ﺟﯿﺐ ﺑﺮی

_ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎطﯽ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮل وﯾﺎ ﺟﯿﺐ
_ﻗﺮار دادن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ در ﺟﯿﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﻗﺮار دارد.
_ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻠﻮغ رﻓﺘﺎری ﻣﺸﮑﻮک
دارﻧﺪ.
_ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯽ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﮐﻪ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

 #اﻣﮑﺎﮐﻦ ﺷﻠﻮغ ھﻤﭽﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ  ،ﭘﺎرک ھﺎ  ،اﺗﻮﺑﻮس  ،ﻣﺘﺮو و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ھﺎ
ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﯿﺐ ﺑﺮھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی راﺑﺮای
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وﺟﻮه ﻧﻘﺪ  ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﺑﺎ ارزش ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ طﻠﺒﺪ.
 #ﮐﺎرت ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ از ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
#ﺳﺎرﻗﯿﻦ در ﺧﻮدروھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪن در و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ
ﺑﺤﺚ ﺧﺎص ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ راﺑﺰﻧﻨﺪ.
 #رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ زﯾﺎدی را از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺿﺮورت
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد# .ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﻋﻮاھﺎ و درﮔﯿﺮی ھﺎ طﻌﻤﻪ
ی ﺟﯿﺐ ﺑﺮ ھﺎ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 #اﻓﺮادﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن آدرس  ،ﺳﺎﻋﺖ  ،ﯾﺎ ھﺮ ﺑﮫﺎﻧﻪ
ی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﻗﺎپ
زﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

.١آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ
.٢اﮔﺮ در ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﻮرد ﺟﯿﺐ ﺑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ و ﺑﻪ دور از ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
.٣ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺳﺮﻗﺖ ﮐﯿﻒ و ﯾﺎ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ  ١١٠اطﻼع
دھﯿﺪ.
.۴ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ ارزش ﭼﻨﺪداﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺰارش ﮐﺮده
ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ از وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ
.۵اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎرق در ﺣﯿﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪﯾﺪ  ،در اﺛﺮ ﮔﺮﯾﻪ و زاری و
اﻟﺘﻤﺎس ﺳﺎرق  ،دﻟﺴﻮزی ﻧﮑﺮده و او را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ.

