شهروندی برای دنیای غذا
در روز جهانی غذا از اصطالح «شهروند غذایی» گفتیم ،کسانی که حساسیت زیادی روی این که چ ه چیزی
چهزمانی و چگونه غذا بخوریم ،دارند
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کوکاکوال برای یک آمریکایی یا
پرونده
اروپایی معمولی خطری بسیار
کشندهتر از القاعده محسوب
میشود .دربــاره اهمیت غذا
همینقدر بدانید که انسان معمولی در شروع قرن
بیست و یکم بیشتر در معرض مردن بر اثر پرخوری
در مک دونالد است تا مردن بر اثر قحطی! از آنجا
کهخوردنبیشترازگرسنگیجانافرادرامیگیرد،
در جامعهشناسی غذا که یكی از شاخههای نوین
جامعه شناسی است ،ابعاد اجتماعی و فرهنگی
تغذیه انسانی مطالعه میشود« .جان آتلمی» در
همین بــاره میگوید« :به من بگو چه میخوری تا
بگویم كیستی؟» در تقویم جهانی ۱۶ ،اکتبر هر
سال روز جهانی غــذا( World Food Dayیا )WFD
است .به همین مناسبت به بررسی یکی از تازهترین
مبانیپیرامونآنیعنیشهروندغذاییپرداختهایم.
شهروندان غذایی در اصل حساسیت زیادی روی
اینکهچهچیزیبخوریم،چهزمانیبخوریموچگونه
بخوریم،دارند.آنهابهنحوهتولیدغذااززمانکشت
تابرداشتوفراوریدرکارخانههماهمیتمیدهند.
در پرونده امروز زندگیسالم دغدغههای فکری
شهروندانغذاییونتایج ایندقت برچرخهغذایی
را بررسیکردیم.

خوردن ،امروزه پاسخی برای رفع نیاز گرسنگی است و معدود افرادی
هستند که پیش از خوردن یک همبرگر حساب کنند دو هزار و ۸۰۰
لیتر آب برای آماده کردنش مصرف شده است .مفهوم «آب مجازی»
توسط پژوهشگر بریتانیایی ،پرفسور جان آنتونی آلن در دهه ۱۹۹۰
میالدی مطرح شد .از آن زمان تاکنون پژوهشهای او مورد توجه فراوان
بخشهای اقتصاد و سیاست قــرار گرفت .استفاده از آب به صورت
غیرمستقیموبرایمصارفیبهجزکشاورزی،دامپروری،صنعت،شرب،
توشویوسایلزندگیراآبمجازیمینامیم.
توپز،استحماموشس 
پخ 
سرانه آب مستقیم ،روزانه بین  ۱۵۰تا  ۳۰۰لیتر و سرانه مصرف آب
مجازی روزانه بین سه تا پنج هزار لیتر برای هر نفر است.

قحطی ،دشمنبشریتاست
تولید و عرضه غذا یک چرخ ه وسیع را تحت تاثیر قرار میدهد؛ چیزی که
شاید در دنیای امروز کمتر به آن توجه کنیم .قحطی طی هزاران سال
بدترین دشمن بشریت بود به طوری که کاهش یا افزایش بارندگی و
اتفاقاتی که به دنبالش رخ میداد ،تولید غذا را از کار میانداخت.
بیایید نگاهی به تاریخ بیندازیم .در آوریل  1694میالدی یک مقام
رسمی فرانسوی شهر بووه تاثیر قحطی و باالرفتن قیمت غذا را اینطور
توصیف کــرد« :ثروتمندان قیمتهای گزافی بــرای هرغذایی که
احتکار کرده بودند ،دریافت میکردند .به این ترتیب توده انبوه فقرا از
گرسنگی میمردند 15 .درصد کل جمعیت بین سالهای  1692و
 1694از گرسنگی تلف شدند .عالوه بر آن افراد غنی ،برای رسیدن
به خواستههایشان از قشر آسیبپذیر و پاییندست در ازای مقدار کمی
آذوقه برای کار در مزرعه بیگاری میکشیدند» .نمود این کار هم اکنون
شرکتهای تعاونی با ساختار دولتی هستند که به رقیب کشاورزان
تبدیل شد هاند و سعی میکنند به ارزا نترین قیمت ،محصوالت را
بخرند و بعد از اعمال سود دندانگیر خودشان ،آن را به عرضه برسانند.

رابطهخوردنیکهمبرگر و
آلودگیمحی ط زیستباخودرو

منابع این پرونده ،ft.com، Europol :کتاب سه رنگ منصور ضابطیان

یک فعال حقوق حیوانات میگوید :هر همبرگر معادل 320
کیلومتر رانندگی با خودرو به محیطزیست آسیب میزند .فکر
کردن به آن چه میخوریم ممکن است پردردسر به نظر برسد
اما نتیجهاش رژیم غذایی و بسیاری از شاخص ها
را در صنعت پر سود غذا تغییر خواهد داد.
بررسی انجام شده در سال  2020برای
اتحادیه جهانی غذا نشان داد که تا 37
درصدانتشارگازهایگلخانهایدرجهان
می تواند به سیستم غذایی مربوط
باشد ،از جمله تولید محصوالت
لونقل،
کشاورزی و دامی ،حم 
تغییر کاربری زمین (از جمله
جنگلزدایی) ،اتالف مواد
غــذایــی و ضایعات .طبق گفته عــضــو
هیئت مدیره انجمن کنسرو و کمیسیون
کــشــاورزی اتــاق تهران ،صنعت غــذا صنعت
انرژیبری نیست ،اما میتوان در حوزه انرژی با
اعمال مالحظاتی ،آسیبهای زیست محیطیاش
را به شدت کاهش داد .استفاده از آب قابل بازیافت
مصرف شده در صنعت و جانمایی مناسب کارخانه،
آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از حملونقل را
کاهش میدهد .کاهش میزان ضایعات مواد غذایی و
کاالهای کشاورزی از زمان تولید تا زمان مصرف نکته
موثر دیگری است که باید به آن توجه کرد.
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مفهوم«آبمجازی»برایآماده
کردنغذاها
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رویاهای واقعی به لطف فناوری
پرطرفدارترین دستگاه های هوشمند خانگی  ،2021از قهوه سازی که با تلفن
همراه مرتبط است تا تختخوابی که خواب ما را آنالیز می کند
مهسا کسنوی | روزنامهنگار 

منبعpcmag.com :

رویــای هوشمند شــدن خانهها ،زن و مــرد نمیشناسد .به همان ان ــدازه که
خاموشکردن چراغ اتاق یا کولر از راه دور برای یک مردلذتبخش است ،تمیز
شدن خانه توسط جاروبرقی خودکار هم برای یک خانم هیجان انگیز است .برای
همین است که معموال بیشتر افراد جامعه از هوشمند شدن محیط زندگی خود
استقبال میکنند .در ادامه به معرفی پرطرفدارترین دستگاههای هوشمند بر
اساس بخشهای مختلف خانه طی امسال میپردازیم.

مفهومشهروندغذاییدرایتالیا

آشپزخانه خوشمزهتر

شهروند غذایی کسی است که خود را در خصوص انتخابهای غذایی مسئول میداند و درباره کیفیت ،نحوه تولید ،نحوه توزیع و مسائل
زیستمحیطیمربوطبهآنحساساست.برایشهروندغذاییمهماستچهکارگریدرکجایجهانباچهمیزانازدستمزدمحصولغذاییاش
راتولیدکردهباشد.برایاومهماستآنچهبهعنوانسوختبهبدنشبرایادامهزندگیواردمیکند،بهجهانومحیطزیستلطمهایواردنکند.
منصورضابطیاندرکتابسهرنگدرهمینبارهمینویسد«:شهروندانغذاییموادخوراکیکامالارگانیکراکهبعضادرحیاطخانهشانکاشته
شدهدربشقابسرامیکیاسفالوچینیسرومیکنند.اینافرادعمدتابهجنبشاسلوفودهمعالقهمندند،جنبشیکهازسال 1986درایتالیا
همزمانباافتتاحشعبههایمکدونالددررمبهراهافتادودرسرتاسرایتالیاریشهدواندوبهنوعیموضعگیریدرمقابلپختسریعغذادرفست
فودهاکهبرجریانزندگیسالممردمتاثیرمخربداشت،قلمدادمیشد».ضابطیاندرسفرشبهایتالیادرمراسمیبایکیازشهروندانغذایی
گپ میزند که میگوید« :سرمایهداری روی عادتهای مردم در غذا خوردن تاثیر گذاشته و آنها را در خصوص چیزی که میخورند بیتفاوت
کرد هاست.اینجنبشسعیداردبگویدغذافقطوسیلهتامیننیازهایفیزیولوژیکنیستبلکهمیتواندیکپدیدهاجتماعیسیاسیباشد.
مردمازقدرتتاثیرگذاریشانروینظامهایسرمایهداریمربوطبهغذابیخبرند.سازمانهایچندملیتیمدیریت 12شرکتاصلیوحدود
 40شرکتواسطهکنترلغذارادرجهانبرعهدهدارندکهازطرفیکشاورزودامداررااستثمارمیکنندوازطرفیمردمراوادارمیکنندکهحق
هیچمشارکتیرادرتصمیمگیریدرخصوصغذایشاننداشتهباشند».

مافیاتصمیممیگیرندچطور
سیرشوید!

برای کسی که عنوان شهروند غذایی را یدک میکشد ،مهم است
که آن چه میخورد نتیجه چرخه فاسدی نباشد .او باور دارد که
باید تولیدکنندگان غذا (کشاورزان و دامداران) حق خود را برای
تالششان بگیرند و تحت آسیب و ظلم سرمایه داران نباشند .در
همین راستا نگاهی به آمار یکی از مرکزهای تحقیقات میاندازیم
کهمیگوید«:ارزشتجارتموسومبهآگرومافیا(مافیایکشاورزی)
طبق آمار رسمی از  12.5میلیارد یورو در سال  2011به 22
میلیاردیورودرسال 2018رسیدهاست.یکگروهدرسایهمافیایی
کهکسیبهدرستیآنهارانمیشناسد،برهمهچیزازجملهتعیین
قیمت ،حملونقل ،ارزشگ ــذاری و بستهبندی نظارت دارنــد و
صادرات و واردات پنهان تحت کنترلشان است ».مافیا فقط به
سودش فکر میکند؛ در دوران رکود اقتصادی ایتالیا بسیاری
از زمینهای کشاورزی را از درآمد حاصل از مواد مخدر خرید و
جریانکشاورزیرادربسیاریازنقاطایتالیابهدستگرفت.طبق
برخیمقاالتآنهادرمقطعیتوانستندباارعابورشوهازمحل
کمکهای اتحادیه اروپا برای گسترش کشاورزی در
مقابلهرهکتارزمینیکمیلیونیوروازدولتاروپا
دریافت کنند ،در حالی که فقط  37هزار یورو از آن
را به کشاورزان صاحب زمین دادند و این یعنی یک
تجارت 2700درصدی! این حقه کم سروصداتر از
مخدراست!بهگفتهسخنگویاندیشکدهمستقر
در رم ،جنایت در کــشــاورزی و زنجیره
غذایی به همینجا ختم نمیشود .در
سالهایاخیر،آنهابهکلزنجیرهغذایی
نفوذ کردهاند .مافیا با بهرهگیری از بحران
اقتصادی 10ساله در ایتالیا ،زمینهای کشاورزی ارزان،
دام،بازارهاورستورانهارامیخردوازطریقیکیازصنایع
پیشرودراینکشورپولشوییمیکند.

دومینتقلبسودآوردنیا
یکی دیگر از حساسیتهای شهروند غذایی ،مفید و سالم بودن
غذاست ،این که آن چه میخوریم به حفظ نشاط و سالمتمان
کمک کند و دور از هرگونه آلودگی و بیماری باشد .با این اوصاف
تقلب اصلیترین خطر موجود است .در همین راستا «کریس
وانستینکیست» از ( Europolیک مرکز تحقیقاتی پلیسی)
میگوید« :تقلب در محصوالت غذایی هم اکنون دومین مقوله
سودآوردراتحادیهاروپاپسازقاچاقموادمخدراست.غذاصنعتی
است که سود دارد .زنان هر چند ماه یک کیف دستی میخرند
اما شما مجبورید هر روز غذا بخورید .غذاهای ارگانیک تقلبی
سودآورترین حوزه است» .در یک عملیات ضدفساد ،گروههای
ایتالیایی پیدا شدند که گندمهای بیکیفیت را از رومانی وارد
می کردند و برچسب ارگانیک روی آن میزدند که قیمت آن سه
تا چهار برابر بیشتر است .همچنین در مقاله دیگری میخوانیم:
«سازمانهای تحت حمایت مافیا پنیرهای موزارالیی را که بر اثر
ماندگی زرد شده اند با مواد شوینده سفید میکنند» .در گفتهای
رسمیبهنقلازپلیس،مافیااحاط هزیادیبرتجارتروغنزیتون
ایتالیا دارد و حدود  50درصد روغن زیتونی که به عنوان روغن
زیتون فوق بکر از ایتالیا صادر میشود ،تقلبی است و این یک
زنگ خطر جدی است چراکه برای مصرف کننده هیچ خطری
باالتر از تقلب در مواد غذایی نیست! هانا روبرتز در مقالهای با
عنوان چطور مافیا غذای ما را در دست گرفتند ،نوشته« :ردپای
مافیا را میتوان از مزارع تا باغهای زیتون باستانی پوگلیا ،دنبال
کرد .سازمانهای مافیایی ایتالیا در بخش غذا و کشاورزی ،از
تولید گرفته تا بستهبندی ،حمل و نقل و توزیع ،ریشه دواندهاند.
دادههایپلیسنشانمیدهدکهتمامسندیکاهایاصلیجنایت
ایتالیا (کامورای ناپولیتن ،سیسیلی و جایی در منطقه کاالبریا)
در کشاورزی سرمایهگذاری میکنند» .بر اساس گزارش کمیته
پارلمانی ضدمافیا در سال  ،2017گردش مالی سندیکاهای
مافیایی در ایتالیا  150میلیارد یورو برآورد می شود .پروفسور
سانتینو میگوید« :ایتالیا سومین قدرت بزرگ کشاورزی در
اروپاست .مافیا همه درآمدهای غیرقانونی خود را پنهان نگه
میدارند ،آنها هزینه تولید را کاهش میدهند و میتوانند آثار
بحرانرابهنفعخودتمامکنند».روبرتومونکالو،رئیسبزرگترین
انجمن صنعت کشاورزی ایتالیا میگوید« :دلیل اصلی افزایش
مافیا در این صنعت ،درآمد باالیی است که از این طریق به گردش
درمیآید .مصرف مستمر غذا ،کشاورزی را به طرزی استثنایی
سودآورکردهاست.برایمثالسودحاصلازروغنزیتونمیتواند
کمریسکتروبسیاربیشترازسودحاصلازکوکائینباشد».

شهروندغذاییدردنیا
یکشهروندتولیدکنندهغذاباحمایتازمزارعکوچک،کشاورزان،زمیندارانوبازارهایمنطقهفرصتهایتغییرراشناساییکردهوسپساز
طریقآنهادرایجادیکسیستمغذاییکهبهمردمخدمتمیکندونهبهشرکتها،فعالیتدارد.سیستمغذاییپایدارنوعیسیستمغذاییاستکه
غذایسالمرابرایمردمفراهممیکندوسیستمهایپایدارزیستمحیطی،اقتصادیواجتماعیرابههمراهدارد.سیستمهایغذاییپایدارباتوسعه
روشهایکشاورزیپایدار،توسعهسیستمهایتوزیعپایدارترموادغذایی،ایجادرژیمهایغذاییپایداروکاهشضایعاتموادغذاییآغازمیشود.

چه یک سرآشپز ماهر باشید و چه یک خانم خانهدار ،آشپزخانه هوشمند میتواند عالوه
بر راحتی ،آشپزی را برای شما لذتبخشتر کند .تقریبا از همه وسایل آشپزخانه نوع
هوشمند آن وجود دارد که حتی با دستور صوتی شما به راحتی کار میکنند اما دربین
آنها چند تایی پر طرفدار هستند.
فر هوشمند| با داشتن یک فر هوشمند با خیال راحت به بقیه کارهایتان برسید یا حتی به
پیادهروی روزانه خود بروید و نگران سوختن غذا نباشید .با این مدل فرها ،شما میتوانید
غذا را بپزید ،برشته و بخارپز کنید .فقط کافی است از طریق تلفن همراه خود کنترل و
نظارت داشته باشید.
قهوهساز هوشمند| هیچ آشپزخانه ای بدون قهوهساز کامل نمیشود! قهوهسازهای
هوشمند امکان کنترل برنامه و صدا را دارند .بنابراین تنها چیزی که شما هنگامی که
صبح از خواب بیدار میشوید الزم دارید این است که روی تلفن همراه خـــود چند
ضربه بزنید و عبارت «قهوه من را آماده کن» را تایپ کنید.
جاروبرقی هوشمند| دوست دارید هیچ وقت ذرهای
آشغال روی زمین نباشد؟ بــرای ایــن کــار داشتن
جاروبرقی هوشمند بهترین انتخاب اســت .شما
میتوانید روی مبل بنشینید و استراحت کنید یا
حتی در خانه نباشید و از طریق اپلیکیشنی که روی
موبایلتان دارید ،همهجا را تمیز کنید.
اتاقنشیمن هوشمند ،دنجتر و خاصتر

وقتی صحبت از فناوری اتاقنشیمن میشود ،تلویزیون
اولین وسیلهای است که به ذهن شما میرسد اما برای داشتن
خانههوشمند،تعدادبیشماریابزاردیگرهمبایدباهمکارکنندتاراحتیوآرامشفضای
زندگی شما را باال ببرند.
بلندگوومیکروفنهوشمند|اولینگزینه،انتخاببلندگویهوشمندبرایاتاقنشیمن
است .این دستگاه ،فراتر از پخش موسیقی عمل میکند .شما میتوانید تقریب ًا هر وسیله
خانگی متصل دیگر را با صدا کنترل و برای این کار از پلتفرمهایی چونAlexa ، Google
 Assistantیا  Siriاستفاده کنید.
صفحهنمایشهوشمند|یکصفحهنمایشهوشمند،همانویژگیهایدستیارصوتی
بدوندستراارائهمیدهد.بایکصفحهلمسیمیتوانیدزنگدرخانهیادوربینامنیتی
خود را مشاهده و کنترل کنید و تماسهایویدئوییداشتهباشیدیاحتی آنرا بهیک قاب
عکس دیجیتالی برای نمایش عکسهای شخصی یا آثار هنری خود تبدیل کنید.
المپهای هوشمند| یکی از سادهترین و مقرون به صرفهترین راههــا برای ارتقای
اتاقنشیمنایناستکهالمپهایمعمولیخودراباالمپهایهوشمندجایگزینکنید.
بااینتعویضجادوییدیگرمجبورنخواهیدبودازرویمبلبلندشویدتاچراغهاراخاموش
کنید .عالوه بر این ،این نوع چراغها انرژی کمتری مصرف میکنند و عمر بیشتری دارند
بنابراین در دراز مدت در هزینه شما صرفهجویی خواهد شد.
قخواب
ببهتر در اتا 
خوا 

اگر تختخواب شما خیلی ناراحت کننده است ،اتاق شما خیلی گرم است یا به دلیل آلرژی
و آسم دچار مشکالت تنفسی شدهاید ،وقت آن است اتاق خواب خود را هوشمند کنید!
تختخواب هوشمند| تختخواب هوشمند با استفاده از تعدادی سنسور ،اطالعاتی
را دربــاره کیفیت خواب شما بهدست مـیآورد و از این اطالعات برای بهبود خواب
شما استفاده میکند .نحوه تکان خوردن در حین استراحت و خواب ،کنترل دما،
سازگاری با دیگر وسایل هوشمند خانه و مرتبسازی خودکار از دیگر ویژگیهای این
نوع تختخواب است.
سیستم تهویه هوشمند| دمای اتاق خواب هم میتواند بر کیفیت خواب شما تأثیر
بگذارد .یک اتاق خیلی گرم یا خیلی سرد میتواند حرکت کردن و خوابیدن در طول شب
رادشوارکند.اگرسیستمهوایمرکزیندارید،بهتراستیک تهویههوشمندبگیرید .این
دستگاهها معمو ًال امکان کنترل برنامه و صدا را دارند و به شما کمک میکنند تا کیفیت
هوای داخل خانه خود را زیر نظر داشته باشید و آن را کنترل کنید.

