از ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﻗت ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد
آﯾﺎ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود در ﺑراﺑر ﺳرﻗت ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد؟ ﻗدم ھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻣراﻗﺑت از داراﺋﯽ ھﺎﯾﺗﺎن و ﮐم ﮐردن اﺣﺗﻣﺎل ﺳرﻗت ھم در داﺧل و ھم در ﺧﺎرج ﺑردارﯾد.
اﯾﺟﺎد طرح ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣوﺛر از ﺳرﻗت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻗدم ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن
ﺑردارﯾد .ﯾﮏ طرح ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺳرﻗت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺧطرات ﺑﺎﻟﻘوه را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻌﻧوان وﺳﯾﻠﮫ ای
ﺑرای ﮐﺎرآﻣوزی ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.

ﺳرﻗت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳرﻗت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗوﺳط ﺷﺧﺻﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑرﮔرداﻧدن ﯾﮏ ﻣﺣﺻول
ﺗﻘﻠﺑﯽ ،ﺑﻠﻧد ﮐردن ﺟﻧس از ﻣﻐﺎزه ،واردﺷدن ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه ﺑﮫ ﻗﺻد دزدی ﺻورت ﮔﯾرد.
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳرﻗت ﺧﺎرﺟﯽ:
•

ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺗﺎزی ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن اراﺋﮫ دھﯾد .ﮐﺎرﻣﻧدان دﻗﯾق و ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﺳرﻗت ﺟﻧس از ﻣﻐﺎزه ﺷوﻧد.

•

ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ھﻣﮫ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻓروﺷﮕﺎه را ﺑﺑﯾﻧﯾد .آﯾﯾﻧﮫ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و دورﺑﯾن ھﺎی ﻧظﺎرت ﺑﮫ
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل را ﻣورد ﻧظﺎرت ﻗرار دھﻧد.

•

ﻣوﺟودی ﺧود را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد و ھرﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼﻓﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

•

ھﻧﮕﺎم ﺳﭘردن ﭘول ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد .ﻓﮑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘول را در طول روز ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺳﭘﺎرﯾد و زﻣﺎن و
راھﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ روﯾد ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

•

ﺳﯾﺳﺗم اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺻب ﮐﻧﯾد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ زﻧﮓ ﺧطر ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.

ﺳرﻗت داﺧﻠﯽ
ﺳرﻗت داﺧﻠﯽ ﺗوﺳط ﮐﺳﯽ در داﺧل ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺳرﻗت داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣل اﺧﺗﻼس ،ﺗﻘﻠب و دزدی ﺟﻧس از
ﻣﻐﺎزه ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧد اﺳت .ھرﭼﻧد ﺑﺎور ﮐردن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد از ﺷﻣﺎ دزدی ﮐﻧد ﻣﺷﮑل اﺳت ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾد.

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

راھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳرﻗت داﺧﻠﯽ:
•

ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﺧدام ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﺟدﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و درﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ از او ﻋدم ﺳوء
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.

•

روش ھﺎﯾﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺳرﻗت داﺧﻠﯽ را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد )از ﻗﺑﯾل اﺳﺗﺧدام ﯾﮏ ﺣﺳﺎﺑدار ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل
ﮔﺎه ﺑﮕﺎه دﻓﺎﺗر ﺗوﺳط ﺧودﺗﺎن(.

•

وظﺎﺋف ﮐﺎرﮐﻧﺎن را از ھم ﻣﺟزا ﮐﻧﯾد .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول درﯾﺎﻓت ﭘول ﺻﻧدوق اﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋول ﺗطﺑﯾق
ﭘول ﺑﺎ رﺳﯾدھﺎ ﺑﺎﺷد.

•

ھر ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﻣﺳﺋول ﺻﻧدوق ﺧود ﮐﻧﯾد.

•

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎره ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧود در ﻣورد ﺳرﻗت داﺧﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد روﺷن و ﻣﻧﺳﺟم ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎ ھر
ﻣﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾد.

ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺧرﯾد ﺑﯾﻣﮫ ﺿﻣﺎﻧت ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﯾﻣﮫ ﺿﻣﺎﻧت ﯾﮏ ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت زﯾﺎن ھﺎﯾﯽ را
ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣل ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد روی ﻣﯽ دھد ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺛر ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳرﻗت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧطرات و ﺑﮭﺑود اﯾﻣﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود را درﮔﯾرﻗرار دھﯾد و ﺑرای آﻧﮭﺎ وﺳﺎﺋل و آﻣوزش ھﺎﯾﯽ را ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﻗت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
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