اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
از ﻣﺰارع ﺗﺎ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻧﺎدر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  IECﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﯾﺎ آب ﺷﺮب آﻟﻮده ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ، IECدر ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارد .اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه ، IECﺗﻀﻤﯿﻦ
اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬا و آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻋﯽ  IECاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ،اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ،از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺑﺸﻘﺎب ﯾﺎ ﻟﯿﻮان ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روزه ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی دارﻧﺪ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻏﺬای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ روﺷﯽ اﯾﻤﻦ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد و ﻏﺬای ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺧﺎک و آب ﻫﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد.
روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺮدﻫﯽ دام ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﺮغ ﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی دﯾﻮد ﻧﻮر اﻓﺸﺎن ﯾﺎ  LEDدرﯾﭽﻪ ﺟﺪﯾﺪی را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻻﻣﭗ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ  IEC 34ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ،ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا
ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای از روش ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮارت دﻫﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ و ﺣﺮارت دﻫﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻤﻦ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ  : IEC27ﺣﺮارت دﻫﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺮدازش اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ،ﺣﺮارت دﻫﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ،از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺪ در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻓﺴﺎد و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﯾﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻓﺮﯾﺰ ﮐﺮدن از ﺿﺮورﯾﺎت ﻧﮕﻬﺪاری ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺧﺎﻧﻪ ،وﺟﻮد ﯾﺨﭽﺎل ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ  IEC SC 59Mﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻤﻨﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و ﻇﺮوف ﻏﺬاﺧﻮری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺮدازش ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
و ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮارﺿﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﮑﻮﻻی ،ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و…  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ  IEC TC 62اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ آب ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ،
ﮐﻤﯿﺘﻪ  IEC TC 87اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از  IECﻧﯿﺰ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آب و ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺤﯽ
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