ﺑﺎ ﮐﯿﻤﺒﺎل ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﺮادر اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد دﻧﯿﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ را
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آذر ۱۳۹۴
)اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎم او را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ( اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری
ﮐﯿﻤﺒﺎل ﻣﺎﺳﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرش اﯾﻼن
ً
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Zip2را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۲۵ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ .اﯾﻼن

ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل ﺧﻮد را وارد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ِﭘﯽ َﭘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﮐﯿﻤﺒﺎل ﻧﯿﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ی آﺷﭙﺰی ،ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ را ﺗﺮک و ﺑﻌﺪ ﻫﺎ رﺳﺘﻮران
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮاﻣﯽ در ﮐﻠﻮرادو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن

ﺧﻮد ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺮ اﺳﺖ.

او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺪف ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوم ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ« .ﻣﺎﺳﮏ در ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و
ﻣﺤﻠﯽ در آﻧﻬﺎ رﺳﺘﻮران ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ درآﻣﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﺧﺖ »ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی« در ﻣﺪارس ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

در اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻫﻮﯾﺞ
اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﯾﺎ
ﮐﯿﻤﺒﺎل درﺑﺎره ی ﻃﺮح ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ً
ً
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻫﻮﯾﺞ را از دل ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻏﭽﻪ در ﻣﺪارس )و ﻫﺰاران ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در ﺗﺄﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺮات
داﻧﺶ آﻣﻮزان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ( ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻫﺪف ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ  ۱۰۰ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺎزد.
ﺧﻮد او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺪارس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،اوﺿﺎع اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ

ی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮﺑﯽ از آن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ  ۵۰ﺑﺎﻏﭽﻪ ی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺎزد .ﺣﺎل ﻣﺎ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻫﻤﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﮐﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ۱۰۰
ﻣﺪرﺳﻪ در آن واﺣﺪ«.

ﮐﯿﻤﺒﺎل ﻣﺎﺳﮏ اﻣﺴﺎل ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺑﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ
وزن در اﻣﺮﯾﮑﺎ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻤﻔﯿﺲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد .ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ او ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ« در ﺗﻼش اﺳﺖ  ۱۰۰ﺑﺎﻏﭽﻪ در
ﻣﺪارس اﯾﻦ ﺷﻬﺮ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ او در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ ،زﻧﺠﯿﺮه ای
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺷﮑﻞ داده اﻧﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﻣﺰارع ﺑﺮﺗﺮی
دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻏﺬای

واﻗﻌﯽ اﺳﺖ« .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ زﻧﺠﯿﺮه ی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا را از ﻫﯿﭻ ،دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ
و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮ ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ«.
او از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ دارد از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای رو آوردن ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،ﻣﺰارع اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و اﺟﺒﺎری ﮔﺬار ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ارﮔﺎﻧﯿﮏ
اﺳﺖ .ﮐﺸﺎورزان در اﯾﻦ دوره ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻧﯿﺰ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی

در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﮐﯿﻤﺒﺎل ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺖ .او ﯾﮏ روز ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﺪارس ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ اﺳﺖ و روز دﯾﮕﺮ در واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران آﻣﺮﯾﮑﺎ
درﺑﺎره ی ﺗﻐﺬﯾﻪ ی ﻣﺪارس .ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ او را در آﯾﻮوا و در ﺣﺎل ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺸﺎورزان ذرت و داﻧﻪ
ی ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺎﺳﮏ اﻣﯿﺪ دارد ﻇﺮف  ۵۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ را در  ۱۰۰ﺷﻬﺮ ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .او ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۲۵۱
ﺑﺎﻏﭽﻪ ی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در  ۴۶ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۱۰۰ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻗﺪم ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی اش ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن او ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ۲۰۰
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺪارس آن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

