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  چگونه از سرقت از منزل پيشگيري كنيم؟
  

  :همقدم
. 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    
ن متولي حفظ نظم و امنيت جامعه مؤظـف بـه كاربـست تـدابيري بـراي                 مذكور است و اگرچه دولت به عنوا      

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

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

  
  نكاتي جهت جلوگيري از سرقت منزل

  :حفاظ و دزدگير* 

 درب راهرو   .ها، نورگير، پاسيو و روي ديوارهاي كوتاه حفاظ مقاوم و مطمئن نصب كنيد             مقابل كليه پنجره   -1
  .يمن نماييدو پشت بام را با حفاظ نرده اي ا

كشي روي ديوارها به خصوص در منازل شمالي و به كاربردن قفل هاي ايمني را                حفاظ از قبيل نرده    ب نص -2
  .فراموش نكنيد

  . عاملي بازدارنده است،در جهت جلوگيري از سرقتها  نصب زنجير پشت در آپارتمان-3
ر غياب ساكنان منزل، در صورت ورود سـارق،     هاي دزدگير الكترونيكي و آژير استفاده كنيد تا د         از دستگاه  -4

  .حداقل همسايه ها باخبر شوند
 به طور مرتب آن را كنترل كرده، معايبش را برطرف نماييد و             ، اگر از سيستم دزدگير برقي استفاده مي كنيد        -5

  .به هنگام خروج از منزل آن را فعال نماييد
 جعبه سيم ها را پنهان كنيد؛ زيرا دزدها در اولين قدم پـس   اگر منزل تان را به دزدگير مجهز كرده ايد حتماً          -6

  .از ورود به منزل در صدد قطع كردن سيم كشي منزل هستند
  . اگر دزدگير منزلتان به علل نامعلومي قطع و وصل مي شود سريعاً آن را تعمير كنيد-7
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  :كليد و قفل* 

ر اختيار ديگران بـوده اسـت را سـريعاً تعـويض             قفل هايي كه كليد يدكي آنها گم شده و يا براي مدتي د             -1
  .نماييد

 در صورت خروج از منزل، تنها به بستن در خروجي منزل اكتفا نكرده و كليه درهاي داخل منـزل را قفـل                       -2
  .نماييد تا فرصت جستجو و راه نفوذ از سارقين سلب شود

  . نماييد در صورت تغيير مكان حتماً قفل هاي در اصلي منزل جديد را تعويض-3
 كليد منزل خود را در دسترس افراد غير مطمئن همچنين كارگراني كه براي تعميرات مراجعه مي كنند قرار                   -4

  .ندهيد
  . از قرار دادن كليد در محل هايي مانند زير جاكفشي و ساير محل هاي قابل دسترسي خودداري نماييد-5
پشت بـام اطمينـان حاصـل نماييـد و از قـسمتهاي              قبل از خروج از منزل نسبت به بسته بودن در ورودي             -6

  .اين اقدامات را شب ها قبل از خوابيدن نيز انجام دهيد. مختلف منزل سركشي به عمل آوريد
  . براي در ورودي منزل از قفل هاي مطمئن استفاده نماييد-7
نيد و يا بـه جـاي        شيشه هاي منزل تان را به قفل هاي مطمئن و حتي در صورت امكان به دزدگير مجهز ك                  -8

  .شيشه بيشتر از قاب هاي پهن استفاده كنيد
 اگر قفل جديد در پنجره منزل تان نصب كرده ايد محل نصب آن را لحيم كنيد تا مانع از كندن آن توسـط                        -9

  .دزدها شويد
  . در صورت مفقود شدن غير مترقبه كليد در اسرع وقت نسبت به تعويض قفل اقدام شود-10
اگرچـه از بـستگان نزديـك       . خود را در اختيار افراد مظنون به خصوص معتادين قرار ندهيـد            كليد منزل    -11

  .باشند
  

  :در و پنجره* 

  . در تابستان سعي كنيد در و پنجره هايي را كه فاقد حفاظ هستند بسته نگه داريد-1
 را بـا ورقـه هـاي         اگر فاصله اي بين در و قاب آن وجود دارد براي جلوگيري از ورود دزدان چاالك، آن                 -2

  .فلزي پر كنيد
 اگر لوالي درتان رو به بيرون نصب شده است در را حتماً به گونه اي اصالح كنيد كه لوالي آن در داخـل         -3

  .وجود لوالي در، در بيرون خانه، به وارد شدن دزدان كمك زيادي مي كند. خانه باشد
وله اي مناسب، به اندازه لنگه پنجره هـاي كـه            اگر پنجره منزل تان كشويي است يك تكه چوب محكم يا ل            -4

  .اين كار از بازشدن پنجره از خارج جلوگيري مي كند. شود از وسط پنجره بازشو به قاب آن تكيه دهيدباز مي
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درهاي پوسـيده   .  ورود از طريق درهاي پوسيده كه به راحتي شكسته مي شوند براي دزدان راحت تر است                -5
  .را عوض كنيد

تي از در منزل تان شيشه اي است و دزد با شكستن آن مي تواند به قفل در دسترسـي پيـدا كنـد                         اگر قسم  -6
  .حتماً قفل در را طوري انتخاب كنيد كه فقط با كليد باز شود

 چون بيشتر سارقين براي ورود به منازل با استفاده از پيچ گوشتي، مغزي هـاي درهـاي دولنگـه را بـاال و                        -7
 با اين عمل، درهاي قفل شده را به آساني مي گشايند مي توان با گذاشتن يك تكه چوب                   زنند و طبعاً  پايين مي 

از انجام اين كار جلـوگيري  ) داخل كشوي زبانه ها(و حتي كاغذ و مقواي فشرده شده در محل خالي زبانه ها          
  .كرد

  
  :مسافرت* 

  .قرار داده تا مراقب منزلتان باشند هنگامي كه به مسافرت مي رويد همسايگان مورد اطمينان را در جريان -1
  .االمكان از اشخاص غريبه مخفي بماند توصيه مي شود زمان و تاريخ حركت سفر حتي-2
شـود   توصـيه مـي    ،رويد اگر خانه شما در محالت دورافتاده شهر قرار دارد          در صورتي كه به مسافرت مي      -3

  .حتماً از شبگرد مطمئن در محل استفاده كنيد
  

  : افراد ناشناس* 

  . از ورود افراد ناشناس تحت عنوان فالگير، رمال و متكدي به داخل منزل جلوگيري نماييد-1
 و اين مورد را بـه فرزنـدان خردسـال           ننماييد به هيچ عنوان براي شناسايي افراد اقدام به بازكردن در منزل             -2

  .خود آموزش دهيد
  .منزلتان مورد شناسايي دقيق قرار دهيد معاشرين فرزندان خود را قبل از تردد به -3
  . صحبت كنيد،بينيدهاتان در مورد افراد مشكوكي كه در اطراف خانه مي با همسايه-4
، قصد ورود به منـزل تـان را داشـت از او بخواهيـد ابتـدا                 ...اي تحت عنوان مأمور آب، برق يا         اگر غريبه  -5

  .ند و پس از چك كردن كارت، در را باز كنيدكارت شناسايي خود را از زير در براي شما بفرست
اي خواست براي تلفن زدن به تعمير كار يا پليس وارد منزل تان شود در را قفـل نگـه داريـد و                        اگر غريبه  -6

  .خودتان تلفن بزنيد
  .تان چشمي نصب كنيد تا با شنيدن صداهاي مشكوك، مجبور به بازكردن در نباشيد روي در منزل-7
اند و مشكوك هـستند توجـه   ج از منزل به خودروهايي كه اطراف منزل با سرنشين متوقف شده         هنگام خرو  -8

  .االمكان شماره اين خودروها را يادداشت كنيدشود و حتي
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  . براي فيلم برداري مجالس در منزل از افراد شناخته شده و مورد اعتماد استفاده كنيد-9
  

  :روشنايي* 

 فاقد روشنايي مي باشد با نصب المپ در سر در منزل روشـنايي محـل را                  در صورتي كه بيرون منزل شما      -1
  .تأمين نماييد

 در مواقع خالي بودن منزل از روشن گذاشتن چراغ يك اتاق به مدت طوالني و مستمر خـودداري كنيـد و                      -2
 شـب تغييـر     المقدور از همسايگان و آشنايان مورد اطمينان بخواهيد كه روشنايي داخل خانه را در هنگام              حتي
  .دهند

  .تان كامالً تاريك نباشد سعي كنيد هميشه حتي اگر در منزل نيستيد چراغي را روشن بگذاريد تا منزل-3
  

  :اشياء قيمتي* 

 از نشان دادن محل نگهداري وجه نقد و طال و جواهرات و اشياء با ارزش و گـران بهـا بـه همـسايگان و                          -1
  .نماييدكساني كه مورد اعتماد نيستند خودداري 

  . در صورت مسافرت، اشياء قيمتي خود را به اقوام مورد اطمينان بسپاريد-2
  . از ميزان دارايي و اموال موجود در منزل نزد افراد بيگانه صحبت نكنيد-3
  . مسافرت هاي طوالني به بانك ها يا اشخاص مورد اعتماد بسپاريدال و جواهرات و وجوه نقد را هنگام ط-4
  . پول نقد بيش از اندازه در منزل خودداري كنيد از نگهداري-5
  . اشياي قيمتي و وجوه نقد را در يك جا پنهان نكنيد، بلكه آنها را در چندجا مخفي كنيد-6
 از فرش، تابلوهاي قيمتي، طال و جواهر گران قيمت، عكس يا فيلم تهيه و نگهداري كنيد تا چنانچه خداي                    -7

  .هت رديابي و كشف در اختيار پليس قرار دهيدناكرده مورد دستبرد واقع شوند ج
  

  :ساير موارد ايمني خانه* 

 اگر خانه هاي اطراف شما خالي از سكنه است يا در مجاورت آنها مشغول سـاختمان سـازي هـستند الزم                      -1
  .است كه از منزل خود مراقبت بيشتري به عمل آوريد

  .م خودداري نماييد از انداختن فرش هنگام شستشو روي ديوارها و پشت با-2
  . از قرار دادن نردبان و چهارپايه و نظاير آنها در كنار ديوارها خودداري نماييد-3
اين دست پيغام هـا در واقـع        .  اگر از منزل خارج مي شويد پيغام تان را براي افراد خانه، روي در نگذاريد               -4

  .توانند مانند نامه خوشامدگويي به دزدان عمل كندمي
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بلندي كه مي توانند دزدان را به پنجره منزلتان برسانند حتماً مورد توجه قرار دهيد و حتمـاً بـراي                     درختان   -5
  .آنها راهي بينديشيد

حتـي  .  اگر شيشه هاي پاركينگ را بپوشانيد دزدها نمي توانند بفهمند كه اتومبيل شما در منزل است يا خير                  -6
  . حتماً قفل كنيد راپاركينگتان در پاركينگ نيست در اگر اتومبيل

ها اعالم مي شود برويـد حتمـاً يـك نفـر را در      اگر قرار است به مراسمي همچون عزاداري كه در روزنامه     -7
  .دزدها معموالً اين اخبار را براي شناسائي منازل خالي دنبال مي كنند. خانه بگذاريد

 كم كنيد تا از زنگ خوردن مـداوم          زنگ تلفن را بسيار    ، اگر براي يك يا چندروز از خانه خارج مي شويد          -8
  . كسي متوجه نبودن شما نشود،آن
  .در را باز كنيدمل صدا، اتان در شب به صدا درآمد پس از شناسايي كامل ع اگر زنگ در منزل-9

هاي بزرگ درخت هاي جلوي بالكن را با نظر شهرداري محل قطع كنيد و تيرهـاي سـيماني بـرق                     شاخه -10
  .الع شركت برق با سيم خاردار بپوشانيدمجاور منزل را با اط

شود كه خروج اموال و تردد مشكوك مورد توجه          اين عمل باعث مي    . با همسايگان خود بيشتر آشنا شويد      -11
  .ها اعمال شودواقع شده و مواظبت كافي از طريق كنترل متقابل توسط هريك از همسايه

ستبرد واقع شد قبل از هرگونه اقدامي، نيروي انتظـامي   به محض اين كه خداي ناخواسته منزل تان مورد د        -12
  .را در جريان آن قرار دهيد

 .هاي مسكوني سعي كنند از پليس محله يا سرايدار مورد اطمينان استفاده كنند ساكنان مجتمع-13


