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  چگونه از سرقت خودرو پيشگيري كنيم؟
  

  مقدمه
. سرقت يكي از جرايم مهم و پرتعداد عليه مالكيت است كه قدمتي به بلنداي تـاريخ مالكيـت بـر امـوال دارد                      

انگاري سرقت و مجازات سارقين، ارعـاب مرتكـب و ديگـران از ارتكـاب جـرم                 اگرچه يكي از اهداف جرم    
تولي حفظ نظم و امنيت جامعه مؤظـف بـه كاربـست تـدابيري بـراي                مذكور است و اگرچه دولت به عنوان م       

گيـري از سـرقت مـؤثرتر و    جلوگيري از سرقت است؛ اما اقدامات مالكان در حفاظت از اموال خود در پـيش        
  .كارآمدتر خواهد بود

يـد  شود، تذكراتي است كه اگرچه بر نكاتي ظريف و به ظـاهر كـم اهميـت تأك       آنچه در اين نوشتار تقديم مي     
  .كننده باشدتواند در جلوگيري از وقوع سرقت، كمكدارد؛ اما توجه به آنها مي

  
  نكاتي جهت جلوگيري از سرقت وسايل نقليه

  :موارد حفاظتي* 

 نقليه خود را به لوازم ايمني نظير دزدگير، سوئيچ مخفي، قفل فرمان و قفل سوئيچي يا قفـل پـدال و   ه وسيل -1
  .كنيدساير وسايل بازدارنده مجهز 

  . سوئيچ خودرو را دور از دسترس كودكان و نوجوانان قرار دهيد-2
 از قفل بـودن درهـا اطمينـان حاصـل           ، هنگام تعويض چرخ پنچرشده يا برطرف نمودن نقص فني اتومبيل          -3

  .نماييد
  . سوئيچ اتومبيل خود را در جايي مطمئن كه در معرض ديد و دسترس همگان نباشد نگهداري كنيد-4
  . صندوق عقب اتومبيل تان را به قفل سوئيچي مجهز نماييد درب-5
  . سعي نماييد قفل در اتومبيل و سوئيچ موتور آن با يكديگر متفاوت باشد-6
  . از قرار دادن سوئيچ و دسته كليد در داخل اتومبيل جداً خودداري نماييد-7
  . اتومبيل آن را برداريد تا حد امكان از راديو پخش كشويي استفاده نماييد و به هنگام ترك-8
  . از سپردن سوئيچ اتومبيل خودتان به اشخاص غير مطمئن جداً خودداري نماييد-9
  

  :پارك خودرو* 

  . خودروهاي خود را در محل هاي تاريك و خلوت متوقف نكنيد-1
  . سعي كنيد براي توقف هاي طوالني از پاركينگ هاي عمومي استفاده كنيد-2
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  . دقت كنيد كه درها و شيشه ها كامالً بسته باشند هنگام ترك اتومبيل-3
  .ترك نكنيداي به صورت روشن گاه خودرو را حتي براي لحظه هيچ-4
  .  از تنها گذاشتن كودكان و سالخوردگان به تنهايي در خودرو خودداري كنيد-5
ي آن را قفـل نمـوده و         درها ه چنانچه اتومبيل خود را در پاركينگ منزل يا داخل حياط پارك مي كنيد كلي              -6

  .سوئيچ را روي خودرو نگذاريد
 هنگام وقوع حادثه در صورت مراجعه به مراكز درماني خونـسردي خـود را حفـظ و در صـورت تـرك                       -7

  .اتومبيل نكات ايمني را رعايت فرماييد
  

  :خريد و فروش و تعمير* 

خودرو را در اختيار فرد مسئول تعميرگـاه         هنگام تعمير خودرو از تعميرگاه هاي معتبر استفاده كنيد و كليد             -1
  .قرار دهيد

 هنگام خريد خودرو به خصوص از افراد ناشناس در اولين فرصت نسبت به تعويض قفل درها و تجهيزات                   -2
  .ايمني آن اقدام كنيد

  . خودرو را به تنهايي در اختيار خريدار قرار ندهيد، به بهانه تست و امتحان، هنگام فروش خودرو-3
  .را توسط كارشناسان فن تعيين كنيد هنگام خريد خودرو اصالت و سالمت آن -4
 زمان انجام معامله را به بعد از ظهرها موكول نكنيد و از چك هاي دريافتي اطمينـان                  ، هنگام فروش خودرو   -5

  .حاصل كنيد
را بـا اسـناد      مـدل آن      و  هنگام خريد اتومبيل مشخصات كامل از قبيل شماره موتور، شاسي، اطاق، رنـگ             -6

  .صحيح و كارت خودرو دقيقاً مطابقت نموده و آدرس محل كار و سكونت فروشنده را بخواهيد
  

  :احتياط در حمل و نقل مسافر* 

  . از انتقال مسافران مشكوك به خارج از مسيرهاي اصلي و اماكن متروكه جداً خودداري نماييد-1
  .اي ترك ننماييد اتومبيل خود را در حضور مسافر حتي براي لحظه -2
ها و صبح هاي زود از انتقال مسافران جوان و مشكوك كه كرايه باالتري پيشنهاد مي كنند خـودداري                    شب -3

  .نماييد
چنانچه فردي با پيشنهاد وجه غير متعارف، تقاضاي انتقال خود به خارج از شهر را بـه صـورت دربـستي                      -4

  .نمود تا قبل از شناسايي وي و حصول اطمينان خود، از اين كار صرف نظر كنيد
  .ها به هيچ وجه بنا به درخواست آنان از مسير اصلي خارج نشويد در نقل و انتقال مسافران خصوصاً شب-5
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 رانندگان بين شهري بهتر است تنها از طريق ترمينال ها و پايانه هاي مسافربري اقـدام بـه پـذيرش مـسافر                       -6
  .از پذيرش مسافر بين راهي بپرهيزندنموده و تا آنجا كه امكان دارد 

  . هنگام انتقال مسافران مراقب حركات مشكوك و حمالت احتمالي آنان باشيد-7
ممكـن اسـت قـصد مـسموم        . اكي و آشاميدني از مسافران ناشناس امتناع ورزيـد        نوع خور   از پذيرفتن هر   -8

  .نمودن شما را داشته باشند
 سارقين گاهي تحت پوشش خانوادگي، رانندگان را به مناطق خلوت كشانده و اقدام به اخاذي يـا سـرقت                    -9

  .مراقب اين گونه افراد باشيد. اتومبيل مي نمايند
  

  :ساير موارد ايمني خودرو* 

 اسناد و مدارك شناسايي، اشياء قيمتي و نيز اسناد و اوراق شناسـايي خودرويتـان را درون خـودرو قـرار                      -1
  .ندهيد

 به منظور كاهش آسيب پذيري در سرقت وسايل نقليه از نصب تزئينات اضافي در داخل و خارج اتومبيـل                    -2
  .خودداري نماييد

  .د افراد ناشناس پشت فرمان بنشينند اجازه ندهي،دهيد اگر اتومبيل خود را هل مي-3
 هنگامي كه اتومبيل خود را به منظور گرم شدن و ساير موارد روشن مي نماييد مواظب باشيد كـه اتومبيـل                -4

  .را به حال خود رها نكنيد
 به هنگام تصادف و نزاع هايي كه احتمال ساختگي بودن آن مي رود مراقب باشيد و اتومبيل خـود را رهـا                       -5

  .نكنيد
 شماره پالك ماشين خود را به خاطر بسپاريد و ساير مشخصات آن را در جايي ثبت كنيد تا هنگام نيـاز از                     -6

  .آن استفاده نماييد
 از گذاردن كيف دستي و ديگر وسايل در داخل اطاق اتومبيل و در معرض ديد به نحوي كه جلـب توجـه                -7

  .كند خودداري نماييد
  

  :تنكاتي در مورد سرقت موتورسيكل

  .حتماً موتورسيكلت خود را شماره گذاري نموده و پالك انتظامي اخذ شده را روي آن نصب نماييد -1
هنگام پارك موتورسيكلت ضمن قفل و زنجير نمودن، آن را در شعاع ديد خود و افراد مطمـئن قـرار                     -2

 .دهيد

 .از تحويل موتورسيكلت به اشخاص ناشناس و غير مسئول خودداري نماييد -3
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ورسيكلت خود را در محلي غير از پاركينگ عمومي حتي در منزل پارك مي نماييد حتمـاً                 چنانچه موت  -4
 .با قفل و زنجير به شيئي ثابت و محكم از قبيل ميله و نرده قفل نماييد

حتي المقدور موتورسيكلت را در پاركينگ هاي عمومي كه داراي مسئول مشخصي مي باشـد پـارك                  -5
 .كنيد و رسيد آن را دريافت نماييد

هيچ گاه اسناد و مدارك موتورسيكلت را در خورجين يا زير زين  و زير قاب باطري نگذاريد زيرا در                     -6
 .صورت سرقت از اسناد سوء استفاده زيادي خواهد شد

 .از خريد موتورسيكلت از اشخاص ناشناس به صورت قولنامه اي جداً خودداري نماييد -7

  
  :موتورسيكلتاقدامات الزم در صورت وقوع سرقت اتومبيل و 

 بنابراين سـريعاً بـه نزديـك        ؛چون احتمال استفاده نامشروع و حتي ضد امنيتي از وسيله نقليه مي رود             -1
ترين حوزه يا كالنتري محل مراجعه و مشخصات كامل خودرو را اعـم از شـماره انتظـامي، شـماره                    

  .اعالم داريدت سيستم آن را برابر اسناد مالكيو موتور، شماره شاسي، شماره بدنه، رنگ مدل 
پس از اين كه به كالنتري اطالع داديد سريعاً اسناد و مدارك مالكيت خودرو را بـه همـان كالنتـري                      -2

 .ارائه دهيد


