ﺳﺮﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻣﻮر

_اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺗﺴﻠﯿﻢ
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
_ اﻓﺮاد در اﺣﺮاز ھﻮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺳﮫﻞ
اﻧﮕﺎراﻧﻪ  ،ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
_ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮاد اﺗﮫﺎم از ﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎھﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

#ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ و ﻣﮫﺎرت ﺷﮫﺮوﻧﺪان در اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺻﺤﺖ ادﻋﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،دﺳﺘﺎوﯾﺰر ﻣﮫﻢ و ﮐﺎراﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ آوﯾﺰ ﻗﺮار دادن آن و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن و اﺧﺎذی از
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
 #از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن  ،ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ
را ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺣﺮاز ھﻮﯾﺖ آﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺎزه ی ورود آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
و ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﻧﺪھﯿﺪ.
 #ﻧﻮع در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن رواﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ دارد.اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،

اﺣﺮاز ھﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اول ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﭼﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﯿﻒ
ﭘﻮل ﯾﺎ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺷﻤﺎ.
 #ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻤﺎﻧﺪ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺑﺎاو ھﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮدرو ﺷﻮد.اﮔﺮ او اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ راﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ  ،ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎﺳﺖ.
#در ﻧﺤﻮه ی ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎرﻗﯿﻦ در ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ  ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ را ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ
و ﺣﺘﯽ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺧﻮدروی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﯾﺮد ،
ار راﻧﻨﺪه ﺧﻮدرو را روﺷﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﻓﺮدی در ﺻﻨﺪﻟﯿﻌﻘﺐ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺷﺪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدرو ﭘﯿﺎده ﻧﺸﺪ  ،ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
 #آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ زدن اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺎﻣﻮر
ﻧﻤﺎھﺎﺳﺖ.در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﯾﺐ آﻧﮫﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺳﻮار ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎ
در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ زد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻒ
ﭘﻮل و ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻧﮫﺎ
ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎ در ﺑﺎﻧﺪ ھﺎی زاغ زﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ  ،ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺷﻤﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭘﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن
اﺗﮫﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ  ،ﺳﻌﯽ در ﺳﺮﻗﺖ از ﺷﻤﺎ رادارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﮫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
#اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ارز ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﻮاره از طﻌﻤﻪ ھﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺎرﻗﯿﻨﻨﺪ .
اﮔﺮ در راه ﻓﺮودﮔﺎه و ﯾﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻓﺮودﮔﺎه  ،ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدروھﺎی رﺳﻤﯽ

ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺴﺖ داد  ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻓﻮرا ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ
 ١١٠ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
#ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮظﻔﻨﺪ در ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﮏ  ،ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدرو را
ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ آﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺪﻋﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺮد  ،در ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﻮدن او ﺷﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
#ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﮔﺸﺖ ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﻣﺤﻞ  ،در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮدن
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ  ،ﺷﮏ
دارﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯿﺴﺖ.
#ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدرو ھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻮدن اﻓﺮاد
ﺷﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
#ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  ،ھﻤﻪ ی
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮظﻔﻨﺪ در ھﻨﮕﺎم ﮔﺸﺖ زﻧﯽ از ﻟﺒﺎس ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وارد ﮐﺮدن ھﺮ ﻧﻮع اﺗﮫﺎم دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﮑﻮک ﮐﻨﺪ.
#در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮕﺮدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﻣﺮﻋﻮب ﻧﺸﻮﯾﺪ.
#داﺷﺘﻦ آﮔﺎھﯽ و داﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻣﻨﺰل ،
ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻏﯿﺮه  ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺳﺮﻗﺖ

.١آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
.٢ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ  ١١٠اطﻼع دھﯿﺪ و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﭘﺲ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ
از ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
.٣ھﺮ ﻧﻮع اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎرق و اﻣﻮال ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﭘﺲ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ.

