ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدرو

_ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﮫﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو
_ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ
_ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ و رھﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو در ﻣﻌﺎﺑﺮ
_ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ و دادن ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
_ ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎطﯽ و ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ
_ ﺗﻮﻗﻒ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻧﺎ اﻣﻦ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
#ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
#ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را در ھﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ دزدﮔﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 #ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدرو ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ در داﺧﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ.
 #ھﻤﻮاره ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ را ﺑﺮای ﭘﺎرک ﺧﻮدرو درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 #از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درھﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﺧﻮدرو اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 #در ھﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درھﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
 #ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ھﻨﮕﺎم ﭘﺎرک ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 #ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر در ﻣﺎه ھﺎﯾﯽ از ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﻔﺮھﺎی درون ﺷﮫﺮی و ﺑﺮون ﺷﮫﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ورزﺷﯽ ﻣﮫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﻗﺖ ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 #ﺧﺮﯾﺪن ﺧﻮدرو از اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ  ،ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
 #ھﺮﮔﺰ ﺳﻮﺋﯿﭻ راداﺧﻞ ﺧﻮدرو ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
 #ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮدرو آن را ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 #ھﺮﮔﺰ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
 #از ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
 #ھﺮﮔﺰ ﺧﻮدرو را ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر روﺷﻦ رھﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 #ھﺮﮔﺰ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺧﻮدرو ﺗﻨﮫﺎ رھﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 #وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺴﺘﯿﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
 #ھﻤﻮاره ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ی ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ  ،اﺑﺘﺪا آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در
وھﻠﻪ ی اول ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 #ھﻤﻮاره ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 #در آژاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ھﻤﻮاره در ھﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 #در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺣﺘﻤﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺮﻗﺖ
.١ﺑﯽ ﻓﻮت وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ  ١١٠اطﻼع دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪه ودر اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﻪ ی ﮐﻼﻧﺘﺮی ھﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد

.٢ھﻤﻪ ی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدروی ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ،ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﯽ  ،ﺷﻤﺎره ی ﺑﺪﻧﻪ  ،ﻣﺪل  ،رﻧﮓ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﺎﮐﯿﺖ
آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ
.٣ھﻤﻪ ی اﺳﻨﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدرو را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻗﺮار دھﯿﺪ.
.۴ﭘﻠﯿﺲ را در ﺟﺮﯾﺎن زﻣﺎن  ،ﻣﮑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ
.۵اﮔﺮ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدرو ﯾﺎ ھﺮ ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی در ﺧﻮدرو ﺑﻮده  ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
اطﻼع دھﯿﺪ.
.۶ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ٢ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس دﻗﯿﻖ ﺧﻮد
را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮدرو ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اطﻼع دھﻨﺪ.
.٧در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ی ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد  ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺮﯾﻌﺎ اطﻼع دھﯿﺪ.
.٨در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاھﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻠﯿﺲ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
.٩دادن آﮔﮫﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
.١٠ﺑﯽ دﻟﯿﻞ درﺑﺎره اطﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ  ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮئ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﯿﺎدان ﺑﺸﻮد
.١١ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺒﺤﺚ "ﺗﺸﮕﯿﻞ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه را در اﻧﺘﮫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

