ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺨﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ
ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،ﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از آن ﻣﻄﻠﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اچ آی وی و اﯾﺪز اﺳﺖ .اﯾﻦ

اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ زن و ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (285و ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻓﻨﺎوری و ﺳﻮﺧﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ISO/TCراﻧﯿﯽ ﭼﯿﺎﻧﮓ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺎق ﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه اﯾﺰو )
ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪ“ ﮔﻔﺖ  TEDxﺟﻬﺎﻧﯽ اﺟﺎق ﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه ،در ﻧﺸﺴﺖ
”.ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺎﯾﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺟﺎق ﮔﺎز ﯾﺎ“ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﺎﻧﮓ اﯾﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
اﺟﺎق ﺑﺮﻗﯽ ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ای از ﻫﯿﺰم در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﻫﻮا اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن
”در ﻣﻌﺮض  400ﻓﺮد در ﺣﺎل ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺳﺘﻨﺸﺎق دود ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻣﺮگ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ روزه ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ را ﺻﺮف ﺟﻤﻊ آوری ﻫﯿﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺎﻗﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ،
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ زﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺟﺎق ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن  5ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی آﻣﺎزون اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از  170ﻣﯿﻠﯿﻮن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺎور آن ﺳﺨﺖ“ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﭼﯿﺎﻧﮓ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺎ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ،
اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ را در دﻧﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﺗﺶ
”را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن را ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﻢ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﭼﯿﺎﻧﮓ
ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺟﺎق ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ را ﺑﺮاورده ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ “.در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻨﺎوری اﺟﺎق ﻫﺎی ﺧﻮراک ﭘﺰی ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﮏ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از آن
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺎق ”ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﮏ ،ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و !ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮراک ﭘﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮای آﺷﭙﺰﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﺷﭙﺰی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از“ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺎﻧﮓ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ
”ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ،اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ اوﻟﯿﻪ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮآوران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ“ ﭼﯿﺎﻧﮓ درﺑﺎره ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ اﯾﺰو در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﮔﺮوه ﻣﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  40ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
”ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﻓﺮاد ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ
رﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ از ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺎق ﺧﻮراک ﭘﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای در ﺧﻮد دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻧﻮآوری اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ دود و ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

راه درازی در ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﭼﯿﺎﻧﮓ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻗﺮار داد ،در ﻣﺴﯿﺮی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد“ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪ .او در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
”را در آﺷﭙﺰی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺎک ﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺰو
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺤﯽ

