
 اهراىُس

 از ظیارً ٍفتهیو( آٍُرً آن ظصً پارظی نعادل ه آظهان رسای ،οὐρανός یُىان ٍای اظعُرً در) اهراىُس

 48 ٍص اهراىُس- اظت جصم ىظص از ظیارً ظُنیو ه اىسازً ىظص از ظیارً هچَارنیو رُرػیس ةٌ ىضدیکی ىظص

 رُدش دهر ةٌ دهر یک دكیلٌ 84 ه ظاعت 01 ٍص ٍهچيیو ه گصدد نی رُرػیس دهر ةٌ ةار یک رهز 7 ه ظال

 هیلیام را ظیارً ایو- اظت اةصهن ه تیتاىیا آنتصیل، آریل، نیصاىسا، ٍای ىام ةٌ ناً ۵ دارای اهراىُس- چصرس نی

 -کصد کؼف نیالدی 0740 ظال در ٍصػل

 ٍفتم ردیف در رُرػیس ةٌ ىعتت اش فاؾلٌ ةعس لداظ از کٌ ػهعی نيظُنٌ گاىٌ ٍؼت ظیارات از یکی

 کصً از ةار ۶۶ه کیلُنتص ۲٬4۶۸٬۶11٬111رُرػیس تا ظیارً ایو نتُظط فاؾلٌ اظت گصفتٌ كصار زخل از پط

 خصکت ندُر-  ػُد نی دیسً غیصنعلح چؼم ةا ظیارً ایو-دارد ظتیعی ناً ۲7 اهراىُس-اظت تص ةضرگ زنیو

 دً از کهتص ظیارً ایو ةٌ اکتؼافی ظفصٍای-اظت نيعتق اىتلالیغ خصکت نسار ةا کانالو ظیارً ایو هضعی

 -رظیس آن ةٌ 0۸4۶ ژاىُیٌ در فضاپیها ایو کٌ ةُد ۲ هیجص نانُریت تصیيغ ػارؽ کٌ ةُدً نانُریت

 ه زئُس پسرةضرگ ه ػسً ندعُب( ةَؼت ه) آظهان تجعم کٌ اظت یُىاىی ٍای اظعُرً از یکی ىام اهراىُس

 ةٌ هی از نتعسدی فصزىسان ه ػس ٍهتعتص( اهراىُس نادر ه زنیو تجعم) گایا ةا هی-ةاػس نی کصهىُس پسر

 تياظلی آلت هی ه رُاظت کهک(فصزىسان از یکی)کصهىُس از ةُد ػسً رعتٌ نُضُع ایو از کٌ گایا آهرد دىیا

 الٌَ آفصهدیتٌ اظت ارتالف نُرد ػياظان تاریذ ةیو کٌ ای افعاىٌ ةياةص افکيس دریا ةٌ ه ةصیس داس ةا را اهراىُس

 -ػس ةليس دریا، ةٌ اهراىُس تياظلی آلت ػسن افکيسً ٍيگام کٌ اظت آنسً هجُد ةٌ( رُن یا)ععصی از عؼق

 کؼف

 ۶8» ظتارً عيُان ةٌ 0۶۸1 ظال در فالظتهس جان کاتالُگ در ظتارً یک ؾُرت ةٌ کؼف از كتل ظیارً ایو

 ىظص در ةا) ةار دهازدً 07۶۸ تا 07۵1 ةیو را ظیارً ایو لهُىیص پیص فصاىعُی ارتصػياس- - ةُد ػسً جتت «جُر

 -ةُد کصدً رؾس( نتُالی ػب 8 گصفتو

 نارس 0۶ در ه ظانصظت ةث، ػَص در( ارتصػياظی نُزً اکيُن)اش راىٌ در ه ٍصػل هیلیام تُظط هلی

 در کٌ جصنی عيُان ةٌ را آن ٍصػل -ػس دارگضارش دىتالٌ عيُان ةٌ 0740 آهریل ۲۶ در ه ,ػس رؾس 0740

 ،داد گضارش دارد نيظص ارتالف ظتارگان ةصاةص

 نارس 07 در "-دار دىتالٌ یک یا اظت ظداةی یک یا … جُر زتا ىضدیکی در" ىگاػت ژهرىال در ایيگُىٌ اه

 ه "-دٍس نی تغییص را جایغ زیصا اظت دار دىتالٌ کٌ رظیسم ىتیجٌ ایو ةٌ دار دىتالٌ یا ظداةی دىتال ةٌ" ىگاػت

 کٌ ةُد ةاهر ةصایو ةاز داد نی گضارش ظلعيتی اىجهو ةٌ کؼف عيُان ةٌ را جصم ایو کٌ ٍيگانی ختی

 -اظت ظیارً یک اهراىُس کٌ ػس اجتات نعلق ظُر ةٌ کٌ زناىی تا داػت را علیسً ایو ه اظت دار دىتالٌ



- کصد ؾسایؼغ ةایس چٌ داىم ىهی نو/ "ىگاػت ناظکلیو ىُیل ظلعيتی ػياس ظتارً ةٌ آهریل ۲۶ در ٍصػل

 -"-ىانیس ظیارً ةٌ را آن ةتُان ػایس

 پیؼيَاد ةُدً جان تُظط آن ىام ه ػس کؼف دار دىتالٌ عيُان ةٌ 0740 نارس 0۶ در ه ٍصػل هیلیام تُظط

 -گصدیس

 

 تعهیٌ هجٌ

 رُاىسً ىام ٍهیو ةٌ یُىاىیان نیان در ىیض آظهان رسایگان ىیض ه آظهان، نعيای ةٌ یُىاىی ایعت هاژً اهراىُس

 یُىاىی ٍای افعاىٌ از را رُد ىام کٌ اظت ای ظیارً تيَا اهراىُس ٍؼگاىٌ ظیارات ةیو در غصةیان نیان- ػس نی

 (-دارىس رهنی ٍای افعاىٌ از ةصگصفتٌ ىانی کٌ ظایصیو ةصرالف- )اظت ةصگصفتٌ

 

 چصرغ ه نسار

 علت ةٌ اظت ػسً دیسً ٍایی ىظهی ةی آن نسار در-(اظت ىجُنی هاخس ۲1)کیلُنتص نیلیارد ۶ رُرػیس از

 چصرغ اظت[ ۸7º54 ۶0'[ دكیلتص یا درجٌ ۸4 ةصاةص ه ةیؼتص درجٌ ۸1 از آن چصرغ ندُر کجی ایيکٌ

 آن نصکض از رصهج-اظت کیلُنتص نیلیُن ۲7٬۲11 زنیو ةٌ آن فاؾلٌ تصیو ىضدیک -اظت پادظاعتگصد ظیارً

 چَارم یک در دارد اىدصاف درجٌ ۸4 ظیارً ایو ایيکٌ علت ةٌ-اظت ىضدیک دایصً ةٌ ةعیار کٌ ةُدً 1-178۲

 چَارم یک ه اظتُایغ ةعس چَارم یک ه اظت زنیو ظهت ةٌ ٍایغ كعب از یکی رُرػیس دهر ةٌ آن خصکت

 اهراىُس در رُرػیس ىُر -ةُد رُاٍس زنیو ظهت ةٌ اظتُایغ دهةارً اىتَا در ه نزالف كعب آن از پط

 -کؼس نی ظُل ظال 10-48 رُرػیس دره ةٌ آن اظتدصکت زنیو در رُرػیس ىُر 0.811

 آن نسار در ىظهی ةی -ػس نداظتٌ الپالس ظیهُن پیص تُظط 074۶ ظال در آن نساری عياؾص ةار اهلیو

 ىؼسً کؼف ای ظیارً جاذةٌ کٌ داد پیؼيَاد اه ه ػس نعصح 0480 ظال در ه آدانض کُچ جان تُظط ةار اهلیو

 اهراىُس نسار زنیيٌ در پژهٍغ ةٌ ػصهع نعتلالو هریص لٌ اهرةیو 048۵ ظال در-گشارد نی تاجیص آن ةص

 -ىَاد آن ةص را ىپتُن ىام ه کؼف را ظیارً گالٌ گُتفیلس یٍُان 048۶ ظپتانتص ۲۶ در-پصدارت

 

 ندُر کجی

 جعهی ةصرُرد اختهاالو کجی ایو علت انا-دارد درجٌ 077 ةصاةص ه اهراىُس از ةیؼتصی ندُر کجی ىاٍیس تيَا

 ٍعتيس نعصح ٍم دیگصی کاىسیسٍای التتٌ -اظت ةُدً اش زىسگی دهران اهایل در ه ظیارً ایو ةٌ زنیو اةعام ةٌ



 دارلی ةضرگ اكیاىُس یک هجُد رُد ایو کٌ تؼکیلغ اهایل در دارٍا دىتالٌ از ةضرگ دظتٌ یک ةصرُرد ناىيس

 -کيس نی تُجیٌ ىیض را آن

 

 ةیيایی

 خالت در کٌ ؾُرتی در ه اظت ةُدً نتغیص ۸-۵+ تا ۶-۵+ ةیو اهراىُس ظاٍصی كسر ۲11۶ تا 0۸۸۵ ظال از

 آل ایسً ػصایط در تُان نی کٌ اظت نعيی ایو ةٌ ایو)-دارد را ۵-۶ كسر دیسن تُاىایی غیصنعلح چؼم آل ایسً

 ۶-۶ ةٌ نلاةلٌ خالت در انا-اظت نتغیص كُظی جاىیٌ 7-۶ تا 8-۶ ةیو ظیارً ایو ای زاهیٌ اىسازً دیس را ظیارً ایو

 جاىیٌ 8۵ تا ۶۲ ةیو نؼتصی ه كُظی جاىیٌ ۲1 تا 0۶ زخل ای زاهیٌ اىسازً کٌ ؾُرتی در -رظس نی كُظی جاىیٌ

 -اظت كُظی

 

 

 ۲اهراىُس از دیس کاهػگص هیجص 


