقد  به عنوان  هم  خبرنگاران  و  کنیم 

پرسشگر در آنجا بودند. 
دانشگاهی  محیط های  در  آن،  بر  عالوه 
کردیم.  پیدا  حضور  هم  دولت  بدنه  در  و 
را  برنامه ها  بعد  به   98 سال  اواخر  از  ما 
به صورت مجازی برگزار کردیم و نشست 
کرونا  از  بعد  که  بود  نشستی  اولین  روغن 

به صورت حضوری برگزار شد.

: آیا با سازمان غذا و دارو و سازمان 
داشتید؟ تعاملی  هم  استاندارد کشور 

 بله، به تازگی جلسه  ای با کارشناسان سازمان 
کارشناسان  از  داشتیم و حتی  دارو  و  غذا 

ولی  دارند  ما حضور  نشست های  در  آنها 
باید تاکید کنم پویش شخصیت حقوقی و 
که  می کنیم  استقبال  ما  ولی  ندارد  دولتی 
پویش  حامی  نیز  دولت  و  گذاران  قانون 
ما باشند. هر چند این همراهی تاثیری در 
هدف گذاری پویش نمی گذارد زیرا پویش 
دولت  فعالیت  از  بخشی  می کند  احساس 
مصرف کننده  که  برود  سمت  این  به  باید 
را  آگاهی  این  بازخورد  و  کند  آگاه تر  را 
مردم  بین  را  تغییرات  و  جامعه  سطح  در 
این صورت، نمی تواند  رصد کند. در غیر 
به  پویش  است.  کرده  عمل  موفق  بگوید 
این موضوع اهمیت می دهد که چه صنعت 
می زنند  موفقیت  از  دم  اگر  دولت  چه  و 

داشته  را  دیدگاه  این  هم  مردم  حتما  باید 
باشند تا زمانی که مردم به این باور نرسند 
و  قبل شده  از  بهتر  کیفیت محصوالت  که 
شایعات پاسخ داده نشود، صنعت غذا هم 
پیش  تعالی  و  توسعه  سمت  به  نمی تواند 
روغن  نشست  در  که  خوبی  اتفاق  برود. 
افتاد این بود که از کارشناسان سازمان غذا 
و دارو و یکی از چهره های صنعت غذا در 

داشتند. آن حضور 

: برگزاری این نشست ها تاکنون 
بازخوردهایی  چه 
مردم  طرف  از 

است؟ داشته 

ما در صفحه مان قسمت نظرات مخاطبان را 
داریم و اطالعات و بازخوردها را می گیریم. 
هر از چند گاهی پرسشنامه هایی را به ویژه 
بعد از برگزاری نشست تهیه و منتشر می کنیم. 
سواالت ساده و عامه فهم تهیه می کنیم و 
بعد  و  قبل  را  مردم  آگاهی  آنها  پخش  با 
مثال  می شویم،  جویا  نشست  برگزاری  از 
و  کردیم  تهیه  سوال   10 لبنیات  مورد  در 
بعد  و  شد  توزیع  کثیراالنتشار  به صورت 
کردیم  پخش  را  سواالت  این  نشست  از 
بررسی  را  نشست  تاثیرگذاری  میزان  و 

تقریبا هر هفته یک روز  کردیم. همچنین، 
بچه های پویش به صورت میدانی حتی در 

می کنند  سعی  و  می روند  مردم  بین  تهران 
با  هم  انجمن  کنند.  جمع آوری  را  نظرات 
گردآوری  در  ما  به  دارد  که  350 عضوی 

می کند. کمک  خیلی  بازخوردها 

: لطفا در مورد موضوعات مهمی 
که در این نشست ها به آنها پاسخ دادید، 

دهید. توضیح  بیشتر 
را  مهم  سوال   8 ما  روغن،  نشست  در 
موضوع  دادیم.  پاسخ  و  کردیم  بررسی 
روغن های  پالم،  بدون  روغن های  و  پالم 
روغن های  و  فروشگاهی  و  سرخ کردنی  
تبلیغات  تراریخته، ارزش غذایی روغن و 
و اطالع رسانی و برچسب گذاری روغن های 
تولیدی و نحوه نظارت بر کیفیت روغن ها 

در این نشست مطرح شد. 
یکی از موضوعات مهم این بود که روغن های 
فروشگاهی که به اصطالح در حضور مشتری 
اصال  می شود،  تهیه  ارگانیک  به صورت  و 
شده  مطرح  ادعای  با  و  نیست  ارگانیک 
فاصله دارند و این روغن ها صرفا می تواند 
برای مصارف فوری و دارویی استفاده شود. 
در مورد روغن های جامد و مایع در مورد 
کیفیت روغن های مایع صحبت شد که بهتر 

از روغن های جامد قدیمی است. 

تاکید دکتر سیدرضا حجازیان یکی از بنیانگذاران پویش مردمی کیفیت مواد غذایی

مصرفکنندهآگاهبهکیفیتصنایعغذاییکمکمیکند!
شبکه های اجتماعی آنقدر به سرعت در حال گسترش هستند که دیگر 
از  آنها حتی زندگی روزمره را تصور کرد. موجی  بدون  نمی توان 
اطالعات در این شبکه ها به سمتمان هجوم می آورد که می تواند مثل 
شمشیر دولبه باشد؛ یعنی هم می تواند از ما افرادی آگاه و مسوول بسازد 
و هم آدم هایی که اسیر شایعات و حواشی اند. از زمانی که شبکه های اجتماعی جزیی 
از زندگی مان شدند، بسیاری از چالش هایی که در صنایع وجود دارد، علنی ترشد و این 

قضیه در صنایع غذایی نمود بیشتری دارد. تصور کنید در یک سال گذشته چه مطالبی 
در مورد صنایع غذایی و کیفیت آن در شبکه های اجتماعی دست به دست شده که در 
انتخاب های غذایی تان تاثیر داشت. یک روز، صحبت از وجود قرص در کیک شد، روز 
دیگر در مورد کیفیت لبنیات و روغن ها مطالبی مطرح شد که بسیاری از آنها صحت 
نداشت یا بعضا پایه علمی نداشت اما چطور می توانیم به کمک شبکه های اجتماعی، از 
اطالعات درست و علمی در جهت تهیه مواد غذایی سالم تر بهره ببریم؟! پویش کیفیت 

مواد غذایی در حدود یک سال گذشته با برگزاری نشست های علمی در مورد سواالت 
و شایعاتی که در حوزه مواد غذایی برای مردم مطرح شده، سعی کرده آنها را آگاه کند 
اما این پویش چگونه شکل گرفته؟ چه اهدافی دارد و قرار است چگونه به فعالیتش 
ادامه دهد؟ برای آنکه بیشتر با فعالیت این پویش آشنا شوید با دکتر سیدرضا حجازیان، 
متخصص صنایع غذایی و از بنیانگذاران پویش کیفیت مواد غذایی گفت وگو کردیم که 

مشروح آن را در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفند نودونه8

آیا از زمان برگزاری نشست ها با صنایع غذایی 
همکاری داشته اید؟

نشست های ما به نفع صنایعی می شود که با کیفیت کار می کنند. در 
یکی از نشست  ها، مباحثی که مطرح شد، به ضرر تولیدکنندگانی 
شد که تخلفاتی داشتند و باید کارشان را اصالح می کردند بنابراین 
چون هدف نهایی ما مصرف کننده است، تولیدکننده اگر اصل 

کیفیت و سالمت را تامین کند، مورد حمایت ما قرار می گیرد.

مردم چگونه می توانند با شما در ارتباط باشند؟
مردم می توانند سواالت شانرا از طریق واتس آپ، تلگرام 
یا اینستاگرام پویش مردمی کیفیت مواد غذایی بپرسند. در 
حقیقت، اگر هر مصرف کننده ای برای خود و خانواده اش 
دغدغه کیفی دارد با پیگیری موضوعاتی از این قبیل 
می تواند  می شود،  داده  پاسخ  و  مطرح  پویش  در  که 

آگاهی اش را بیشتر کند.

بهتازگیجلسهایبا
کارشناسانسازمان
غذاوداروداشتیم
وحتیازکارشناسان
آنهادرنشستهای

ماحضوردارندامابایدتاکیدکنم
پویششخصیتحقوقیودولتی
نداردولیمااستقبالمیکنیمکه
قانونگذارانودولتنیزحامی
پویشماباشند

345 جلد تاکنون منتشر شده است  بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

قیمت هر جلد 125 هزارتومان با 20 درصد تخفیف می شود 100 هزارتومان
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