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در ﹉ ﹡﹍︀ه
 ︩︋︣ای ا﹁︤ا (AAA) ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ︪︡ار﹨ ﹟ا
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣اورد﹨︀ی  ﹛︀ در︋ــ︀ره ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی آ﹎︀﹨﹩ 
︧ــ︀︋︡اری١  در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️. ا﹟ ﹨︪︡ار 
︡﹝︀ت  ا﹜︤ا﹝ــ︀، ﹋︀ر︋ــ︣د و د﹍︣ ﹝︴︀﹜ــ︉ ︑﹢︲﹫ــ﹩ در را﹨﹠﹞︀ی︠ 
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹋︀﹡︀دا٢  را ︋﹥ ا︵﹑ع 
﹥ ︧︀︋︨︣︀ن  ︣ای ﹋﹞﹉︋  ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ و ﹎︀﹝︀ی ﹝﹞﹊﹟ را︋ 
 ۵۴٠﹩︨︣︋︀︧ ︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹁ ︀﹞ا﹜︤ا ﹟ا ️︀︻در ر
︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری،   ︋﹩︨︣︋︀︧ ان﹢﹠︻ ︀  ︋(CAS 540) ︀دا﹡︀﹋
︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی  ︫ــ︀﹝﹏ ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥︋ 
﹝︣︑︊︳٣  و د﹍︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹡︀دا در︋︣دار﹡︡ه ا﹜︤ا﹝︀ی 
ز︀دی ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋︡ در ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری از آ﹡︀ ︎﹫︣وی ﹋﹠﹠ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︋﹥ ا︋︤ار ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن۴  ︋︀ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋︣ا︨︀س  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی 
 ﹤︐﹁︀ا﹡︐︪ــ︀ر ︉﹛︀︴﹞ ︣﹍؟۵  و د﹤﹡﹢﹍ ︣ا و ،ــ︤ی﹫ ﹤ :︀دا﹡︀﹋

﹝︣︑︊︳ در︋︀ره ا﹟ ﹨︪︡ار ر︗﹢ع ﹋﹠﹠︡.

﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از ا﹟ ﹨︪︡ار ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د؟
︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ از  ︠︀ص   ﹤︊﹠︗  ﹤︨  ︣︋  ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹨︪︡ار   ﹟ا
︧︀︋︡اری ︋︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ︪︨︣︎ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎︀ی « ﹤﹫︤ی»، «︣ا» و 
«﹍﹢﹡﹥» ا︨️. ︎︨︩︣ « ﹤﹫︤ی» ︋﹫︀﹡﹍︣ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︪︭﹩ ا︨️ 
ا﹨﹞﹫️   ︣﹍﹡︀﹫︋ «︣ا»   ︩︨︣︎ ا︨️.  ر︻︀︐︪︀ن   ﹤︋ ﹝﹙︤م  ︧︀︋︣س   ﹤﹋
 ﹩﹚﹝︻ ﹝﹑︷︀ت   ﹩︠︣︋ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡ه   «﹤﹡﹢﹍»  ︩︨︣︎ ا︨️.   ︀﹞ا﹜︤ا
 ︩︨︣︎  ﹟ا ا︨️.  ﹝︤︋﹢ر  ا﹜︤ا﹝︀ی   ️︀︻ر ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م   ﹟﹊﹝﹞ ﹎︀﹝︀ی  و 
 ﹟﹊﹝﹞ و   ︡﹠︫︀︋ ﹡﹫︀ز  ﹝﹢رد   ︡︀︫  ﹤﹋  ️︧﹫﹡  ﹩︀﹞︀﹎  ﹤﹝﹨  ﹏﹞︀︫  ً︀ ﹜︤و﹝
︀︮﹩ از ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︣︋﹢ط ﹡︊︀︫﹠︡.  ︠︳︣ا ︣︠﹩ ﹎︀﹝︀ در ا﹡︖︀م︫  ا︨️︋ 

︫﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ر﹊︧︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️
 ﹤﹫︤ی

درک ﹁︣ا︣︡﹞ ︡﹠️ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری
ا﹜︤ام ﹝︣︋﹢ط: ︋﹠︡ ٨ (پ) از ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره ٥٤٠ ﹋︀﹡︀دا

︣ا
︋︣اورد﹨︀ی  ا﹡︖︀م  در   ٦️︣︡﹞  ︡﹠︣ا﹁ درک   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ا﹜︤ام 

︧︀︋︡اری ︋︀ ﹨︡ف ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹝﹢ارد ز︣ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️:

︪﹛︀︀ی ر︻︀️ ا﹜︤ا﹝︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︪﹛︀︀ی ر︻︀️ ا﹜︤ا﹝︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری

﹜︡﹇ ﹩︋︀﹠︋ ﹜﹫د﹋︐︣ ر :﹤﹝︗︣︑ 
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﹇︱︀و︑︀ی   ﹜︖ و   ﹩﹎︡﹫︙﹫︎  ️︠︀﹠︫ در  ︧︀︋︣س   ﹤︋  ﹉﹝﹋  •
.️︣︡﹞ ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی

︋︣اورد﹨︀ی  ﹡﹢ع  و   ️﹫﹨︀﹞ از  ︑︭﹢ری  ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی   ﹤︋  ﹉﹝﹋  •
︧︀︋︡اری ﹋﹥ ﹉ وا︡ ︑︖︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

 ︿︣︑  ﹉︧ر  ﹩︋︀ارز و   ﹩︀︨︀﹠︫ ︋︣ای   ﹩︀﹠︊﹞ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن   •
︋︀ا﹨﹞﹫٧️  ︋︣ای ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری.

 ️︣︡﹞ ︧ــ︀︋︣س ﹇︭︡ ﹡︡ارد ︋ــ︣ ︋︣اورد﹨︀ی ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨ ﹩︐
︋︣ای ا﹡︖ــ︀م ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا︑﹊︀ ﹋﹠︡ و ︐ــ﹩ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ 
︧ــ︀︋︣س ︋﹥ د﹡︊ــ︀ل ︑ ﹤﹫﹉ ︋ــ︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ︀ دا﹝﹠ــ﹥ ای ︋︣ای 
ارز︫﹫︀︋﹩ ︋︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ﹝٨️︣︡  ا︨️، ﹠﹫﹟ ︫﹠︀︠︐﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ 
ا︨ــ️. ︋︣ا︨︀س ︋﹠︡ ١٣ از ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫﹞︀ره۵۴٠ ﹋︀﹡︀دا، 
︋︣ای ا︖︀د ︋︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ︧︀︋︣س ︀ دا﹝﹠﹥ ای ﹋﹥ ︋︣ای ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی 
﹝︣︑︊︳ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ︋︣ای ارز︫ــ﹫︀︋﹩ ︑﹀︀و︑︀ی ا︨︀︨ــ﹩ 
 ︀ ︀﹨ ﹤﹫︲︣﹁ ــ︡ از︀︋ ︧ــ︀︋︣س ،️︣︡﹞ ︋︣اورد﹨ــ︀ی ﹡﹆︴﹥ ای ︀︋
رو︫︀ی ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣︡️ ︫﹠︀︠️ ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ د︨️ آورد. 
درک ﹁︣ا﹠ــ︡ ﹝︣︡️ ︋ــ︣ای ا﹡︖ــ︀م ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، 
︣ای  ــ﹢﹎﹫︣ی ﹝︣︡️ و ﹁︣︮︐︀﹩ را ﹋﹥︋  ا︵﹑︻︀︑﹩ در︋︀ره ا﹝﹊︀ن︨ 
 ﹩﹠︺) ︡﹨︧︀︋︣س ﹇︣ار ﹝﹩ د ار︑﹊︀ب ︑﹆﹙︉ ﹐زم ﹨︧ــ︐﹠︡ در ا︠︐﹫︀ر
︊﹫﹠︡ ﹋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ و︸︀︿ ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥  ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
︀ ﹡﹥، ﹁︣ا﹠︡ ︋︣ر︨ــ﹩ و ︑︀﹫︡ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︀︐︮︣﹁ ︀ ،﹤﹡ ︀﹩ ︋︣ای 

.(︣﹫︠ ︀ ﹤︐︫ار︑﹊︀ب ︑﹆﹙︉ و︗﹢د دا
﹤﹡﹢﹍

 ،﹩︨︣︋︀︧  ︡﹠︣ا﹁  ﹏اوا در   ،﹉︧ر  ﹩︋︀ارز رو︫︀ی  ا︗︣ای  ﹨﹠﹍︀م 
 ٨  ︡﹠︋ ا﹜︤ا﹝︀ی  در︋︀ره  ︑︖︀ری   ︡وا  ️︣︡﹞  ︀︋ ︧︀︋︣س  ا︨️   ︣︐︋
 ︀︋ ار︑︊︀ط  ︋︣﹇︣اری   .︡﹠﹋  ️︊︮ ﹋︀﹡︀دا  ︫﹞︀ره٥٤٠   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ︡﹠︣ا﹁ درک   ﹤︋ ︧︀︋︣س  ا﹜︤ا﹝︀ی  در︋︀ره   ﹩ا︋︐︡ا  ﹏︣ا﹞ در   ️︣︡﹞
و  ︗﹞︹ آوری  ا﹁︤ون ︋︣  ︧︀︋︡اری،  ︋︣اورد﹨︀ی  ا﹡︖︀م  ︋︣ای   ️︣︡﹞
ارز︀︋﹩ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︐﹞︀ل د︨︐︣س دا︫︐﹟ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ 
﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝︣︑︊︳ وا︡ ︑︖︀ری را ا﹁︤ا︩ د﹨︡ (︺﹠﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀﹡﹩  ︧︀︋︣س︋ 

﹋﹥ ﹋︀ر ︋︣ر︨﹩ و ︑︃﹫︡ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡).
️︣︡﹞ ︡﹠︀ت ﹨﹠﹍︀م ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ از ﹁︣ا︷﹑﹞

از   ️︠︀﹠︫  ︉︧﹋  ︡﹠︣ا﹁ در  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︧︀︋︣س   ﹤﹋ ﹝﹢اردی 
در﹡︷︣   ️︣︡﹞ ︨﹢ی  از  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی  ا﹡︖︀م   ﹩﹍﹡﹢﹍

:︫︡︀︋ ︣︣ار د﹨︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز﹇
 ︀﹡آ  ︀︋ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹤﹋  ﹩︑﹑﹞︀︺﹞  ︀  ︀︋︀︧ ا﹡﹢اع   •

﹝︣︑︊︳ ا︨️.

 ﹤︊︨︀﹞ ︋︣ای  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  ﹁﹠﹢ن  از   ️︣︡﹞ ا︨︐﹀︀ده   ﹩﹍﹡﹢﹍  •
︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری.

︵﹢ل  در  ﹝﹢︗﹢د  داده ﹨︀ی  ︋︣ا︨︀س  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ︀آ  •
رو︡اد﹨︀،  ا︔︣   ️︣︡﹞  ︀آ ا︨️،   ﹟﹫﹠ ا﹎︣  و  ︫︡ه  ا﹡︖︀م  ︨︀ل 
﹝︺︀﹝﹑ت و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ︫︣ا︳ رخ داده ︋﹫﹟ ا﹟ ︑︀ر و ︑︀ر︀︎ ︀ن 

.﹤﹡﹢﹍ ︧︀ب ﹝﹠︷﹢ر ﹋︣ده ا︨️ و ﹤︋ دوره را
• ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، 

︫︀﹝﹏ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥ در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩.
• در﹡︷︣ ﹇︣ار دادن ﹝︀﹨﹫️ دارا﹩ و ︋︡﹨﹩ ︋︣اورد︫︡ه.

رو︫︀ی  آن  در   ﹤﹋  ﹩︴﹫﹞  ︀  ️︺﹠︮ ︑︖︀ری،   ︡وا ︠︀ص   ﹤رو  •
﹝︐︡او﹜﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹡﹢ع ︠︀︮﹩ از ︋︣اورد ︧︀︋︡اری و︗﹢د دارد.

ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︋︀ا﹨﹞﹫️   ︿︣︑ از  ︋︤ر﹎︐︣ی   ﹉︧ر  ︀آ  ﹤﹋ ﹟ا  •
︑︡و﹟ ︫︡ه  ﹝︡ل   ﹤﹋  ﹩﹞︀﹍﹠﹨  ﹩﹠︺)  ﹤﹡  ︀  ︫︡︀︋ دا︫︐﹥  و︗﹢د 
﹝︐︡اول  روش  از   ﹩︴︑ ا﹎︣   ︀ ﹝﹩ ︫﹢د  ا︨︐﹀︀ده  درون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ 

ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه در ﹞ ︀ ️︺﹠︮ ﹉﹫︳ ︠︀ص و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡).
ا﹡︖︀م  را  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹤﹋ ا﹁︣ادی   ﹩﹍︐︧︀︫ و   ﹤︋︣︖︑  •

﹝﹩ د﹨﹠︡ و ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀:
داده ﹨︀ی   ️︮ و  ﹝︣︋﹢ط ︋﹢دن  ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن،   ﹟﹫﹫︺︑  ﹩﹍﹡﹢﹍  -

.️︣︡﹞ ︧︀︋︡اری از ︨﹢ی رد ا︨︐﹀︀ده در ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی﹢﹞
︀﹝﹏ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ︀ درو﹡︡اد  ︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری،︫   ︋︡﹫︃︑ ︣ر︨﹩ و  ︋-
در  و   ﹩︐︣︡﹞  ︉︨︀﹠﹞  ︴︨ ︨﹢ی  از   ︀﹡آ  ﹟︡و︑ در  ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه 

︗︀ی ﹝﹠︀︨︉، ار﹋︀ن را﹨︊︣ی.
﹫﹟ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ﹝︧﹢ل ﹝︺︀﹝﹑ت ا︨︀︨﹩ وا︡ ︑︖︀ری   ︋︿︀︸و ﹉﹫﹊﹀︑ -

﹨︧︐﹠︡ و ا﹁︣ادی ﹋﹥ ﹝︧﹢ل ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹨︧︐﹠︡.
.︩︀﹨ ﹤﹫︲︣﹁ از ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︣ای︎   ︋️︣︡﹞ ی﹢ • ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر︫﹠︀س از︨ 

دوره  از   ︀︫رو در  ︑︽﹫﹫︣ی  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی  ا﹡︖︀م  ︋︣ای   ︀آ  •
﹇︊﹏ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️ ︀︋ ︀︡ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، و ا﹎︣ ︋﹙﹥، ︣ا.

.﹤﹡﹢﹍ ،﹤﹚︋ ︣﹎︣ده ا︨️ و ا﹋ ﹩︋︀︀م ︋︣اورد را ارز︋ا︔︣ ا ️︣︡﹞ ︀آ •
︫﹠︀︠️ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ز︀﹠︋︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری

 ﹩︀﹠︋︧︣︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در درک ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ز ﹤﹋ از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢اردی
ا︫︀ره   ︣ز ﹝﹢ارد   ﹤︋ ﹝﹩ ︑﹢ان  د﹨︡،  ﹇︣ار  در﹡︷︣  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی 

﹋︣د:
• ﹝︀﹨﹫️ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ و ا﹟ ﹋﹥ ﹋︡ام ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹨︧︐﹠︡.

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀ط ︋﹢دن و ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ را ارز﹢︋︣﹞ ﹤﹡﹢﹍ ️︣︡﹞ •
• ﹝ ️︣︡﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹊﹠﹢ا︠️ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ را در درون ︫︣﹋️ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹟﹫﹫︺︑
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• آ︀ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︀︧﹏ ز︣ ﹋﹠︐︣ل ﹝︣︡️ ا︨️ (︋︣ای ﹝︓︀ل، 
︋︣اورد  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋ ︑︺﹞﹫︣و﹡﹍︡اری  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  در︋︀ره   ﹩︀﹨ ﹤﹫︲︣﹁
 ︀﹨ ﹤﹫︲︣﹁  ﹟ا  ﹤﹡﹢﹍ و  د﹨︡)  ﹇︣ار   ︣﹫︔︃︑  ︣ز را   ﹩دارا  ﹉  ︡﹫﹀﹞  ︣﹝︻
 ﹤﹋  ﹩︀︻﹢︲﹢﹞  ︀ ︋﹫︣و﹡﹩   ︳﹫﹞ و  ︑︖︀ری   ︡وا ︑︖︀ری  ︵︣︀ی   ︀︋
︠︀رج از ﹋﹠︐︣ل آن ﹨︧︐﹠︡ (︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ در︋︀ره ﹡︣خ ︋︣ه، ﹡︣خ 
﹝︣گ و﹝﹫︣، ا﹝﹢ر ﹇︱︀﹩ در︑﹢ان، ﹞︀﹎ ︀︀ی ا﹡︐︷︀م ︢︎︣﹫﹫︽︑ ︀ ﹩︪︋︣ی 

و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه) ﹝︴︀︋﹆️ دار﹡︡.
.︀﹨ ﹤﹫︲︣﹁ ️﹢﹆︑ ،و دا﹝﹠﹥ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی و در ︮﹢رت و︗﹢د ️﹫﹨︀﹞ •

ارز︣︡﹞ ﹩︋︀️ از ا︋︀م ︋︣اورد
﹝﹑︷︀ت در ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ آ︣︡﹞ ︀️ ا︔︣ ا︋︀م 
︋︣اورد را ارز︀︋﹩ ﹋︣ده و ا﹎︣ ︋﹙﹥، ﹍﹢﹡﹥ ا﹟ ارز︀︋﹩ را ا﹡︖︀م داده، 

:︫︡︀︋ ︣ا︨️ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز ﹟﹊﹝﹞
 ﹏﹫﹚︑ ا︗︣ای   ︀︋ ﹝︓︀ل،  ︋︣ای   ،﹟︤﹍︀︗  ︕︀︐﹡  ︀  ︀﹨ ﹤﹫︲︣﹁  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  •

︧︀︨﹫٩️  ︗️ ︑︺﹫﹫﹟ ا︔︣ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ﹉ ︋︣اورد.
 ﹤﹡﹢﹍ ،️︨︣ح ︋︀ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ا︵ ﹟︡﹠ ︣﹍﹡︀﹫︋ ،﹏﹫﹚︑ ﹩︐﹇و •

در ︑︺﹫﹫﹟ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ︫︡ه ا︨️.
 ︩︀︎  ﹏︊﹇ دوره  در  ا﹡︖︀م ︫︡ه  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹤︖﹫︐﹡  ︀آ  •
ا︨︐︀﹡︡ارد  از   ٩  ︡﹠︋) ﹝﹩ ︫﹢د   ﹤ارا  ︉︨︀﹠︐﹞  ︨︀︎ آن   ﹤︋ و  ﹝﹩ ︫﹢د 

︧︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره٥٤٠ ﹋︀﹡︀دا).
︮﹢رت   ﹏︊﹇ دوره  در  ا﹡︖︀م ︫︡ه  ︋︣اورد  از  ﹝︖︡دی  ︋︣اورد  و﹇︐﹩   •
︉ ︑︣ ا︨️ ︀ ︠﹢د  ︨︀﹠﹞ ︡︡︗ روش ﹤﹋ ﹟︪︀ن دادن ا﹡ ﹩︀﹡︣د، ︑﹢ا﹫﹎ ﹩﹞

︨︀︎﹩ ︋︣ای ︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹟﹫﹠﹩ ا︨️.
درو﹡︡اد،   ︀ ﹁︣ض   ﹉  ︀آ  ﹤﹡﹢﹝﹡ ︋︣ای  ذ﹨﹠﹩ ︋﹢دن١٠،  ﹝﹫︤ان   •
﹝︪︀﹨︡ه ︢︎︣ ا︨️ (ا﹟ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ ارز︀︋﹩ ر︣︑ ﹉︧︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 

︋︣ای ﹉ ︋︣اورد ︠︀ص ︑︃︔﹫︣ ︋﹍︢ارد).
در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋﹢﹉، ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری 
در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋︀ وا︡﹨︀ی ︑︖ــ︀ری ︋︤رگ، ︨ــ︀︠︐︀ر ︲︺﹫︿ ︑︣ی دارد. 
وا︡﹨ــ︀ی ︑︖︀ری ﹋﹢ــ﹉ ︋︀ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹁︺︀ل ﹝︣︡ــ️ ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ 
 ︧︤ــ︀︋︡اری، ﹝︡ارک و ︨﹢ا︋﹅ ر ︀ی﹨ ﹤ا︨ــ️ ︑﹢︮﹫︿ ︗︀﹝︺﹩ از رو
 ︡ا﹎︣ وا ﹩︐ .︡﹠︀ی ﹝﹊︐﹢ب ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹫︪ــ﹞ ︳︠ ︀ ︧ــ︀︋︡اری
 ﹩﹠︺﹞ ﹟︫︡ه ای ﹨﹛ ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡، ︋﹥ ا ️ ︑︖︀ری ﹁︣ا﹠︡ ر︨ــ﹞﹩ ︑︓︊﹫
︣ا︨ــ︀س آن،  ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ﹝︣︡ــ️ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︊﹠︀﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡ ﹋﹥︋ 

︧︀︋︣س ︋︐﹢ا﹡︡ ︋︣اورد︧︀︋︡اری را آز﹝﹢ن ﹋﹠︡.
︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣، ︎︥و﹨︪﹍︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹎︀م ١ از ا︋︤ار 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن، ︋︀ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣اورد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹡︀دا:  ﹤﹫︤ی، 

︣ا و ﹍﹢﹡﹥؟ ر︗﹢ع ﹋﹠﹠︡.
 ﹤﹫︤ی

︋︣اورد  ا︋︀م  دارای  ︧︀︋︡اری،  ︋︣اورد﹨︀ی   ︀آ  ﹤﹋ ﹟ا  ﹩︋︀ارز
︋︀﹐﹩ ﹨︧︐﹠︡ و آ︀ ا﹟ ︋︣اورد﹨︀ دارای ر︧﹉ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹨︧︐﹠︡.
ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︑︊︳: ︋﹠︡ ١٠ و ١١ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره٥٤٠ ﹋︀﹡︀دا

︣ا
و  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد   ﹉  ︀︋  ︳︊︑︣﹞ ︋︣اورد  ا︋︀م  ﹝﹫︤ان   ﹩︋︀ارز ا﹜︤اِم 
 ﹩︣ا︵︣ا﹨︡اف ز ︀︋ ،︣﹫︠ ︀ ︡﹠︐︧﹨ ️﹫﹝﹨︋︀ا ﹉︧دارای ر ︀آ ﹤﹋ ﹟ا

︫︡ه ا︨️:
• ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︧︀︋︣س در ارز︀︋﹩ ر︧﹊﹩ ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

.︡﹡﹢︫ ︿︣︑ ﹩︐﹫﹝﹨ر ︋︀ا﹢︵ ﹤︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮
• ا︖︀د ﹝︊﹠︀﹩ ︋︣ای ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در را︨︐︀ی 

.﹉︧ر ﹤︋ ︉︨︀﹠﹞ ︨︀︎ ﹤ارا
• ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︧︀︋︣س در ارز ﹩︋︀︧︀︨﹫️ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 

︋﹥ ︨﹢﹎﹫︣ی١١ .
دارای  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد   ︀آ  ﹤﹋ ﹟ا در︋︀ره  ﹡︐﹢ا﹡︡  ︧︀︋︣س  ا﹎︣ 
︋︣ای   ،︡﹠﹋ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی  ︋﹥ در︨︐﹩   ،︣﹫︠  ︀ ا︨️  ︋︀ا﹨﹞﹫️   ﹉︧ر
ا︨︐︀﹡︡ارد  از   ١٧  ︀︑  ١٥ ︋﹠︡﹨︀ی  در   ﹩︋︀ارز  ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ا﹜︤ا﹝︀ی   ﹤﹡﹢﹝﹡
 ﹉︧ر  ﹤︋ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡   ،︡﹠﹊﹡ ا︗︣ا  را  ﹋︀﹡︀دا  ︫﹞︀ره٥٤٠   ﹩︨︣︋︀︧
ارز︀︋﹩ ︫︡ه از ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︨︀︎ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︡﹨︡. ﹇︭﹢ر در ا︗︣ای 
 ﹤﹋ ︫﹢د   ︉︊︨ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ا︲︀﹁﹩   ﹩ا﹢︐﹞ رو︫︀ی  ا﹜︤ا﹝︀ی   ﹟ا

︧︀︋︣س ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩ را ︗﹞︹ آوری ﹡﹊﹠︡.
﹤﹡﹢﹍

︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ا︋︀م ︋︣اورد
 ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋ ︻﹢ا﹝﹙﹩   ︀︋  ︳︊︑︣﹞  ﹩﹚﹫︭﹀︑ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی   ﹤ارا ︋︣ای 
 ﹩︐︨︣﹁  ﹤ارا و  د﹨﹠︡  ﹇︣ار   ︣﹫︔︃︑  ︣ز را  ︋︣اورد  ا︋︀م  ﹝﹫︤ان  ا︨️ 
 ︿︣︑ ر﹊︧︀ی   ﹩︋︀ارز در  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︧︀︋︣س   ﹤﹋ ﹝﹢اردی  از 
د﹨︡،  ﹇︣ار  در﹡︷︣  ︋︣اورد  ا︋︀م  ﹝﹫︤ان   ﹩︋︀ارز ﹨﹠﹍︀م  در  ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹎︀م ٣ از ا︋︤ار ︎﹫︀ده ︨︀زی ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋︣ا︨︀س  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ ﹡︀م   ﹤︋

︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹡︀دا:  ﹤﹫︤ی، ︣ا و ﹍﹢﹡﹥؟، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡.
 ︀ ا﹡︡ازه روش ﹤ ︀︑ ﹤﹋ ﹟︧ــ︀︋︡اری، ا ︋︣اورد ️﹫﹨︀﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
﹝︡ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︋︣اورد ︧︀︋︡اری و︗﹢د دارد و 
ذ﹨﹠﹩ ︋﹢دن ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︋︣ای ا﹡︖︀م ︋︣اورد ︧︀︋︡اری، 
﹝﹫︤ان ا︋︀م ︋︣اورد ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ︋︣ای ︋︣︠﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝﹫ــ︤ان ا︋︀م ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ ︋︀﹐﹩ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، 
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 ︣ص و﹇︐ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫︐ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹢ارد ز﹢︭︠ ﹤︋
:︡﹠︫︀︋

.﹩﹇﹢﹆ د︻︀وی ︕︀︐﹡ ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ︧︀︋︡اری ︋︣اورد﹨︀ی •
﹥ ︵﹢ر  ︣ای ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩ ﹝︪︐﹆﹥ ﹋﹥︋  ︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥︋   ︋•

.︡﹡﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹤﹚﹞︀︺﹞ ﹩﹞﹢﹝︻
﹝︡﹜︀ی  از   ﹤﹋ ﹝﹢اردی  ︋︣ای   ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   •
 ︀  ︀﹨ ﹤﹫︲︣﹁ دارای   ﹤﹋ ﹝﹢اردی  ︋︣ای   ︀ ︫︡ه  ا︨︐﹀︀ده   ︣︑ ﹩︭︭︑

درو﹡︡ادی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ︋︀زار ا﹝﹊︀ن ﹝︪︀﹨︡ه ︫︀ن و︗﹢د ﹡︡ارد.
﹨﹞﹥ ا﹇﹑م ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹝︧︐﹙︤م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︣ا︨︀س ارزش 
﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡، دارای ا︋︀م ︋︣اورد ﹡﹫︧ــ︐﹠︡. ︋︀ اــ﹟ ︀ل، ا︋︀م 
︋︣اورد ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︐﹩ و﹇︐﹩ روش و داده ﹨︀ی ارز︫﹍︢اری ﹝﹠︀︨︉ 

︑︺︣︿ ︫︡ه ا﹡︡، و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
 ﹩﹐︀︋ ︀م ︋︣اورد︋︧ــ︀︋︡اری دارای ا ︋︣اورد﹨︀ی ﹤﹋ ﹟︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ا

﹨︧︐﹠︡  ،﹤﹡ ︀︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ز︣ را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨︡:
 ﹩﹠︺) ︡﹡︀دی ︋﹥ ﹇︱︀وت دار︧︀︋︡اری ﹋﹥ وا︋︧︐﹍﹩ ز ︋︣اورد﹨︀ی •
﹡︐﹫︖﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹉ ︵︣ح د︻﹢ای ﹆﹢﹇﹩ در ︀ل ︋︣ر︨﹩ ︀ ﹝﹆︡ار و 
ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه، ︋﹥ رو︡اد﹨︀ی ﹝︊﹛ در ﹠︡ ︨︀ل 

آ﹠︡ه وا︋︧︐﹥ ا︨️).
• ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠﹢ن ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه 

.︡﹡﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹤︊︨︀﹞
از  ︧︀︋︨︣︀ن  ︋︣ر︨﹩   ︕︀︐﹡  ﹤﹋ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی  از  د︨︐﹥  آن   •
︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︪︀︋﹥ ا﹡︖︀م ︫︡ه در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ دوره ﹇︊﹏ 
︋﹫︀﹡﹍︣ ︑﹀︀وت ﹇︀︋﹏ ﹝﹑︷﹥ ︋﹫﹟ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری او﹜﹫﹥ و ﹡︐︀︕ وا﹇︺﹩ 

.︫︡︀︋
﹝︡ل  از   ︀﹡آ ︋︣ای   ﹤﹋  ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   •
ا︠︐︭︀︮﹩ ︑︡و﹟ ︫︡ه در ︠﹢د وا︡ ︑︖︀ری ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ︋︣ای 
ا︨︐︀﹡︡ارد  از  ا﹜︿١   ︡﹠︋  ﹤︋) ﹡︡ارد  و︗﹢د  ﹝︪︀﹨︡ه  ︢︎︣ی  درو﹡︡اد   ︀﹡آ

︫﹞︀ره ٥٤٠ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹡︀دا ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡).
در ︋︪ــ﹩ از ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︫﹞︀ره ٣١۵ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹡ــ︀دا آ﹝ــ︡ه ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س در ﹇︀﹜ــ︉ ﹇︱︀وت 
︡ه   ︫﹩︀︨︀﹠ ︪﹞ ︡︀︬ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ︀ ر﹊︧︀ی︫   ︋،﹩︨︣︋︀︧
︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹨︧︐﹠︡ ︀ ﹡﹥. ر﹊︧︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝﹑︷︀ت 
 .︡﹠︐︧﹨ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹁︀︲︀ی ا︫رو ﹏﹞︀︫ ﹩︮︀︠ ﹩︨︣︋︀︧
 ︬︪﹞ ︡︀︋ ︧︀︋︨︣︀ن ،︧ــ︀︋︡اری در ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣اورد﹨︀ی
 ﹤︋︣︖﹠﹞ ﹐︀ ︀ ﹝﹫︤ان ا︋︀م︋  ︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری︋   ︋︀آ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋
 ︉︨︀﹠﹞ ︨︀ ︣ای︎  ﹫︣ و︋   ︠︀ ︀ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ ︫﹢د ا︖︀د ر﹊︧︀ی︋ 

︬ ︫︡ه در  ︪﹞ ﹩﹁︀︲ا ﹩ا﹢︐﹞ ︀ی︫رو ،︀﹊︧ر ﹟ا ﹤︋
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره۵۴٠ ﹋︀﹡︀دا را ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡.

︑︺﹫﹫﹟ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︋︀ ا︋︀م ︋︀﹐ ︨︊︉ ا︖︀د 
ر︧﹉ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ︠﹫︣؟

ا﹎︣ ︧︀︋︣س ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︨︣︡ ﹋﹥ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری دارای ا︋︀م 
 ﹤﹋  ︡﹠﹋  ﹟﹫﹫︺︑  ︡︀︋ ︠﹢دش  ﹇︱︀وت   ﹤︋  ︀﹠︋  ︡︺︋ ﹎︀م  در  ا︨️،   ﹩﹐︀︋
 ﹟ا .﹤﹡ ︀ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د ﹉︧︧︀︋︡اری ︋﹥ ر آن ︋︣اورد
︭︠﹢ص  در  ﹇︱︀وت  ︋︣ای  ا︨️.  ︣﹁﹥ ای  ﹇︱︀وت  ﹝﹢ارد  از   ﹩﹊
ا︨︐︀﹡︡ارد   ٢٨  ︡﹠︋ ︋︣ا︨︀س   ،︀﹊︧ر  ﹟ا ﹡︊﹢دن   ︀ ️ ︋﹢دن  ︋︀ا﹨﹞﹫
 ﹉︧ر  ﹩︋︀ارز و   ﹩︀︨︀﹠︫ ︻﹠﹢ان   ︀︋ ﹋︀﹡︀دا   ﹩︨︣︋︀︧  ٣١٥ ︫﹞︀ره 
آن،   ︳﹫﹞ و  ︑︖︀ری   ︡وا  ️︠︀﹠︫  ﹅︣︵ از  ︋︀ا﹨﹞﹫️   ︿︣︑

️ ﹋﹛ ﹝﹢ارد ز︣ را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨︡: ︧︀︋︣س ︀︋︡ د︨
ا﹜︿- آ︀ آن ر ،﹉︧﹉ ر︧﹉ ︑﹆﹙١٢︉  ا︨️.

 ︣﹍د  ︀ ︧︀︋︡اری  ا﹇︐︭︀دی،  ︑﹢︨︺﹥ ﹨︀ی   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط   ،﹉︧ر  ︀آ ب- 
︑﹢︨︺﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ ا︠﹫︣ ا︨️ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹢︗﹥ ︠︀︮﹩ ا︨️.

ج- ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت.
د- آ︀ ر︧﹉ ︫︀﹝﹏ ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝﹛ ︋︀ ا︫︀ص وا︋︧︐﹥١٣  ا︨️.

 ،﹉︧ه- ﹝﹫︤ان ذ﹨﹠﹩ ︋﹢دِن ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ر
ا︋︀ِم  از  ﹎︧︐︣ده ای  دا﹝﹠﹥   ﹏﹞︀︫  ﹤﹋  ﹩︀︣﹫﹎ ا﹡︡ازه ︋﹥ ︭︠﹢ص 

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹨︧︐﹠︡.
و- آ︀ آن ر︧﹉ ︫︀﹝﹏ ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︠︀رج از رو﹡︡ ︻︀دی 
︑︖︀رت ︋︣ای وا︡ ︑︖︀ری ا︨️ ︀ ﹝﹢ارد د﹍︣ی ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ︾﹫︣︻︀دی 

﹝﹩ ر︨﹠︡.
︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣، ︋﹥ ﹎︀﹝︀ی ٢︑︀ ۶ از ا︋︤ار ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋︣ای 
︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ :︧︀︋︨︣︀ن

︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹡︀دا:  ﹤﹫︤ی، ︣ا و ﹍﹢﹡﹥؟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د.

️︣︡﹞ ﹩﹛︀﹝︐︀ی ︨﹢﹎﹫︣ی ا︭︠︀︫
 ﹤﹫︤ی

 ︀︑︀م ︋︣ر︨﹩ ﹇︱︀و﹍﹠﹨ ️︣︡﹞ ﹩﹛︀﹝︐︣ی ا﹫﹎﹢︨ ﹩︀︨︀﹠︫
و ︑︭﹞﹫﹞︀ی ﹝︣︡️ در ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری

ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︑︊︳: ︋﹠︡ ٢١ ا︨︐︀﹡︡ارد ︫﹞︀ره ٥٤٠ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹡︀دا
︣ا

در ︵﹢ل  ،﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ﹇︱︀و︑︀ و ︑︭﹞﹫﹞︀ی 
 ﹩﹛︀﹝︐︀ی ︨﹢﹎﹫︣ی ا︭︠︀︫ آ︫﹊︀ر︫︡ن ﹤︋ ︣︖﹠﹞ ﹤﹋ ️︣︡﹞
 ﹟﹊﹝﹞  ﹩︀︭︠︀︫  ﹟﹫﹠  .︡﹠﹋ ︎﹫︡ا  آ﹎︀﹨﹩  ﹝﹩ ︫﹢د،   ️︣︡﹞
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 ﹩︋︀ارز ︉ ︋﹢دن  ︨︀﹠﹞  ︣︋  ﹩﹠︊﹞ ︧︀︋︣س  ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی  ا︨️ 
﹇︣ار   ︣﹫︔︃︑  ︣ز را  آن   ︀︋  ︳︊︑︣﹞ ︨︀︎︀ی  و  ︧︀︋︣س   ﹉︧ر
د﹨︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧︀︋︣س ﹝︖︊﹢ر ︋︀︫︡ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی آن را ︋︣ای 
در   ﹤﹋ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ د﹨︡.  ﹇︣ار  در﹡︷︣   ﹩︨︣︋︀︧ ادا﹝﹥ 
︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی  ︻﹠﹢ان   ︣ز ﹋︀﹡︀دا   ﹩︨︣︋︀︧  ٧٠٠ ︫﹞︀ره  ا︨︐︀﹡︡ارد 
ا︸︀ر﹡︷︣ و ﹎︤ارش ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︒ ︫︡ه ا︨️، 
︧︀︋︣س   ﹩︋︀ارز ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ️︣︡﹞ ︨﹢﹎﹫︣ی  ︭︠︀︫︀ی 
︋︀ا﹨﹞﹫️   ︿︣︑ از  ︻︀ری   ﹏﹋ در   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤﹋ ﹟ا از  را 

﹨︧︐﹠︡ ︀ ︠﹫︣، ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار د﹨︡.
﹤﹡﹢﹍

︧︀︋︣س ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ﹇︱︀و︑︀ و ︑︭﹞﹫﹞︀ی ﹝︣︡️ در ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی 
 ﹩︀︨︀﹠ ︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری را در﹡︷︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.︫  ︧︀︋︡اری، ﹨﹞﹥︋ 
 ︡︀︫ .︫︡︀︋ ︧︀ب ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ د︫﹢ار ﹉ ︴︨ در ️︣︡﹞ ︣ی﹫﹎﹢︨
﹝︖﹞﹢︻﹥ ای   ﹤﹋ داد   ︬﹫︪︑ ︋︐﹢ان   ﹩﹞︀﹍﹠﹨  ︀﹠︑ را   ️︣︡﹞ ︨﹢﹎﹫︣ی 
 .︡﹡﹢︫ ︋︣ر︨﹩  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹤﹝﹨  ︀ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی  از 
︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ در  ︣﹁﹥ ای   ︡︣د︑ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  در  ︧︀︋︨︣︀ن 
 ،︣﹍︪︨︣ ︀﹝﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡: ذ﹨﹟︎  ︧︀︋︡اری، از ﹡﹍︫︣﹩︫ 
 ﹩﹛︀﹝︐ا  ︿︣︑ از   ﹩﹋︀ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋  ﹩︴︫︣ا  ﹤︋ ﹨﹢︫﹫︀ر︋﹢دن 
 ︣︀︽﹞  ﹩︨︣︋︀︧ ︫﹢ا﹨︡  ︋︣ر︨﹩   ﹤﹚﹝︗ از   ،︫︡︀︋  ︉﹚﹆︑ و  ا︫︐︊︀ه  ︋﹥ د﹜﹫﹏ 

.﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︀دا﹡﹥ ︫﹢ا﹆﹡ ﹩︋︀آ﹝︡ه، و ارز ️ ︋︀ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ د︨
﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ــ﹩ از ︫ــ︭︠︀︀ی ︨ــ﹢﹎﹫︣ی ا︣︡﹞ ﹩﹛︀﹝︐ــ️ در ز﹝﹫﹠﹥ 

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️: 
 ️︣︡﹞ ﹤﹋ روش ا﹡︖︀م آن در ﹝﹢اردی ︀ ︧︀︋︡اری در ︋︣اورد ︀﹨︣﹫﹫︽︑ •
︋﹢ده   ︳︫︣ا در  ︑︽﹫﹫︣ی   ﹤﹋ ﹟ا  ︣︋  ﹩﹠︊﹞  ︫︡︀︋ داده  ا﹡︖︀م  ذ﹨﹠﹩   ﹩︋︀ارز

ا︨️.
• ا︨︐﹀︀ده از ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ︠﹢د وا︡ ︑︖︀ری ︋︣ای ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︋︀ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ﹝︪︀﹨︡ه ︢︎︣ در ︋︀زار ︑﹠︀﹇︰ 

دار﹡︡.
• ا﹡︐︀ب ︀ ا︖︀د ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ ﹋﹥ ︨︊︉ ا︖︀د ﹉ ︋︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای 

.︫︡︀︋ ️︣︡﹞ ︀ی﹁︡﹨ ب ︋︣ای﹢﹚︴﹞
﹢ش ︋﹫﹠﹩  ﹫︀﹡﹍︣ ا﹜﹍﹢﹩ از︠  ︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋   ︋﹉ ︀ب︐﹡ا •

.︫︡︀︋ ﹩﹠﹫︋︡︋ ︀
︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ﹎︀﹝ــ︀ی  ۶︀ ٨ از ا︋ــ︤ار ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋︣ای 
︧︀︋︨︣︀ن: ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹡︀دا:  ﹤﹫︤ی، ︣ا و ﹍﹢﹡﹥؟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د.

﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا︲︀﹁﹩ ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︧︀︋︣س و︗﹢د دار﹡︡؟
ا﹡︐︪︀رات

را  ﹋︀﹡︀دا  ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران  ا﹡︖﹞﹟   ﹩︐﹡︣︐﹠ا ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩   ︤﹋︣﹞
﹝︪︀﹨︡ه ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در آن ﹝﹠︀︋︹ ︋﹫︪︐︣ی را ︎﹫︡ا ︠﹢ا﹨﹫︡ ﹋︣د:

١- ا︋︤ار ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن: ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی 
﹋︀﹡ـ︀دا:  ︧︀︋︨︣ـ﹩  ا︨︐ـ︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋︣ا︨︀س  ︧︀︋ـ︡اری 

 ﹤﹫ـ︤ی، ︣ا و ﹍﹢﹡﹥؟
 ︡︣د︑  ️﹢﹆︑  :﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧  ﹟︐﹛﹢︋  -٢

︣﹁﹥ ای
﹝﹆︀د︣ی  در︋︣دار﹡︡ه   ﹤﹋  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹩︨︣︋︀︧  -٣
︫︡ه   ﹟﹫﹫︺︑  ﹩︖﹠︨ ﹜﹫︋ ﹝︀︨︊︀ت  از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋  ﹤﹋ ا︨️ 

ا︨️ (ر﹨﹠﹞﹢د)
ار︑︊︀︵︀ت  ا﹨﹞﹫️  ︧︀︋︨︣︀ن-  ︋︣ای  ︀︮︊﹊︀ر   ﹤﹫︗﹢︑  -٤
ار﹋︀ن   ﹩﹠︺) ︀︮︊﹊︀ر  و  ︧︀︋︣س   ﹟﹫︋  ︣︔﹣﹞  ﹤﹁︣︵ دو 

را﹨︊︣ی)
٥. دا︫︐﹟ ار︑︊︀ط ﹝﹢﹁﹅ ︋︀ ︨﹢د︋︣ان 

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Auditing Accounting Estimates
2- CPA Canada Handbook- Assurance

 3- CAS 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value
Accounting Estimates, and Related Disclosures
4- Tool for Auditors

 5- Auditing Accounting Estimates Under CASs: What, Why and
How?
6- Management’s Process
7- Risks of Material Misstatement
8- Management’s Point Estimate
9- Sensitivity Analysis
10- Extent of Subjectiveity
11- Accounting Estimate’s Susceptibility to Bias
12- Risk of Fraud
13- Significant Transactions with Related Parties

:︹︊﹠﹞
 Chartered Professional Accountants of Canada (CPA), Audit &
 Assurance Alert - CAS 540 - Challenges in Complying with
 the Requirements when Auditing Accounting Estimate, August
2014.


