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 نكاتي براي پيشگيري از سرقت اتومبيل و لوازم داخل خودرو:

اسناد و مدارك و هرگونه هنگام ترك اتومبيل از بجاي گذاشتن كيف پول ، گوشي تلفن همراه ، -1

 لوازم و اموال با ارزش در داخل خودرو كه باعث تحريك سارقان مي شود پرهيز نمائيد.

 فرج گاهمسير از محل هاي مطمئن مانند زائر سراها ، تدر مسافرت براي استراحت شبانه در طول  -2

 هاي داراي نگهبان استفاده نمائيد.

ل به منظور كاهش ضريب آسيب پذيري و سرقت وسايل اتومبيل از نصب تزئينات اضافي در داخ -3

 و بيرون خودرو خودداري نمائيد.

ي ر از پاركينگ هااز پارك نمودن اتومبيل در نقاط خلوت و تاريك خودداري و حتي المقدو -4

 مطمئن و قابل اطمينان استفاده نمائيد.

 وا قفل رچنانچه اتومبيل خود را در پاركينگ يا حياط منزل پارك مي كنيد حتما درب هاي خودرو  -5

 از به جاي گذاشتن كليد بر روي خودرو جدا خودداري كنيد.

 اتومبيل را حتي براي لحظه اي كوتاه با موتور روشن ترك نكنيد -6

 م ترك اتومبيل از بسته بودن درب ها و باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل نمائيد.هنگا -7

 GPS ،قفل فرمان و پدال ، سوئيچ مخفي اتومبيل خود را به جديدترين لوازم ايمني نظير دزدگير ،، -8

 و... مجهز نمائيد. 

                                                                                                                                                                                           

 نكاتي براي پيشگيري از جيب بري و كيف قاپي

 قبل از سوارشدن بر خودروهاي عمومي بليط يا پول خود را آماده نمائيد. -1

ار يا جوي آب است حمل نموده و از حركت در سطح كيف خود را با دستي كه در مجاور ديو -2

 خيابان جدا بپرهيزيد

 از آويزان نمودن كيف خود به پشت صندلي در رستوران و ... خودداري نمائيد. -3

                                                                                                                                                                                                             

 نكاتي براي پيشگيري از سرقت وجوهات پس از خروج از بانك ها

 در صورت امكان به جاي حمل وجوهات نقدي و تراول از چك رمز دار استفاده نمائيد -1
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 قابل اطمينان كمك بگيريد.در صورت حمل وجوهات به مقادير زياد از افراد  -2

 هنگام خروج ضمن توجه به اطراف از وسيله نقليه مطمئن استفاده نمائيد. -3

 هنگام حمل پول مراقب درگيري يا تصادف ساختگي باشيد. -4

 

 :هشدارهاي عمومي 

  
 ميشه پيشگيري مطمئن تر و ارزانتر از پيگيري مي باشد. ه -1

 د.وسايل شخصي خود توسط افراد ناشناس جدًا خوداري نماييي، حمل و نگهداري اموال و از جابجاي -2

رقراري اد ناشناس اعتماد ننموده و بدون شناخت كامل از سپردن اموال و اثاثيه خود و بهرگز به افر -3

 روابط صميمانه با آنها خودداري نماييد.

 ر اماكن شلوغ و پرجمعيت بيشتر مراقب پول و اشياء قيمتي خود باشيد.د -4

 ندهيد. هرگز وجوه نقد، اشياء باارزش و اسناد و مدارك خود را در معرض ديد ديگران قرار -5

ه از رگونه مواد خوراكي، آشاميدني و همچنين استشمام انواع عطر و اسپري خوشبو كننداز دريافت ه -6

 افراد ناشناس خودداري نماييد.

كالت و وستان آنها هستند در مواقعي كه با مشه فرزندان خود بياموزيد كه مامورين نيروي انتظامي دب -7

 حوادثي روبرو مي شوند مي توانند از آنها به عنوان راهنماي شناخته شده كمك بگيرند.

اب وستان نابدنتان برنامه ريزي مناسب داشته باشيد تا اوقات خود را در كنار شما بوده و با براي فرزندا -8

 نگذرانند.

 ه خودداري نماييد.فراد غريباز سوار شدن به خودرو ا -9

 رك معتبر، دسته چك و اموال با ارزش خود را در محلي مطمئن و به دور از دسترساسناد و مدا -10

  ديگران نگهداري نماييد.

 في و سايررا به لوازم ايمني نظير دزگير، قفل فرمان، قفل پدال، قفل سوئيچي، سوئيچ مخ اتومبيل خود -11

 رنده مجهز نماييد.وسايل تاخيري و بازدا

 را حتي براي لحظه كوتاهي با موتور روشن يا با گذاشتن سوئيچ بر روي آن  ترك اتومبيل خود -12

 ننماييد.

موده و نبيل خود را در پاركينگ يا حياط منزل پارك مي كنيد حتماً درب هاي آن را قفل چنانچه اتوم -13

 از گذاشتن سوئيچ بر روي آن خود داري نماييد.
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گ ز پاركيناز پارك نمودن اتومبيل خود در خيابان هاي خلوت و تاريك خودداري و حتي المقدور ا -14

 هاي رسمي و معتبر استفاده كنيد.

هش ضريب آسيب پذيري و سرقت وسايل اتومبيل از نصب تزئينات اضافي در داخل و به منظور كا -15

 بيرون اتومبيل خودداري نماييد.

درو در داخل آن پرهيز نموده، چراكه در صورت سرقت، مالكيت و هويت خو از قرار دادن اسناد -16

   سارقين به راحتي مي توانند آن را به فروش رسانند.

 حمل غير ضروري اسناد و مدارك با ارزش در معابر عمومي خودداري نماييد. واز جابجايي  -17

  موتور سواران مشكوك باشيد.نگام دريافت پول و خروج از بانك مراقب اطراف خود مخصوصاًه-18

يز رزندان خردسال خود به طال و جواهر و رها نمودن آنان در معابر و كوچه ها پرهاز آراستن ف -19

 نماييد.

ا دستي كه مجاور ديوار يا جوي آب مي باشد حمل نموده، و از حركت در سطح بكيف خود را  -20

 خيابان جداً پرهيز نماييد.

ه خارج بط يا پول خود را از قبل آماده نموده تا مجبور اتوبوس، مترو و ... بلي هنگام سوار شدن به-21

 كردن كيف پول و محتويات جيب خود در ميان ازدحام جمعيت نگرديد.

 ودن كيف يا كت خود به پشتي صندلي در اماكن عمومي، رستوران ها و ... خوددارياز آويزان نم-22

 نماييد.

 د.هنساالن از وسايل نقليه عمومي شناخته شده استفاده نماينختران و كتوصيه مي گردد زنان، د -23

 ز تردد در ساعات پاياني شب به تنهايي در خيابان ها و كوچه هاي خلوت خوددارياحتي االمكان -24

 نماييد.

 نگام حمل پول، مراقب درگيري يا تصادف ساختگي افراد باشيد.ه -25

خودرو خوداري نموده و از روش هاي جايگزين شامل دستگاه قدي در داخل ناز نگهداري وجوه  -26

 هاي كارت خوان استفاده نماييد.

چنانچه قصد پارك خودرو يا موتوسيكلت خود را داريد سعي كنيد آنها را به پاركينگ هاي عمومي  -27

 يا حداقل به پاركبان ها بسپاريد.

 خود در سطح شهر خودداري نماييد.از سپردن خودروي خود به اطفال و فرزندان خردسال  -28

از گذاشتن ساك، لوازم و اشياي گران بها، اسناد و مدارك در داخل خودرو به طوري كه در معرض  -29

 ديد باشد، خودداري نماييد.
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هنگام ورود يا خروج از پاركينگ منزل اول خودرو را خاموش و سوئيچ آن را برداشته سپس جهت  -30

 ينگ اقدام كنيد.باز و يا بستن در پارك

پالك خودروي خود را بازديد نماييد و چنانچه متوجه فقدان جفت پالك خودروي  به طور مرتب -31

 خود شديد سريعاً مراتب را به پليس اعالم كنيد..

ن عويض تاير پنچري خودروي خود را داريد ابتدا از قفل بودن درهاي خودرو اطميناتچنانچه قصد  -32

 ام به تعويض تاير كنيد.حاصل نموده سپس اقد

 بنزين، خودرو را خاموش و سوئيچ آن را برداريد.گيري در پمپنگام سوخته -33

رار وي شما مورد دستبرد واقع شد و سارق يا سارقان با شما تماس گرفته و تقاضاي قچنانچه خودر -34

 دهيد. ه پليس آگاهي اطالعرا ب سريعاً موضوع  وجه موافقت نكرده ومالقات يا اخذ وجه نمودند به هيچ 

را به  دي ملبس به لباس نيروي انتظامي جلوي اتومبيل شما را به هر دليلي گرفته و آنچنانچه افرا -35

 د.پاركينگ بردند حتماً دقت كنيد قبض صادره توسط مسوول پاركينگ بايد داراي مهر توقيفي باش

 ريد.كنند، زيورآالت آنها را درمنزل نگه دا نگامي كه بچه ها در سطح شهر تنها تردد و بازي ميه -36

 يورآالت براي دختر بچه ها به معناي ايجاد ناامني براي آنهاست.ز-37

 رزندانتان را همراه بازيورآالت گران بها در كوچه و خيابان رها نكنيد.ف -38

 .مراه داشتن زيورآالت و دوچرخه گران بها، بچه ها را در معرض آسيب قرار مي دهده -39

 ر حفظ و نگهداري كارت هاي اعتباري خود دقت الزم را به عمل آوريد .د -40

 ز نگهداري رمز عبور در كنار كارت خودداري كنيد .ا -41 

     ارت و رمز عبور خود را جهت دريافت پول در اختيار افراد ناشناس قرار ندهيد .ك -42

 

 پيامهاي عمومي : -1
  رانندگي شرعاً حرام است .تخلف از مقررات راهنمايي و 

 .قوانين راهنمايي و رانندگي انساني ترين قوانين دنيا هستند 
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 . گذشت مايه آرامش و آرامش شرط اول زندگيست 
 . صحيح برانيد سالمت بمانيد 
 . رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از نشانه هاي افراد با شخصيت است 
 غفلتي كوچك = حادثه اي بزرگ 
 يك عمر حسرت و پشيماني . يك لحظه غفلت ، 
 . چشماني منتظر شماست ، آنها را گريان نكنيد 
 . لجبازي در رانندگي از شيطاني ترين اعمال است 

 
 پيامهاي اختصاصي : -2

 . ) خستگي و خواب آلودگي + رانندگي = ) تصويري از يك تصادف دلخراش 
 پايان ؟ سرعت هميشه ما را به نقطه پايان مي رساند ، اما كدام نقطه 
 . هرگز فرصت كم را با سرعت زياد جبران نكنيد 
 . انحراف و تجاوز به چپ ، مرگبارترين تخلف رانندگي 
 . استفاده از كمر بند ايمني شرط تداوم زندگي 
 . كاله ايمني تنها كالهي كه بايد سرمان برود 
 . تلفن همراه ، بدترين همراه در زمان رانندگي 
 ه كافي به جلو داشته باشيد .در هنگام رانندگي بايد توج 
 . در جاده هاي لغزنده از شتاب و ترمز ناگهاني خود داري كنيد 
 . دقايق اول بارندگي خطرناك ترين و لغزنده ترين زمان است ، بيشتر احتياط كنيد 
 . بيشترين تصادفات در سي كيلومتر ورودي شهرها رخ مي دهد ، احتياط كنيد 
  حادثه آفرين است ، با سرعت مطمئنه برانيد .راههاي روستايي پر خطر و 
 . حمل مسافر توسط وسايل نقليه باربري و كشاورزي پر خطر و ممنوع است 

 
 هشدارهاي ترافيكي  : -3

 از نوع واژگوني و خروج از جاده بوده است . تصادفات %35ا مي دانيد كه آي 
 ه گي بوداز خستگي و خواب آلود آيا مي دانيد كه بيشترين عامل واژگوني و خروج از جاده ناشي

 است .

  فوت شدگان حوادث رانندگي در جاده ها بوده اند. 8آيا مي دانيد كه عابرين پياده % 

  ين افراد سال بوده اند و ا 50تا  18بين سنين  ته هاي حوادث رانندگيكش %55آيا مي دانيد كه
 ا از دست داده ايم .نيروي كار واقعي جامعه مي باشند كه در حوادث رانندگي آنان ر

  = نمره منفي 8ريال جريمه نقدي +  1000000انجام حركات نمايش در حين رانندگي 
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  نمره منفي 10ريال جريمه نقدي +  1000000كيلومتر =  50تجاوز از سرعت مجاز بيش از . 
  = نمره منفي. 5ريال جريمه نقدي +  1000000سبقت غر مجاز 
  = نمره منفي . 4ريال جريمه نقدي +  500000عبور از محل ممنوع 
  = نمره منفي. 4ريال جريمه نقدي +  500000عدم رعايت حق تقدم 
  جريمه  ريال 500000كيلومتر =  60استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگي با سرعت بيش ار

 نمره منفي. 3نقدي + 
  نمره منفي = ضبط و محروميت از رانندگي به مدت سه ماه . 30داشتن 
  درصد از تصادفات از نوع واژگوني و خروج از جاده بوده . 30بيش از 
 . خستگي و خواب آلودگي از شايعترين علل وقوع تصادفات بوده است 
 . با افزايش سرعت ، احتمال وقوع حادثه و بروز جرح و فوت به شدت افزايش مي يابد 

 
 ساير پيامها :  -4

  رساند ، اما كدام نقطه پايان؟سرعت هميشه ما را به نقطه پايان مي 
  = ريال 600000عدم استفاده از كمربند ايمني سرنشينان جلو يا عقب 
  = ريال 000/000/2سرعت غيرمجاز 
  = ريال000/000/1استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي 
  ساعت متوقف مي شود .  72در صورت ارتكاب دو تخلف حادثه ساز همزمان خودرو به مدت 
 ريال 600000ستفاده از كمربند ايمني سرنشينان جلو يا عقب = عدم ا 
 سبقت و تجاوز به چپ ، مرگبارترين تخلف رانندگي 
  تلفن همراه ، بدترين همراه در زمان رانندگي 
  = ريال 000/000/2سبقت غيرمجاز 
  = ريال 000/750تجاوز به چپ 
  = ريال000/000/1استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي 

 اننده محترم : ر

 لطفاً نيم ساعت قبل از تاريكي هوا چراغ ها را روشن كنيد .                 

 راننده محترم : 

 .   لطفاً در صورت احساس خستگي استراحت كنيد                  
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 چند توصيه براي حفظ امنيت محل سكونت:

 يد.شب ها هنگام استراحت درب هاي ورودي را قفل نماييد حتي اگر خودتان در حياط مي خواب -1

ه باز باز نمودن درب بر روي افراد ناشناس مخصوصا به هنگام شب خودداري و اين مورد را  -2

 فرزندان خود آموزش دهيد

 ييد.، از نگهبانان محلي مورد تاييد پليس بكارگيري نمابراي امنيت بيشتر محل زندگي تان  -3

ا يييد و براي جلوگيري از سرقت منزل به روش توپي زني ، توپي قفل را با بدنه درب هم سطح نما -4

 در صورت عدم امكان ، لوله اي فلزي به دور آن جوش دهيد.

 را قفل نماييد.هنگام خروج از منزل كليه درب ها اعم از پشت بام ، حياط خلوت و ...  -5

 ماييد.نردبان و ... در حياط منزل مخصوصا كنار ديوار خودداري ن –از قرار دادن چهار پايه  -6

 كفشي ،كليد منزل را در دسترس افراد غير مطمئن قرار ندهيد و از قرار دادن كليد در زير جا -7

 داخل كفش و ساير نقاط قابل دسترس خودداري نمائيد.

 مجتمع هاي مسكوني را به سرايدار و نگهبانان محله بسپاريد.كنترل ورود و خروج در  -8

 درب هاي پشت بام منازل و حياط خلوت را به حفاظ نرده اي و قفل هاي آويز مطمئن مجهز -9

 نمائيد.

 يد..نماي بر روي كليه پنجره ها و نقاط قابل نفوذ مانند نورگير و ... حفاظ محكم و مقاوم نصب -10

مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي و مظنون در اطراف منزل ،هنگام مشاهده افراد مشكوك  -11

 اطالع دهيد. 2183700و يا ستاد خبري پليس آگاهي با شماره تلفن  110

 منزل محل مناسبي براي نگهداري جواهرات و وجوه نقد نيست توصيه مي گردد اموال قيمتي -12

 خود را به صندوق هاي امانات بانك هاي معتبر بسپاريد.

حتي االمكان قفل هاي درب هاي اصلي را مواقع اسباب كشي و مفقود شدن دسته كليد خود ،در  -13

 سريعا تعويض نمائيد.
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 .براي ايمني بيشتر از سيستم هاي هشدار دهنده و دوربين هاي مداربسته استفاده نمائيد -14

هاي  راهمنزل به استحكام و ايمني آن به اندازه زيبايي اهميت دهيد و در زمان ساخت و ساز  -15

 ورود و نفوذ سارقان به ساختمان را ايمن سازيد.

 د.ديوار هاي حياط و حتي محيط پشت بام خود را به نرده هاي فلزي تيز و برنده مجهز كني -16

 ومشخصات كامل اجناس و لوازم خانگي و ساير اموال باارزش خود را در دفتري مخصوص ثبت  -17

 براي اطمينان از آن ها عكس بگيريد.

 دادن وسايل با ارزش خود در محل هاي قابل دسترس منزل خودداري نمائيد.از قرار  -18

 محوطه بيرون منزل خود و درب ورودي را همواره روشن نگه داريد. -19

 ضريب ايمني را باال ببريد.قفل شب بند و چشمي بر روي درب منازل آپارتماني ،با نصب حفاظ ، -20

 :نكاتي براي خريد و استفاده مناسب از گاو صندوق

،مدارك و اشاي با ارزش شماست ، پس دليلي ندارد كه ديگران گاو صندوق محل نگهداري اسناد  -1

رين شم سايچاز وجو آن در خانه شما مطلع باشند و تا جايي كه امكان دارد آن را در محلي دور از 

 بگذاريد .

 نمائيد.حجم و نوع گاو صندوق را متناسب با كاربردي كه برايتان دارد انتخاب وزن  ، -2

رد گگاو صندوق را از فروشگاه هاي معتبر تهيه نماييد از طرفي ممكن است فروشندگان دوره  -3

ش اجناس تقلبي خود را به فروش رسانده و در صدد سرقت گاوصندوق هايي كه خود فروشنده ا

 بوده اند ، برآيند.

 نكاتي براي پيشگيري از سرقت موتورسيكلت

 هاي عمومي و داراي مسئول مشخص پارك نمائيد.موتورسيكلت خود را در پاركينگ  -1

 موتورسيكلت خود را حتي براي لحظه اي كوتاه به حالت روشن رها نكنيد. -2

 موتورسيكلت خود را هنگام فروش ، براي آزمايش در اختيار افراد ناشناس قرار ندهيد. -3

بادي معالم از قبل از خريد موتورسيكلت از سرقتي نبودن يا تحت تعقيب نبودن آن از طريق است -4

 ذيربط اطمينان حاصل نمائيد.
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آن را در شعاع ديد خود و افراد مطمئن هنگام پارك موتورسيكلت ضمن قفل و زنجير نمودن ، -5

 قرار دهيد.

 موتورسيكلت خود را به قفل  وزنجيرهاي ضد برش و ايمن مجهز نمائيد. -6

رقت و ساير لوازم تاخيري در سموتورسيكلت خود را به قفل چرخ ، قفل فرمان و سوئيچ مخفي و  -7

 بازدارنده مجهز نمائيد.

 از خريداري موتورسيكلت بدون سند مالكيت از افراد ناشناس خودداري نمائيد. -8

 نكاتي براي پيشگيري از سرقت محل كسب:

جهز ب خود را به دوربين هاي مداربسته با كيفيت باال و سيستم هاي هشدار دهنده مسمكان ك -1

  نمائيد

اي تگاه هاز نگهداري وجوه نقد بيش از حد معمول در مغازه خودداري نموده و حتي االمكان از دس -2

pos.استفادهنمائيد 

 .از قفل هاي سوئيچي با ضريب امنيت اميني باال در درب هاي منازل خود استفاده نمائيد -3

 حتي االمكان به جاي قفل هاي آويز از قفل هاي كتابي استفاده نمائيد. -4

 بيروني محل كسب خود را همواره روشن نگه داريد.محوطه  -5

همواره داخل مغازه را روشن نگه داشته تا داخل آن  شب ها در زمان نبودن در داخل مغازه ، -6

 مشاهده شود.

 هرگز محل كار را با حضور مشتري ترك ننمائيد. -7

 .نمائيد شماره سريال اموال و كاالهاي با ارزش داخل مغازه را ثبت و از آنان عكس تهيه -8

 مستمرا به مغازه سركشي و قفل ها را بازديد نمائيد.همزمان با تعطيالت ، -9

 ري بهبه كارمندان و خدمه هاي خود اجازه ندهيد كه افراد ناشناس را به عنوان دوست و همشه -10

 محل كار بياورند.

 از تجمع افراد به عنوان پاتوق در محل كار خود خودداري نمائيد. -11

و  مل آن را به خاطر سپردهكادر صورت برخورد با افراد مشكوك در محل كار خود ، مشخصات  -12

 يادداشت نمائيد.
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 نكاتي براي پيشگيري از سرقت در معابر و اماكن عمومي

مراقب اطراف خود مخصوصا هنگام دريافت وجوه نقد و يا جواهرات از بانك و طالفروشي ها ، -1

س خروج از قبول هرگونه خوراكي و نوشيدني از افراد ناشناموتور سواران باشيد و پس از 

 خودداري نمائيد.

 متناعدر حين سفر از بازگو نمودن اطالعات فردي و خانوادگي خود نظير آدرس محل سكونت و ... ا -2

 نمائيد.

 .مائيدناز آراستن كودكان خردسال خود به زيورآالت  و رها نمودن آنان در معابر عمومي خودداري  -3

 جابجايي و حمل غير ضروري اسناد و مدارك با ارزش خودداري نمائيد.از  -4

 از شمارش وجوه نقد در انظار عمومي خودداري نمائيد. -5

 نكاتي براي استفاده از دستگاه هاي خودپرداز

 مز شماردر حين استفاده از دستگاه خود پرداز بانك به نحوي عمل نمائيد كه ديگران از شماره  -1

 آگاه نگردند.

في نور كا مناسب نصب و دارايتا آنجائيكه امكان دارد از دستگاه هايي استفاده كنيد كه در جاي  -2

 باشد

گاه اگر فرد مشكوكي را در اطراف دستگاه خودپرداز مشاهده نموديد تا حد امكان از آن دست -3

 استفاده نكنيد

د پيشنهاد افرالي شديد هرگز كدر صورتيكه در زمان استفاده از دستگاه خودپرداز دچار مش -4

 غريبه را قبول نكنيد.

 بعد از وقوع سرقت چه بايد كرد؟

 اطالع رساني نمائيد. 110بالفاصله پس از وقوع سرقت مراتب را به پليس  -1

 موده وپس از وقوع سرقت از دادن هرگونه اطالعات و ارائه وضعيت به افراد ناشناس خودداري ن -2

 كامال خونسرد باشيد
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 ها و يااز بهم زدن صحنه سرقت اعم از جابجايي اشياء ، دست زدن به آنقبل از رسيدن مامورين  -3

 رفت و آمد هاي بي مورد خودداري نمائيد.

ختيار موضوع را جهت بهره برداري در ا مرتبط بابعد از وقوع سرقت هر گونه خبر و اطالعاتي  -4

 مسئوالن پرونده قرار دهيد.

 هشدارها و توصيه هاي پليس امنيت عمومي 

ه سعي كنيد از وسايل نقليه عمومي همچون تاكسي اتوبوس و... جهت تردد در سطح هموار -1

 شهر استفاده كنيد.

ب قيمت توجه ديگران را به خود جلهرگز با نشان دادن مبالغ زيادي وجه نقد و يا جواهر گران -2

 نكنيد.

حفاظتي هاي سعي كنيد خودروي خود را در پاركينگ عمومي پارك كنيد و آن را به سيستم -3

 و ...( مجهز نماييد. فرمان -فل پدالق -)دزدگير

باشد . هاي خاص عبور و مرور ميمحدوده حرم مطهر داراي طرح ترافيكي ويژه و محدوديت -4

 رساني توجه فرماييد .لذا قبل از ورود به محدوده مذكور به تابلوهاي اطالع

 از پارك نمودن خودرو در نقاط خلوت يا تاريك بپرهيزيد. -5

اد مو  پرست , اعتياد بهشيطان  هاي نوظهور واز سوي فرقه  ط پذيرش فرزندانيي از شرايك -6

 اشيد بحوزه   خود در اين  فرزندان  مراقب  است  ...از قبيل كوكائين , قرص اكس و    مخدر

  هايبه دام  هاي اجتماعي تبديلشبكههاي  منفي هاي تلفن همراه و قابليت گوشيامروزه  -7

ر د  الزم  هاي كنترل  و  مراقبت،   اندشده  شما  فرزندان  براي  فرهنگي  و  اخالقي  گسترده

 اين زمينه را بعمل آوريد.

  انعنو  به  رفته و  نشانه  را  هاخانواده   بنيان  كه  مخرب  به شدت  ستا ماهواره ابزاري -8

 . كنيد  مقابله  آن  با  از دير شدن  قبل  گيردقرباني مي  روزه  همه   زيبا  قاتل

  پس چيند مي  و دام  شناسايي  را  هاطعمه  قدم به قدم  به اهدافش  نيلجهت   دشمن -9

 .  هوشيار باشيد  كامالً

  انحرافات  ها و سيبآ  نموده ورل تكن  نامحسوس  به صورت  را  فرزندانتان  همواره -10

 يد .يمانپيشگيري   حوزهاين در   متخصصين  به  مراجعهبا   و  شناسايي ، كار  در ابتداي  را

ز تنش دور ا  و صميمي و به  گرم  را  خانواده  توانيد كانونتا مي، گرامي    والدين -11

 دوست و را بهترين  والدين  و  نموده احساس امنيت  هددر خانوا  شما  فرزندان  تانگهداريد 

  را  جوانان  ژهبوي آنها  مشكالت  و نموده توجه  فرزندان  به .  نمايند  حس  گاه خودتكيه

  . دريابيد
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  باتاز تعص  باشيد و  سالم  و  مهييج، شاد   مشوق تفريحات  گرامي همواره  والدين -12

 . برداريد  دست  افكار پوسيده  و

  را  ز آنا  دهاستفا  بتوانيد  تا  در مكاني عمومي قرار دهيد  در منزل  را  رايانه  همواره -13

 .  باشيد  نظر داشته  تحت

  يا  اري وذگهاي سرمايه اري در شركتذگسرمايه  از هرگونه  شهروندان گرامي قبل -14

  اطمينان  آنها  از مجوزدار بودن  الحسنه هاي قرض صندوق  مالي و اعتباري و  سساتؤم

 . حاصل نماييد

ي ارايكنوني و ك والدين گرامي با توجه به كارايي كامپيوتر و موبايل و.... در زندگي -15

نشان طلبد  تمامي والدين با علم و تكنولوزي روز آشنا تا در زمينه كنترل عزيزاباالي آنها مي

   موفق عمل نمايند. 

    

 پيشگيري از سرقت خوردو:                

زگي در بازار ، قفل باطري كه به تا ECUقفل با استفاده از قفل هاي جديدي مانند قفل كاپوت ، -1

 عرضه گرديده است ، سرقتهاي خودرو رو به كاهش بوده و شهروندان محترم مي توانند با

و قفل پدال ، قفل فرمان و سوئيچ مخفي( از سرقت خودراستفاده از  لوازم ايمني ديگر نظير )

 پيشگيري  نماييد.

ه كو نصب دزدگير هاي كنترل از راه دور  شهروندان گرامي مي توانند با صرف هزينه اندك -2

وسيله نقليه مسروقه خود را در هر و امكانات متوقف نمودن خودرو مي باشد ، GPSمجهز به 

 مكاني متوقف و با آن را شناسايي نمايند.

ال با خودروي خود را حتما به پاركينگ هاي عمومي سپرده و از گذاشتن اسناد و مدارك و امو -3

 ودرو اكيدا خودداري نماييد.ارزش در داخل خ

بل از در هنگام پنچرگيري ،تصادف و نزاع هايي كه احتمال ساختگي بودن آنها وجود دارد ، ق -4

 سوئيچ را برداشته و اتومبيل خود را رها ننماييد.پياده شدن از خودرو ،

 نجام وادر زمان خريد و يا فروش وسائط نقليه به صورت قطعي و با احراز هويت كامل فروشنده  -5

 حتما اقدام به فك و يا تعويض يا صورت پذيرد.

 پيشگيري از كيف اقپي و موبايل اقپي :
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وي درب هاي خودرو را قفل نموده و كيف خودرو را بر ر هنگام بازديد و يا پنچر گيري خودرو ، -1

 صندلي ها به نمايش افراد رهگذر قرار ندهيد.

 زش خود پرهيز نمائيداز به نمايش گذاشتن وجوه نقد و اشياء با ار -2

پ( ايل فاهنگام مكالمه با تلفن هاي همراه خود مراقب افراد مظنون و موتورسيكلت سواران )موب -3

 باشيد.

اه فر همرچنانچه به هر دليلي مجبوريد وجوه نقد زيادي حمل كنيد حتما از وسيله مطمئن و يك ن -4

 استفاده كنيد.

ركت حريد هنگام تردد به صورت پياده طوري چنانچه كيف محتوي وجوه نقد يا اشياء قيمتي دا -5

 نماييد كه كيف به سمت ديوار باشد.

ر اهي پليسي اداره مبارزه با جعل و كالهبرداري   هشدا

از  در صورت مفقودي و يا سرقت مدارك و اسناد هويتي و مالكيتي ، سريعا به جهت جلوگيري -1

از  نظر را مراجعه و با ارائه مدارك موردهر گونه سوء استفاده به نزديك ترين پاسگاه انتظامي 

 درجه اعتبار ساقط و مدارك الزم جهت صدور المثني را دريافت نمائيد.

در هنگام دريافت چك پول از جعلي نبودن آن توسط بانك صادر كننده و يا دستگاه هاي  -2

 تشخيص اسكناس اطمينان حاصل نماييد.

ز ارائه امراجعه و  10رت خانه و دفاتر پليس + براي اخذ ويزا شخصا به اداره گذرنامه ، سفا  -3

 مدارك خويش به افراد ناشناس و آژانس هاي غيرمعتبر جدا خودداري نمائيد.

به  در هنگام مراجعه به عابر بانك مواظب رمز كارت خود باشيد و به صورت دوره اي اقدام -4

 تغيير رمز هاي عابر و رمز هاي دوم خود نمائيد

 د ، چك و مبايعه نامه هاي سفيد جددا خودداري نمائيد.از امضاء نمودن اسنا -5

 و 110 به محض اطالع از هر گونه تخلف و جرائم مراتب را بالفاصله به مركز فوريتهاي پليسي -6

 تماس برقرار نمائيد. 2183700يا ستاد خبري پليس آگاهي با شماره تلفن 

همراه با خشونت قت   سر

ر هصي و غير مجاز پرهيز و در طول مسير از قبول از سوار شدن بر خودروهاي مسافر بر شخ -1

 گونه خوردني و آشاميدني از راننده و يا مسافران خودداري نمائيد
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ا باشتند چنانچه افرادي با معرفي خود بعنوان پليس قصد بازرسي از شما و يا خودروي شما را د -2

 مركز فوريتهاي پليسي هماهنگ نمائيد.

ه تقاضاي سرويس دربستي به مقاصد دورافتاده و برون از سوار نمودن مسافران مشكوك ك -3

  شهري را با كرايه هاي باال دارند خودداري نمائيد.

 

 

 

 ياد و مصرف مواد مخدرهاي كوتاه آموزشي با موضوع اعتپيام

 

  هاي اجتماعي همچون طالق، انحراف جنسيي، ها و از هم گسيختگيبسياري از آشفتگي سرمنشاءاعتياد

 هاي خانوادگي و ... است. نزاع

 م و انيدوه دنيايي از غآيد، در پسِ شادي كاذبي كه تحت تأثير مصرف داروهاي روانگردان به دست مي

 نهفته است.

 اعتيياد  كمهلي جوانان و نوجوانان به بيماري ، يكي از عوامل مهم در ابتالفشار گروه دوستان و هماالن

 است. 

  و « تنيازي به مصرف ميواد مخيدر نيسي شاد زيستنبراي »را ايجاد كنيم كه  باوردر فرزندان خود اين

 «.جاي خود را به غم و اندوه خواهد داد به سرعتمصرف مواد مخدر،  شادي كاذب»

  ي گرسنه است. كردن با دم شير بازيتالش براي تجربه كردن مصرف مواد مخدر مانند 

  نكرده است.  شروعهيچ معتادي به نيت معتاد شدن مصرف مواد مخدر را 

 كند. از اعتياد جوانان به مواد مخدر ايفا مي شگيريپيترين نقش را در ترين و اساسيمهم خانواده 

 خود موفق باشد؟  تربيت فرزندانشناسيد كه در آيا معتادي را مي 

 خود هستيم.  دانش و مهارتاز اعتياد عزيزانمان، نيازمند افزايش  براي پيشگيري 

  ممكن نيست. دانش و مهارتپيشگيري از اعتياد، بدون كسب ، 

  مصرف موادمخدر است.  پيامدهاي ناگوارافزايش آمار سرقت، جنايت و فحشاء، از 

  ....دهدبر باد مي، سوزاندمي، خشكاندمياعتياد. 

 آن ؟ ذلتتر است يا لذت مصرف مواد مخدر ماندني 
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  گرايد. مي زشتياعتياد به  خزانكند، با جلوه مي زيبازندگي  بهارهر آن چه در 

 آميوزي سوزد، بيراي عبرتيك نگاه مهربانانه از پدر معتاد خود مي حسرتاي كه در آيا نگاه دختربچه

 كافي نيست؟

 برد.مي يغماهاي زندگي را به اعتياد زيبايي 

  ا بر خود نبنديم؟ ر خوب ماندنو  خوب بودنگذارد؟ راه ي باقي ميمجال« خوب بودن»آيا اعتياد براي 

  ،نكنيم حتي به خودمان! اعتماد بيجابراي مصون ماندن در برابر اعتياد 

  ريم. اگذاوخود را به ديگران  تربيت صحيح فرزندانما براي آيندگان خواهد بود؛ اگر  ميراث شوماعتياد 

 جنيگ نيرمدر  دشيمني ترين برنامهها، مهمي به اعتياد كشيدن آناز درون تهي نمودن جوانان با حيله 

 است.

 ايم؟فكر كرده سرنوشت فرزندانشاني بين اعتيادِ افراد و آيا تا به حال به رابطه 

 ا احساس كند.ر حقارتپايد كه كند، ديري نميآن كس كه در ابتداي مسير اعتياد احساس بزرگي مي 

 

 

 

 پيامهاي آموزشي پليس راه آهن                                             

  

 .از قبول وسايل و حمل اموال افراد ناشناس جدًا خودداري كنيد 

 .از اعتماد به افراد غير و طرح دوستي با ايشان پرهيز نمائيد 

 ونت و فردي و خانوادگي از جمله آدرس محل سك هنگام مسافرت از بازگو نمودن اخبار و اطالعات

 تلفن خود به افراد ناشناس امتناع ورزيد.

 .در ازدحام جمعيت مواظب پول و اشياء همراه خود باشيد 

 ل را بعم در حفظ و نگهداري اموال و اشياء قيمتي و همچنين اسباب و اثاثيه همراه خود دقت الزم

 آوريد.
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 كوپه محل استقرار پليس و رئيس قطار را بشناسيد. در اولين گام سعي نمائيد 

 ا افراداز پذيرفتن بسته هاي مشكوك و دربسته جدًا خودداري نمائيد و در صورت مواجهه با آن ي 

 مظنون و مشكوك مراتب را سريعاً به پليس اطالع دهيد.

 ري نمائيد.از سپردن اسباب و اثاثيه و اموال قيمتي خود به افراد ناشناس جدًا خوددا 

 تب را در حين مسافرت در صورت بروز هرگونه مشكل و مزاحمت براي خود و خانواده محترمتان مرا

 ها گزارش نماييد. جهت رسيدگي به پليس قطار يا پليس مستقر در ايستگاه

 ه ا بمائيد تدر صورت كشف اموال و اسباب و اثاثيه در داخل كوپه آن را به مسئولين مربوطه تحويل ن

 صاحب اصلي شان بازگردانده شود.

 .به هنگام شارژ موبايل مراقب تلفن همراه خود باشيد 

 

 مانده آن جان قبل از رسيدن به مقصد يكبار به دقت كوپه را چك كنيد تا اسباب و اثاثيه شما در داخل

 باشد.

 

 

 

 

 


