استاًذارد ّای هلی ضوارُ 2312
عٌَاى 3هصٌَعات تشئیٌی – عیارّای رسوی آلیاص فلشات گزاًبْا
ایي استاًذارد هلی بِ تعییي ٍ بیاى عیار رسوی آلیاصفلشات گزاًبْا هی پزداسد.
عیار 3هقذار فلشات گزاًبْای اًذاسُ گیزی ضذُ ًسبت بِ ٍسى کل آلیاص است.
عیار بزحسب قسوت در ّشار بیاى هی ضَد .هثال طالی  057یا ّواى  31عیار 057 ،قسوت در ّشار آى طال هی
باضذ ٍ  257قسوت آى سایز فلشات هَرد استفادُ در طال هی باضٌذ .عیار سکِ ّای بْار آسادی  277هی باضذ.
عیار آلیاص طال هَجَد در باسار ایزاى3
 ( 057هصٌَعات طالی هَجَد در باسار) ٍ 239 ٍ 111
رٍش کَپالسیَى 3یکی اس رٍش ّای اًذاسُ گیزی هقذار طال در آلیاص یا تعییي عیار هی باضذ ٍ رٍش تعییي عیار
طال بِ صَرت استاًذارد هی باضذ.
هصٌَعاتی کِ عیاری هٌطبق با عیارّای رسوی ایزاى داضتِ باضذ با استفادُ اس عالین سیز اًگ گذاری هی گزدد3

کذ ضٌاسایی 3کذی است کِ ٍاحذ ّای تَلیذ کٌٌذُ هصٌَعات طال هلشم بِ حک ًوَدى آى بز رٍی کلیِ
هصٌَعات تَلیذی خَد هی باضٌذ کِ اس دٍ بخص حزف ٍ عذد تطکیل ضذُ است حزف آى ًطاى دٌّذُ استاى
تَلیذ کٌٌذُ طال ٍ عذد آى ًطاى دٌّذُ اٍلَیت ٍاحذ تَلیذ کٌٌذُ آى استاى هی باضذ .بِ طَر هثال کذ T20
ًطاى دٌّذُ ایي است کِ طال در استاى تْزاى تَلیذ ضذُ ٍ ٍاحذ تَلیذی بیستن استاى تْزاى ایي طال را تَلیذ
کزدُ است .یا ً n1طاى دٌّذُ ایي است کِ طال در استاى خزاساى ضوالی تَلیذ ضذُ ٍ اٍلیي ٍاحذ تَلیذی
استاى خزاساى ضوالی هی باضذ .حزٍف اًگلیسی (Kخزاساى رضَی)  (Tتْزاى) (Eاصفْاى) ٍ  ...هزبَط بِ حزٍف
اٍل ٍاحذ ّای تَلیذ کٌٌذُ طال هی باضذ.
ٍاحذ ّای طال فزٍضی هلشم بِ فزٍش طال با کذ ضٌاسایی هی باضٌذ ٍدر صَرت عزضِ طال بذٍى کذ ضٌاسایی
بزابز قاًَى با ٍاحذ صٌفی رفتار خَاّذ ضذ .هطتزیاى در ٌّگام خزیذ بایذ بِ کذ ضٌاسایی طالی خزیذاری ضذُ
ّوزاُ با فاکتَر هعتبز دقت ًوایٌذ ٍ در صَرت کن بَدى عیار هصٌَع خزیذاری ضذُ اس طزیق ٍاحذ صٌفی
فزٍضٌذُ طال ٍ با تَجِ بِ کذ ضٌاسایی آى ،با ٍاحذ تَلیذی آى هستقز در سایز استاًْا بزخَرد قاًًَی اًجام ضَد.
بزای آگاّی اس جشییات ٍ آخزیي تجذیذًظز استاًذاردّای هلی ایزاى هی تَاًیذ اس پزتال ساسهاى هلی استاًذارد
ایزاى ،هتي استاًذارد هلی را دریافت ًواییذ.
جْت اطویٌاى اس اصالت استاًذارد هحصَل ،کذ دُ رقوی سیز عالهت استاًذارد بز رٍی هحصَالت را بِ ساهاًِ
 37773530پیاهک ًواییذ.

