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باید متذکر شوم 
این تفاهمنامه در 
این زمینه است 
که اگر ما الزام 

دانستیم، از 
آرایشگاه، باشگاه 

و مرکزی بازدید 
کنیم. انجمن 

تغذیه ایران با 
همکاری اداره کل 

حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان و 
واحد گشت هاي 
بازرسي مشترك 
سازمان تعزیرات 

حکومتی، این 
مهم را در 

اولویت قرار 
دهد

: آقای دکتر! لطفا ابتدا در مورد هدف 
انجمن تغذيه ايران برای امضای تفاهمنامه با 
سازمان تعزيرات حکومتی، توضیح دهید. 
انجمن تغذيه ايران )اتا( با نزديك به 40 سال 
سابقه، اصلي ترين ملجاء تغذيه دانان در همه 
مقاطع تحصیلی است و در سال های اخیر با 
توجه به مداخله افراد مختلف در اين علم و 
انجمن های متعدد در حوزه تغذيه،  تاسیس 
انجمن  کشور،  تغذيه دانان  خانه  اصلی ترين 

تغذيه ايران )اتا( است. 
با توجه به رسالت انجمن، مشاهده شد، افرادی 
در  کافی  آگاهی  و  دانش  بدون  که  هستند 
سازمان ها  البته  می کنند.  دخالت  تغذيه  امر 
بهداشت  مثل وزارت  ارگان های مختلفی  و 
زمینه  اين  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و 
باشند ولی واقعیت  می توانند دخالت داشته 
هم  که  سازمانی  خالی  جای  که  است  اين 
تعزيری و هم قضايی در اين زمینه برخورد 

کند، احساس می شد. 
طی جلساتی که با سازمان تعزيرات حکومتی 
برگزار شد، به ويژه با مديرکل حمايت از حقوق 
درنهايت  مصرف کنندگان،  و  تولید کنندگان 
منجر به اين تفاهمنامه شد. با توجه به نیاز 
جامعه افراد يا موسساتی در امر تغذيه دخالت 
دارند که دانش کافی ندارند، مثال در آرايشگاه ها 
که ارتباطی به حوزه تغذيه ندارد، دستگاه های 
کمك الغری وجود دارد و در زمینه الغری 
موضعی فعالیت می کنند يا افرادی هستند که 
در باشگاه ها بدون داشتن تحصیالت آکادمیك 
در حوزه تغذيه مکمل فروشی می کنند يا رژيم 
را  مراکزی  می دهند.  ورزشکاران  به  غذايی 
می بینیم که آموزش هايی را در حوزه تغذيه 
می دهند و اين دوره ها يك روزه يا يك هفته ای 
هستند که مدرک هم به افراد ارائه می شود. 
تغذيه  انجمن  رئیس  حمايت  با  درنهايت، 
ايران و مدير کل حمايت از تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان سازمان تعزيرات حکومتی، 

اين تفاهمنامه امضا شد.

برشمرديد،  که  مواردی  در   :
کدام  هر  و  دارد  وجود  زيادی  مشکالت 

نیازمند يک اقدام گسترده است. اين تفاهمنامه 
چگونه قرار است، اجرايی شود؟

يکی از مواردی که در اين تفاهمنامه بر آن 
تاکید شده، حضور متولیان سازمان تعزيرات 
متوجه  را  تخلفی  ما  اگر  يعنی  ماست؛  کنار 
شويم، به طور مثال آرايشگاهی که دستگاه 
الغری گذاشته يا مجموعه ورزشی ای که بدون 
رژيم درمانگر دارای مجوز، مکمل می فروشد، 
به صورت مکتوب اطالعات شان به سازمان 

تعزيرات حکومتی ارسال شود. 
در اين سازمان در قالب بازرسی و گشت های 
مشترک با انجمن و در حضور نمايندگانی از 
انجمن تغذيه و طبق قوانین کشور با متخلفان 
برخورد می شود. اين نکته را هم اضافه کنم که 
انجمن تغذيه در 22 مرکز استان و شهرهاي 
بزرگ دارای نمايندگی است و اين اقدام با 

اولويت شهرهای بزرگ انجام می گیرد. 
در گشت های مشترک از نمايندگان انجمن 
ما  که  مراکزی  در  و  استفاده می شود  تغذيه 
تغذيه  انجمن  امین  افراد  از  نداريم  شعبه 
تعزيرات  سازمان  به  کارشناساني  ايران، 
معرفی می شوند. درحقیقت، ما از قوه قهريه 
ضايع  از  جلوگیری  برای  تعزيرات  سازمان 
شدن حقوق کارشناسان و متخصصان تغذيه 

استفاده می کنیم.

: خود سازمان تعزيرات حکومتی، 
قبل از اين تفاهمنامه، گشت های دوره ای اش 
را چند وقت يکبار برگزار می کرد؟ آيا قرار 

است گشت های دوره ای بیشتر شود؟
گشت های سازمان برحسب نیازهای جامعه 
زمان،  از  برهه ای  در  شايد  می شود،  تعیین 
در  و  خوراکی  مواد  به  معطوف  گشت ها 
مورد  در  باشد.  بر سوخت  متمرکز  برهه ای 
زمان بازديد از اماکنی مثل باشگاه ها، اطالع 
دقیقي ندارم. بايد متذکر شوم اين تفاهمنامه 
الزام دانستیم  ما  اگر  اين زمینه است که  در 
از آرايشگاه يا باشگاه يا مرکزی بازديد کنیم، 
انجمن تغذيه ايران با همکاری اداره کل حمايت 
از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و 
سازمان  مشترک  بازرسي  گشت هاي  واحد 

اولويت  را در  اين مهم  تعزيرات حکومتی، 
قرار دهد.

: آيا برنامه منظمی برای بازديد از 
باشگاه  يا  آرايشگاه  مثل  حساسی  مناطق 

وجود دارد؟
 ما تعدد قانون و تعدد سلیقه در اين زمینه داريم 
و متولي واحدي براي برخورد با اين موضوع 
نداريم، مثال افراد غیرمتخصصی در باشگاه در 
حوزه تغذيه فعالیت می کنند و من خودم بارها 
به باشگاه ها سر زدم و ديدم که فردی که هیچ 
تخصصی در اين زمینه ندارد، مشاوره تغذيه 
می دهد و مکمل می فروشد و دستگاه الغری 
هم گذاشته، به دانشگاه های علوم پزشکی انتقال 
می دهیم اما می گويند اماکن ورزشي در حیطه 
نظارت ما نیست. به وزارت ورزش و جوانان 
منتقل می کنیم بحث حمايتی مطرح می شود و 
اينکه بازديدهای منظم ممکن است نداشته باشند 
يا اصال اين موضوع را مشکل ندانند بنابراين ما 
ديديم تنها جايی که می تواند در اين زمینه ورود 
کند سازمان تعزيرات حکومتی است و امید 
است با اين تفاهمنامه اين مشکل برطرف شود.

مثل  غذايی  مواد  حوزه  در   :
و  محیط  سالمت  مرکز  رستوران ها، 
و  دارد  نظارت  بهداشت  وزارت  کار 
مواد  بر  بهداشت  وزارت  کارشناسان 
بهداشت  و  نگهداری  نحوه  اولیه غذاها، 
اما  می کنند  نظارت  رستوران  کارکنان 
اصول تغذيه سالم در رستوران ها کنترل 
نمی شود و رستورانی هم که غذای سالم 
تشويق  کند،  تولید  تغذيه  اصول  نظر  از 
اين  به  تفاهمنامه  اين  در  آيا  نمی شود. 

می پردازيد؟ هم  موضوع 
مطلب مهم اين است که انجمن تغذيه ايران 
)اتا( با رياست دکتر رزاز اداره می شود و 
ايشان همزمان رئیس انستیتو تحقیقات تغذيه 
دانشکده  رئیس  و  کشور  غذايي  صنايع  و 
تغذيه هم هستند بنابراين از اين طريق چنین 

مواردی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. 
يکی از موضوعاتی که کنار اين تفاهمنامه، 
مورد توجه قرار گرفته، نظارت بر طبخ غذا؛ 
رستوران هاست.  در  چه  و  صنعت  در  چه 
امیدواريم به زودی شاهد اجرايی شدن اين 

باشیم. نظارت ها 

: آيا قرار است طبق تفاهمنامه، بر 
کارخانجات صنايع غذايی نظارت ويژه ای 

صورت گیرد؟
نظارت بر کارخانه ها، مربوط به مرحله دوم 
تفاهمنامه و در آينده نزديك است. بحث صنايع 
غذايی اهمیت زيادی در حوزه تغذيه دارد، به 
همین دلیل رئیس انستیتو تحقیقات تغذيه اي 
و صنايع غذايي کشور پیشنهاد دادند در گام 
بعدی در اين حوزه ورود شود و نظارت هايی 
در اين زمینه داشته باشیم. البته بايد بگويم کار 
در اين حوزه خیلی سخت تر است زيرا همان 
طور که می دانید ما صنايع غذايی خرد و کالن 
داريم و نیاز به نیروي انساني متخصص در هر 

دو سازمان زياد احساس می شود. 

: آقاي دکتر! با توجه به مسوولیت 
پزشکي  مرکز  سرپرست  عنوان  به  شما 
في مابین  همکاري  و  )ايفمارك(  فوتبال 
مي دانید يکی از اولويت های انجمن تغذيه 
يا حتی خود وزارت بهداشت، جمع آوری 
مکمل های ورزشی غیرمجاز است که در 
باشگاه های ورزشی به وفور يافت می شود. 

در اين تفاهمنامه هم به اين موضوع اشاره 
شده که چگونه قرار است جلوی اين گونه 

فروش مکمل ها گرفته شود؟
 فروش مکمل ها يکي از بزرگ ترين تجارت ها 
در دنیاست و کشور ما جزو کشورهايی است 
که فروش و مصرف مکمل های ورزشی در 
آن زياد و قابل توجه است. متاسفانه بخشی از 
اين مکمل ها معموال از راه های غیرقانونی وارد 
کشور شده يا بسته بندي مي شود و در برخي 
موارد استفاده از آنها باعث مثبت شدن تست 
دوپینگ در ورزشکاران حرفه اي و محرومیت 
طوالني مدت آنها خواهد شد. همچنین شاهد 
متضرر شدن کشور به دلیل سرمايه گذاري روي 
اين ورزشکاران و قهرمانان هستیم. نمی توان 
گفت در کوتاه مدت اين قضیه جمع می شود. 
همان طور که می دانید محل فروش مکمل ها در 
داروخانه است، نه در باشگاه های ورزشی بنابراين 
اگر مشکل خاصی نباشد، سعی می کنیم موضوع 

مکمل های ورزشی را هم سروسامان بدهیم.

گفتید  صحبت هايتان  در  شما   :
الغری  دستگاه های  باشگاه ها،  از  بسیاری 
می آورند يا رژيم غذايی به افراد می دهند. 
بارها گفته شده حضور يک کارشناس تغذيه 
در باشگاه ها الزم است. آيا قصد داريد اين 

موضوع مهم را هم پیگیری کنید؟
تاسیس  آيین نامه  از  ويرايش  آخرين  در   
دفاتر کار مشاوره تغذيه و رژيم درماني، اين 
موضوع که حضور مشاوران تغذيه در باشگاه ها 
اگر  ما  همکاران  و  نشده  ديده  است،  الزم 
از  اماکن ورزشي و خارج  باشگاه ها و   در 
بهداشت  وزارت  تدوين شده  استانداردهاي 
علوم  دانشگاه های  طرف  از  کنند،  فعالیت 
پزشکی مواخذه می شوند و گاهي اوقات نیز 
مشکالتي برايشان ايجاد خواهد شد. بر اساس 
سیاست هاي حمايتي انجمن تغذيه ايران )اتا( 
از دانش آموختگان رشته تغذيه، برنامه اي تهیه 
يکي  و  شود  بازبینی  آيین نامه  اين  که  شده 
از بحث ها حضور مشاوران تغذيه ای دارای  
شماره نظام پزشکی و پروانه کار در باشگاه های 

ورزشی است.

پای صحبت های دکتر ارد ایروانی مشاور عالی ریاست انجمن تغذیه ایران درباره:

ورود انجمن تغذیه در گشت های تعزیراتی 
هفته گذشته سازمان تعزيرات حکومتی 
و انجمن تغذيه ايران )اتا( تفاهمنامه ای 
امضا کردند که به موجب آن، گشت های 
حضور  با  تعزيرات  سازمان  مشترك 
کارشناسان انجمن تغذيه ايران برگزار شود. بر اساس 
اين تفاهمنامه قرار است، انجمن تغذيه ايران با همراهی 
سازمان تعزيرات حکومتی، در زمینه موسسات پزشکی 
غیرمجاز در حیطه تغذيه و رژيم درماني، اماکن ورزشی، 
باشگاه هاي ورزشي و فروشگاه ها و همچنین کارخانجات، 
شرکت ها و شبکه های فعال در حوزه تولید، توزيع و فروش 
مواد غذايی و مکمل رژيمی حضور فعال تری داشته باشد. 
سال هاست از تخلفات زياد در زمینه فروش مکمل های 
ورزشی، رژيم های ورزشی غیرعلمی، دستگاه های الغری 
و... صحبت می کنیم اما برخورد و نظارت بر آنها فقط 
زمانی اتفاق می افتاد که تخلف برمال شود يا شکايتی 
مطرح شود. در غیر اين صورت مبارزه با آنها، به نظر 
می رسد در اولويت نبوده است، حتی رژيم های الغری 
که اين روزها در صفحات فضای مجازی پر شده و برای 
جلب مخاطب، مطالب علمی و غیرعلمی را درهم آمیخته 

و سالمت مردم را به خطر می اندازد. 
در مورد اين تفاهمنامه و جزيیات آن با دکنر اُُرد ايروانی 
متخصص تغذيه و مشاور عالی رياست انجمن تغذيه 

ايران گفت وگو کرده ايم.

  مهدیه 
آقازمانی 

1. سال هاست طبق قوانین تصويب شده وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی دخالت در امر تغذيه و رژيم درمانی به عنوان يکی 
از شاخه های پزشکي، تخلف و جرم محسوب می شود اما مشکل 
جای ديگری بود. بسیاری از تخلفات شکل گرفته در اين حوزه 
زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبودند. برای 
مثال تخلفات باشگاه های ورزشی درمورد ارائه رژيم های غیراصولی 
و تجويز و فروش مکمل های غیرمجاز. متاسفانه بیشتر اين تخلفات 
زمانی پیگیري می شد که فردی به عنوان شاکی خصوصی وجود داشت 
اما با عقد اين تفاهمنامه و با توجه به اختیارات سازمان تعزيرات 
حکومتي و گشت های مشترک با انجمن تغديه ايران و تشکیالت 
انجمن در شهرستان ها )تاش ها( در سراسر کشور در مقابل چنین 
تخلفاتی قدرت قانون به مدد مشاوران و متخصصان تغذيه خواهد آمد.

2. متاسفانه چند وقت است که شاهد هستیم در مراکز پزشکی 
و دفاتر کار افراد بدون صالحیت در امر تغذيه و رژيم درمانی 
مشغول فعالیت هستند و تحت لوای مدارک همکاران يا مدارک 
و گواهی های بدون اعتبار کار می کنند. تسريع در بررسی چنین 
تخلفاتی از بندهای اين تفاهمنامه است که به سرعت به دانشگاه های 

علوم پزشکی ابالغ خواهد شد.
3. اين روزها تخلفات تبلیغاتی در حوزه تغذيه و مواد غذايی 
از جمله دمنوش ها، قارچ ها و... زياد است. طی اين تفاهمنامه 
سازمان تعزيرات حکومتی و انجمن تغذيه ايران در راستی شناسايی 

اين موارد نیز با يکديگر همکاری خواهند داشت.
4. همکاری های انجمن تغديه ايران و سازمان تعزيرات حکومتی 
به شکل گشت های مشترک و نظارت، تسريع در ارسال گزارش 
و  فوريت  قید  با  تخلفات  به  رسیدگی   ،۱۱ ماده  کمیسیون  به 

آموزش است.

4 نکته درباره این تفاهمنامه 
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