
 

 

 و دون و دصھن ورازھ لاس رد ار یللملا نیب تراجت صوصخ رد شیوخ تیلاعف " یقاتشم اضریلع " نم

 یددعتم یاھ تکرش  رد نم . ما ھتشاد تیلاعف الاک تادراو و تارداص ھنیمز رد و ما هدرک عورش کی

 .ما هدرک تیلاعف هریدم تئِیھ سییر  و لماعریدم ؛ یناگرزاب ریدم , یبایرازاب ریدم ناونع ھب

 ھطساو کی ناونع ھب زاغآ رد و مدش انشآ شیپ لاس جنپ و تسیب دودح یکناب و یلام روما اب نم 

 تکرش نیرتگرزب زا یکی اب و مداد شرتسگ ار شیوخ شناد ؛ متیلاعف یط رد . مدرکیم تیلاعف یلومعم

 گرزب یاھ تکرش رد نینچمھ . متشاد یراکمھ یراصحنا هدنیامن ناونع ھب یتناراگ کناب ردیاورپ یاھ

 اھ دادرارق هدننک میظنت ؛ رایتخالا مات هدنیامن , یبایرازاب ریدم ناونع ھب یلام فلتخم دراوم رد یرگید

  .ما ھتشاد یراکمھ ..........و

 اھنآ ھب یراک داھنشیپ کی ھکینامز ،دنسانش یم ارم یبوخب ایند رد رفن رازھ شش زا شیب ھناتخبشوخ

 ینوناق الماک ھتشذگ یاھلاس یط ما هدرک یعس اریز ، دنریذپ یم ار داھنشیپ نآ یتحار ھب اھنآ مھدیم ھئارا

  .دنراد دامتعا نم ھب مدرم لیلد نیمھ ھب . منک راک مدرم اب ھناقداص و کیتامتسیس ؛

 ؟ دیدش انشآ نشولوس اروئآ تکرش اب ھنوگچ امش

 ؛ مدش انشآ نشولوس اروئآ تکرش اب یسناش و یقافتا یلیخ یرادکناب و یلام تعنص رد متیلاعف  هرود یط 

 ھب اروئآ لنسرپ دروخرب هوحن ، طابترا نیلوارد . متشادن گرزب تکرش نیا ھب تبسن یتخانش چیھ ادتبا رد

 . مدش دنمقالع تکرش نیا اب یراکمھ ھب نم ھک دوب بسانم و بوخ یردق

 تسود ینابیتشپ و تیامح اب . مدومن عورش هداس ھطساو کی ناونع ھب ار ارویآ اب شیوخ یراکمھ نم

 تکرش هریدم تئیھ ینابیتشپ نینچمھ و نیارب نیترام روسفورپ مزیزع داتسا و زورا ناک یاقآ مبوخ

  ناونع ھب ارم تکرش مرتحم هریدم تئیھ هدزون و رازھ ود لاس رد و مدرک تفرشیپ نم اروئآ

Compliance Officer دومن باختنا.  

 ھب و مدرک یدایز رییغت نم لاحرھب ؛ دوب یگرزب رایسب تفرشیپ نم یارب نشولوس اروئآ رد ندرک راک

  . دوب یلاع رایسب نم تفرشیپ یارب تارییغت نیا دنمقالع یوجشناد کی ناونع

 .متسھ نشولوس اروئآ تکرش ھنایمرواخ و اقیرفآ لماعریدم رضاح لاح رد



 

 

 و دشاب  ما ھفرح رد یدعبرتالاب فادھا ھب ندیسر یارب نم شخب ماھلا ؛ اقترا نیا مراودیما  ھناقداص

 ؛ میراد قلعت نآ ھب ھناقاتشم ام ھمھ ھک ؛ اروئآ تیقفوم یارب یرتدمآراک و رتلاعف تکراشم ددرگ ثعاب

 .مشاب ھتشاد

  

 

 ؟ دیوش هدامآ ماقم نیا یارب امش ھک دش ثعاب امش تایبرجت زا یصاخ ھفلؤم ایآ

 نیا متسھ نیمطم ؛ مھد ماجنا وحن نیرتھب ھب ار مفیاظو و منکراک ھناقداص مدرم اب ما هدرک یعس هراومھ

 دارفا اروئآ هریدم تئیھ یاضعا اریز ؛ تسا هدوب رثوم تمس نیا یارب نم باختنا رد تیصوصخ

 ھب صخش کی باختنا یارب ار دراوم ھمھ یبوخب اھنآ و دنشاب یم الاب رایسب ھبرجت اب هدرک لیصحت

 . دننکیم یسررب تکرش ریدم ناونع

  

 ؟ دیناد یم شیوخ درواتسد نیرتگرزب ار یزیچ ھچ

 ؛ مزومایب ار یکناب و یلام تعنص ھب طوبرم دراوم ھمھ ما هدومن یعس ھتشذگ لاس جنپ و تسیب لوط رد

 ھک ردقچ رھ . مریگب دای رتشیب تعنص/ ملع نیا هرابرد زورب زور مراد یعس ھک متسھ ییوجشناد نم

 ھک مراد ششوک و ما ھتخوماین زونھ ھک دراد دوجو یدایز رایسب دراوم مدرگیم ھجوتم , منکیم تفرشیپ

  .مریگب دای ار اھنآ

 دقتعم ؛ تسا نم یاھ یگژیو زا یکی نیا , مزومایب نارگید ھب ار شیوخ یلبق یاھ ھتخومآ ما هدرک شالت

 رگیدکی اب رتناسآ و رتھب ام ؛ دنروآ تسدب یلام تکرام ھنیمز رد یرتشیب شناد نارگید ھک ینامز متسھ

 میھاوخن وربور یدج تالکشم و لیاسم اب ؛ شیوخ تالماعم ماجنا یارب زگرھ و دومن میھاوخ یراکمھ

  .دش

 ار دراوم ھمھ ھکتسنیا ام ھفیظو ؛ دراد یگرزب ای کچوک دادرارق ؛ هدننک لاؤس صخش ھک تسین مھم نیا

 ھک یا ھفرح رد شیوخ شناد ھعسوت اب ات مینک کمک رگیدکی ھب یتسیاب ام . مھد حیضوت یو ھب یتسرد ھب

 .میزاسب ھتشذگ ھب تبسن یرتھب یایند  ؛ینکیم راک نآ رد

  

 هدیشخب اقترا ارم لیلحت و ھیزجت تردق و هداد شرورپ ارم نھذ یلام فلتخم یاھ متسیس اب نم ییانشآ



 

 

 .تسا

 زا رت شخب تذل نم یارب نشولوس اروئآ رد راک اما , ما ھتشاد یراکمھ یفلتخم یاھ تکرش اب نم 

 نم ھب یدایز تارایتخا تالماعم رد یریگ میمصت  تباب اروئآ هریدم تئیھ اریز ؛ تساھ تکرش رگید

 شناد رتشیب دشر ثعاب عوضوم نیا .تسا هدرتسگ تکرش نیارد نم تیلاعف هزوح نینچمھ هدومن اطعا

 ھعسوت ار ساسح یاھراک رد نم یریگ میمصت تردق و منک یریگ میمصت رتھب هدش ثعاب و هدیدرگ نم

 .تسا هداد

 ھتسجرب داتسا ندرکادیپ نینچمھ و نآ رد ندرک راک یارب اروئآ تکرش نتفای : نم درواتسد نیرتگرزب
  . تسا نم یاھ درواتسد نیرتگرزب زا یکی نیارب نیترام روسفورپ

 . مرازگساپس ھتشاذگ مرایتخا رد ھک یریظنیب تصرف تباب ارویآ زا نم

 
   ؟ دریگب سامت امش اب یلام و یراجت هرواشم یارب دناوتیم صخش کی ھنوگچ

  لیمیا ای و  9351397243-98+ هرامش اب پآ ستاو ای لیابوم قیرط زا دنناوتیم لیامت تروص رد دارفا

 alireza@aurasolutioncompanylimited.com دنشاب طابترا رد نم اب.  


