گفــتگو
مریم احمدی

ما ميتوانيم

گفتگ

را ج ّدي بگيريم

رمز موفقيت صبر و پشتكار است ...البته اين
رهنمود رهبر انقالب هم هميشه در گوشم
بوده كه هميشه به جوانان ميفرمايند:
ما ميتوانيم
معتقدم علمي خوب است كه ثروت هم
بهدنبال خودش بياورد و به نظر من علمي
كه ثروت بهدنبال خودش بياورد علم
مطلوب است و اگر اآلن نگاه كنيد ميبينيد
كه ثروتمندترين افراد دنيا آنهايي هستند
كه با تكيه بر علم كسب ثروت كردهاند
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*قدري از خودتان بگوييد.
ليسانس
**سيد محمد جواهريان متولد اسفند  1349قم فوق
علوم و صنايع غذايي داراي دو فرزند به نامهاي مريم و امير
*از اختراعتان براي ما توضيح دهيد.
** من چون تحصيالتم در زمينه مواد غذاييست اختراعم
نيز در همين راستا بود .علت اينكه روي اين موضوع خاص
اختراعم را انجام دادم اين است كه طبق آمارهايي كه اآلن
شود گفت بيشترين عامل
در دنيا منتشر ش���ده تقريباً مي
مرگ و مير در جوامع صنعتي و دنياي امروز مسايلي است
كه به نوعي با تغذيه ناس���الم در ارتباطند در تغذيه ناسالم
ترين مس���ايلي كه وجود دارد بحث استفاده
يكي از شايع
ويژه شكر است بهطوري
خيلي زياد از مواد شيرينكننده به
كه ميگويند  3تا سم س���فيد در جهان امروز در قرن 21
عامل تهديدكننده حيات بشر است آن  3سم نمك ،شكر و
العاده
هروئين است و متأسفانه مصرف شكر در كشور فوق
ها باال
باالست و همين امر باعث شده در كشور آمار ديابتي
رود .من آمدم با چند ابتكار و اختراع متفاوت در محصوالت
مختلف ش���كر را حذف كردم و به جاي ش���كر از يكسري
هاي گياهي و كام ً
ضرر استفاده كردم
ال بي
ش���يرينكننده
ط���وري كه آن محصول نهايي كه دس���ت مصرفكننده و
رس���د عالوه بر اينكه همان طعم و مزه را دارد
مشتري مي
ش���ود و نه
اما به علت حذف ش���كر ضرري متوجهش نمي
تنها ش���كر در آن وجود ندارد بلكه حتي شيرينكنندههاي
مصنوعي هم كه صحبتش خيلي است در آن وجود ندارد.
يعني در محصوالتي كه من آنها را ثبت اختراع كردم و اآلن
خيليهاي آن به توليد رس���يده ،شما شكر و هيچگونه ماده
بينيد .عالوه بر آن ظاهر
مصنوعي ش���يرينكنندهاي نمي
محصول هم شبيه همان محصولي است كه شما با شكر به
ها ،چاي ،قهوه...
آن طعم رسيديد يعني ظاهر انواع دمنوش
ما شبيه همان محصوالتي است كه با شكر به آن طعم داده
شود و اص ً
ال قابل تش���خيص نيست چون همان طعم و
مي
رنگ را دارد و شما هيچ تفاوتي احساس نميكنيد ،و براي
همه هم قابل استفاده است .هم آدمهاي سالم و هم آنهايي
كه رژيم دارند و نيز آنهايي كه ديابت دارند همه ميتوانند از
اين محصول استفاده كنند و به هيچ عنوان مشكلي برايشان
توانم بگويم كه يك ماده
كند .براي اولين بار مي
ايجاد نمي
غذايي توليدشده كه هم شيرين است و هم اينكه قندخون
برد.
را باال نمي
*درباره محصول خودتان كمي بيشتر توضيح دهيد.
**ببينيد ما وقتي در مواد غذايي شكر را حذف ميكنيم دو
مش���كل داريم .مشكل اول اين است كه بايد با يك مادهاي
سازي و
آن طعم را ايجاد كنيم كه بهاصطالح ميگويند طعم
بايد آن طعم را جوري بسازيم و درواقع در آن محصول اوليه
تغيير بدهيم و در طعم محصوالت اوليه تغييراتي بدهيم كه
منجر به اين بش���ود كه آن طعم شيرين مشابه شكر ايجاد
كند.
بشود كه اگر غير از اين باشد مصرفكننده استفاده نمي
موضوع دوم اين اس���ت كه ش���كر در بعضي از موادغذايي
عالوه بر اينكه طعم ش���يرين ايجاد ميكند درواقع خواص
تكنولوژي هم دارد يعني به محصول شكل و بافت ميدهد
بهترين مثال اثر تكنولوژيكي شكركيك است اگر به كيك
شود يا
شكر زده نش���ود پف نميكند و بافتش تشكيل نمي
مث ً
ال در شيركاكائو شكر باعث ميشود كه آن قوام يا غليظ
شدن شيركاكائو اتفاق بيافتد اگر شكر در آن استفاده نشود
اين اتفاق نميافتد و شيركاكائو آبكي و رقيق ميشود و آن
قوام را ندارد بنابراين وقتي ش���كر را حذف ميكنيم بايد بر
اين دو مش���كل غلبه كنيم و اين كار بسيار سختي است.
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براي غلبه بر اين دو مشكل  4س���ال بر روي اين پروژه به
تنهايي كار كردم و آزمون و خطاهاي زياد كه خيلي حوصله
ميخواهد و خيلي هم وقتگير و هزينهبر است .لذا به همين
خاطر كاري كه صورت گرفته بسيار حائز اهميت است چرا
كه مادهاي اختراع كردم كه به جاي شكر در كيك و شيريني
ش���ود و به آن مثل شكر بافت و شكل
از آن اس���تفاده مي
ميدهد و ديگر نياز نيس���ت از شكر استفاده كنيم .رسيدن
به آن بافت مطلوب كه ظاهرش همان ظاهري باشد كه در
بينيم كار بسيار سختي بود كه به ياري خدا من
قناديها مي
اين كار را كردم و همانطور كه عرض كردم بر روي قهوه و
چاي هم همين كار را كردم و آن را به توليد انبوه رس���اندم
قهوه و چاي ما را اگر كنار محصول قهوه و چايي كه در آن
شكر استفاده ش���ده بگذاريد نميتوانيد تشخيص دهيد و
يك از آنها شكر دارد و كدام
قابل تشخيص نيست كه كدام
گونه
ندارد يعني اينقدر طعمش ،طعم طبيعي است .از هيچ
مواد شيميايي در آن استفاده نشده ،اين تثبيت طعم فقط
كننده گياهي بهصورت فيزيكي
با كارهايي كه روي شيرين
انجام دادم حاصل شد.
*رمز موفقيت شما چه بود؟
** اصوالً رمز موفقيت صبر و پش���تكار است ...البته اين
رهنمود رهبر انقالب هم هميشه در گوشم بوده كه هميشه
فرمايند ما ميتوانيم .اين ما ميتوانيم خيلي به
به جوانان مي
من كمك كرد .جالب است بدانيد هنگامي كه ميخواستم
ها به من گفتند كه تو نميتواني اگر
كار را شروع كنم خيلي
ش���دني بود خيلي زودتر از اينها خارجيها انجام ميدادند
اما اين صحبت رهبري كه م���ا ميتوانيم به من انگيزه داد
كه اگر آنها انجام ندادند دليل بر اين نميش���ود كه ما هم
نتوانيم انجام بدهيم و واقعاً هم همين اتفاق افتاد تا آنجا كه
من ميدانم چنين محصولي نمونه خارجي ندارد و يا اينكه
ام.
حداقل من تا به حال در جايي نمونه آن را نديده
*مسئولين از شما حمايت ميكنند؟
**بله به خاطر نوع كاري كه انجام داديم خيلي مورد تقدير
قرار گرفتيم .از جمله به خاطر دانشبنيان بودن كارمان در
دانشگاه شهيد بهشتي دفتري به ما دادند تحت عنوان مركز
رشد افراد و وزراي مختلف براي بازديد تشريف ميآورند و
در جريان كارها قرار ميگيرند .آخرين بار آقاي هاشمي وزير
محترم بهداشت از دفتر ما بازديد داشتند و بطور كامل در
جريان توليد محصوالت ما قرا رگرفتند و كار ما بسيار مورد
استقبال و توجه ايشان قرار گرفت.
*نخب��ه و مخت��رع در جامعه ما از چ��ه جايگاهي
برخوردار است؟
**خ���ب نگاه كنيد من در مورد خ���ودم صحبت ميكنم
انتظار من به عنوان يك مخترع اگر اين باش���د كه از جامعه
اطراف خودم چيزي دريافت كنم يا انتظاري داش���ته باشم
معنايش فقط مسايل مالي و پول نيست بلكه اين است كه
من را ببينند و ارزش كار را درك بكنند و به آن بها بدهند
يعني يك كارآفرين يا مخترع جايگاه ويژهاي پيدا كند كه
قبل از اختراع آن جايگاه را نداشته و حاال بعد از اختراع آن
جايگاه ويژه را پيدا كند .متأس���فانه اين انتظارات در كشور
ما برآورده نميش���ود بيشترين ارضاي روحي كه امثال من
در بحث اختراعات با آن مواجه هستيم همين است و البته
رفع مشكلي از جامعه .به عنوان مثال در نمايشگاهي شركت
داشتم پيرمردي به غرفه ما آمد و من به او شيريني تعارف
كردم وقتي شيريني را خورد شروع كرد به گريه كردن و به
من گفت من ديابتي هس���تم سالهاست كه لب به شيريني
نزدم و همين كه بعد از سالها توانستم اين شيريني كه شما

