ﺳﺮﻗﺖ از ﻣﻐﺎزه
_ راه اﻧﺪازی واﺣﺪ ھﺎی ﺗﺠﺎری در ﻧﻘﺎط ﻧﺎاﻣﻦ
_ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ در اﻧﺠﺎم ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در راه ھﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻐﺎزه
_ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن  ،در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮک ﻣﻐﺎزه
_اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و اﺳﺘﺨﺪام آﻧﮫﺎ
_ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز در ﻣﻐﺎزه و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻧﺎ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ
_ﻧﮕﮫﺪاری اﻣﻮال ﺳﺒﮏ و ﺑﺎارزش در دﺳﺘﺮس
_ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ از ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ اﻣﻮال و وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺎزه  ،اﻧﺒﺎر و ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ
دوره ای ﻣﯿﺰان آﻧﮫﺎ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

#ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻐﺎزه ی ﺧﻮد در ھﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ اﺟﺎره ی آن
ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ اھﻤﯿﺖ دھﯿﺪ.
#ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ داﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﺳﺎرﻗﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 #ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻐﺎزه ی طﻼﻓﺮوﺷﯽ  ،ﺻﺮاﻓﯽ واز
اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
 #ﺑﺎ رﻋﯿﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻐﺎزه ی ﺧﻮد راﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
#وﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ  ،دزدﮔﯿﺮ ودرھﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻐﺎزه ی ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ.

 #ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ھﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 #ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﺮدد اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اطﻼع دھﯿﺪ.
 #ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮕﮫﺒﺎن و ﯾﺎ ﺳﺮاﯾﺪار ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻞ
ﮐﺴﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 #رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﻣﻐﺎزه ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻢ روزی و ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ اھﻤﯿﺖ
زﯾﺎدی دارد.
 #در ﻣﻐﺎزه ھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ طﻼﻓﺮوﺷﯽ و ﺻﺮاﻓﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﻮدن و در دﯾﺪرس دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮدن در ھﻨﮕﺎم ﭼﯿﺪن وﯾﺘﺮﯾﻦ از اھﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 #ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ از ﮐﺴﯽ
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دھﺪ.
 #از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻐﺎزه در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
 #از ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز در ﻣﻐﺎزه ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان اﻣﻦ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
#ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﭘﻮل واوراق ﺑﮫﺎ دار ﺣﺘﻤﺎ از ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
#اﺳﺘﺨﺪام وردﺳﺖ و ﺷﺎﮔﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
#ازﻗﺮار دادن اﺷﯿﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﺑﺎ ارزش در ﺧﺎرج از ﻣﻐﺎزه ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
 #ﺗﺮک ﻣﻐﺎزه و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﺸﺘﺮی ھﺎی داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﺎﺷﺪ.ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﻨﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 #ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 #اﮔﺮ ﺳﺎرﻗﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻣﻮال ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ  ،اﻧﮕﯿﺰه ی آﻧﮫﺎ ﺑﺮای
ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ،ﭘﺲ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻮال ﺑﺪون ﻓﺎﮐﺘﻮر از اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک و
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎھﺶ آﻣﺎر ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 #داراﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺎزه را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻗﺖ
.١ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی
.٢ﺗﻤﺎس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ١١٠
.٣ﭘﺮھﯿﺰ از دﺳﺖ زدن و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﺳﺎﺋﻞ در ﺻﺤﻨﻪ ی وﻗﻮع ﺟﺮم  ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺎرﻗﯿﻦ
.۴ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻗﺖ
.۵ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺖ زدن اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻗﺖ
.۶درﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
.٧ھﻤﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ  ،ﻋﮑﺲ ،
ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل  ،ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻏﯿﺮه را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار دھﯿﺪ .
.٨در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ دارای وﯾﮋ ﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار دھﯿﺪ

