
    
      

  ّطذار ّبی چراؽ یب ٍ هحبفظت ثذٍى آّي راُ ریل هسیرّبی راست سوت در را هختلفی ػالئن تبکٌَى
  را طرف دٍ ّر سپس کىید توقف ػجَر، از قجل کِ کٌذ هی یبدآٍری ضوب ثِ ػالئن ایي .این دیذُ  دٌّذُ
  هطوئي تَاًیذ هی کِ است غَرت ایي در تٌْب .ومائید گوش قطبر سَت غذای ثِ آًگبُ ٍ کرده وگاه

 .ًوبئیذ ػجَر هسیر از ایوٌی ثب ٍ ضَیذ
  وگاه را خَد اطراف ،کىید توقف دقیقِ چٌذ ثرای ثبیستی ًیس کٌیذ هی کبر فرآیٌذی ٍاحذ در کِ زهبًی
 .کٌیذ هی دریبفت ٍاحذ ٍضؼیت از را اطالػبتی ّویطِ ػول ایي اًجبم ثب .کىید گوش سپس ٍ کرده
 :است ضذُ آٍردُ زیر در هثبلْبی دّیذ؟ هی اًجبم را کبر ایي ضوب آیب ٍلی
 ارتؼبش یب حرکت حبل در هخسى دیَارُ کِ کرد هی گوبى کرد ًگبُ فَالدی هخسى ثِ اپراتَری  

  خبلی را هخسى .داد گسارش خَد سرپرست ثِ را هَضَع ایي اٍ ٍلی .آیذ ًوی درست ًظر ثِ .است
 .است ضذُ ًبزک ثسیبر آى دیَارُ ٍ ضذُ خَردُ هخسى کِ ضذ هطخع ثررسی از پس ٍ کردًذ

  ًگبُ دیگر هحَطۀ در ثرقی تجْیسات ٍ جؼجِ ثِ هذتی ٍ کرد تَقف خَد هسیر در ثرق تکٌسیي یک 
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 .بسیاری از موارد را می توان تىها با مشاهده دریافت
Yogi Berra (Baseball Hall of Fame catcher, 1925-2015) 
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 شما چه کاری می تواوید اوجام دهید؟

 ثیٌذ هی چیسی آیب کٌذ؟ هی جلت را ضوب ًظر هتفبٍتی ٍ هؼوَل غیر چیس آیب .کٌیذ گَش ٍ کردُ ًگبُ خَد ٍاحذ ثِ کبر، اًجبم ثب ّوسهبى 
  ضذى ػبدی» پذیذُ ایي ثِ دٌّذ؟ ًوی غَرت اقذاهی ٍلی کٌٌذ هی تَجِ آى ثِ تٌْب دیگراى ٍ ضَد ثررسی ثیطتر ثبیذ کِ ضٌَیذ هی یب

  غـَرت آى اغـالح جْت در ّن اقذاهـی ٍلـی است قجـَل هَرد طجیؼی ضرایط ػذم کِ هفَْم ایي ثِ ضَد هی گفتِ «ًرهبل غیر ٍضؼیت
 .ضَیذ یبدآٍر خَد هذیریت ثِ را آى ثررسی ٍ کردُ گسارش را طجیؼی غیر ضرایط ّر .گیرد ًوی
  ًوبئیذ ثررسی را ٍاحذ هختلفی زٍایبی از ثتَاًیذ تب دّیذ تغییر را خَد تردد هسیرّبی ٍاحذ، ثبزرسی زهبى در. 
  است ضذُ آٍردُ ضَیذ، رٍثرٍ آى ثب ضوب است هوکي کِ ّبیی ًوًَِ زیر تػبٍیر در: 

 . خَردُ ضذُ استکِ ثطذت اطویٌبى حبغل ضذ ثررسی، پس از . هتَجِ ضذُ کِ درة آى ثذرستی ثستِ ًطذُ است. کرد

  ثررسی اٍلیِ حبکی از غذای قطؼِ  . اپراتَری از کٌبر پوپ سیرکَالسیَى ریجَیلر در ثرج تقطیر ػجَر هی کرد ٍ غذای غیر هؼوَلی را ضٌیذ
 .سیٌی در ثرج خَردُ ضذُ است (Supports)فلسی در پوپ ثَد ٍلی تحقیقبت ثیطتر ًطبى داد کِ ثخطْبیی از ًگْذارًذُ ّبی 

  ایي  . یک هٌْذس هتَجِ ضذُ کِ ثر رٍی دستگبّی کِ هحتَی هَاد جبهذ قبثل اضتؼبل هی ثبضذ هقبدیر زیبدی گرد ٍ غجبر جوغ ضذُ است
ثٌبثرایي دستگبُ ّب هتَقف ضذ، هحل  . ًیس هْیب ضَد(  دستگبُ ّبی ثرقی ٍ یب الکتریستِ سبکي)اهکبى ٍجَد داضت کِ در هحیط، هٌجغ احتراق 

 .هَرد ًظر تویس ٍ کلیِ اقذاهبت اغالحی در خػَظ گرد ٍ غجبر اًجبم گردیذ

ایي هخسى ثِ ًظر زًگ زدُ ٍ 
 آیب خط لَلِ ترک خَردُ است؟ ًطتی هَاد رٍی زهیي چیست؟ !خَردُ ضذُ هی آیذ

چکِ  لَلِ هبیؼی خط از پَضص آیب 
 هی کٌذ؟

 (www.csb.gov). تػبٍیر از ٍیذئَّبی ثَرد هرکس ایوٌی هَاد ضیویبیی آهریکب تْیِ ضذُ است: تَجِ
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