ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ )ﺷﻤﺎره (3
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺎی ﺣﻔﺎﻇ درﺧﺼﻮص ﺧﻮدرو :
ً
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮدرو ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺎﻣﻼ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺧﻮا ﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺎی ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ :
 -١اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دار ﺪ ﻓﻘﻂ ﻈﺎ ﯽ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﺮای ﺧﺮ ﺪ ﯾﺎ  (...ﺷ ﺸﮫ ﺎ ﺶ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻩ و درب آن را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ .
-٢ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻠﻮت و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ﯾﺎ ﺗﺮدد ﺧﻮا ﯿﺪ ﮐﺮد در ﻨ ﺎم ﺗﺮک ﺧﻮدرو و ﻨ ﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺘﻤﺎ درب ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷ ن را ﻧ ﭼﮏ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .
 -٣وﻗ ﺧﻮدرو را ﭘﺎرک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﻣﺎﺷ ن ،ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﺮاد ﻣﺸ ﻮک ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ و ﭼﺸﻢ ﺎ ﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎ ﺪﻩ
اﻓﺮاد ﻣﺸ ﻮک ﺑﺎ ﻣﺎﺷ ن از ﻣﺤﻞ دور ﺷﻮ ﺪ و ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ا ﺴﺘﺎدن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -٤ﯿﭽ ﺎﻩ ﻮد ﺎن را در ﺧﻮدرو ﺗ ﺎ ﻧﮕﺬار ﺪ  .ﺣﻀﻮر ﻮد ﺎن در ﺧﻮدرو ﯽ ﮐﮫ درب ﺎی آن ﻧ ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدﻩ و اﺣﺘﻤﺎل ر ﻮدﻩ ﺷﺪن ﻮد ﺎن
وﺟﻮد دارد.
 -٥ﺮ ﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎ ﺴﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺎی اﺣﺘﻤﺎ و ﻣﻮارد ﻻزم را ﺳﻨﺠﯿﺪﻩ و ﺗﺼﻤﯿ
ﺑﺮای ﺴﺮ ﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔ ی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺒﻞ در ذ ﻦ ﺧﻮد ﻣ

ﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺣﺘﻤﺎ  ،ﭼﮫ واﮐ

ﻈﮫ ای ﺑﮕ ﯾﺪ .ﻟﺬا
ﺧﻮا ﯿﺪ داﺷﺖ .

 -٦ﺮﮔﺰ در ﻨ ﺎم ﺣﻮادث راﻧﻨﺪ ﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ درﮔ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺑﺮایﺗﺎن رخ دادﻩ اﺳﺖ ،از ﭘﺬﯾﺮﻓ ن ﺮ ﻮﻧﮫ ﭘ ﺸ ﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدﻩ و ﺳ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﺳﻂ ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻨﻤﺎ ﯽ و
راﻧﻨﺪ ﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ز ﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘ ﺸ ﺎد ﺎ ﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻌﻤ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺧﺬ آدرس ﻣ ل و ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎ ﯽ ،ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ و ﻏ ﻩ از ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺋﮫ ﮔﺮدد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺸﯿﺎراﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
 -٧ﺮﮔﺰ در ﻨ ﺎم راﻧﻨﺪ ﯽ ﺴ ﺖ ﺑﮫ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺎی ﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﯽﺗﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .
ﺮ ﻓﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺳﻮء ﻗﺼﺪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎب واﻗﻊ ﮔﺮدد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻮﺷﯿﺎری در ﻨ ﺎم راﻧﻨﺪ ﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص اﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣ

ﻣﮑﺮر ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﯾﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .

 -٨ﺮﮔﺰ ﻣﺪارک و اﻗﻼم ﻗﯿﻤ ﺧﻮد )ﻃﻼ ،ﭘﻨﻞ  ،ﻋﺎﺑﺮ ﺎﻧﮏ ،ﭘﻮل  ،ﻣﻮ ﺎﯾﻞ و ( ....را در ﺧﻮدرو ر ﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻨ ﺎم ﺧﺮوج اﯾﻨ ﻮﻧﮫ اﻗﻼم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑ ﯾﺪ.
-٩اﺻﻮﻻ ﻮد ﺎن و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در ﻨ ﺎم ﺣﺮﮐﺖ و در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،درب ﺎ را ﻗﻔﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﺷ ﺸﮫ ﺎی ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷ ﺸﮫ ﺎی ﺧﻮدرو را در ﺣﺪی ﺑﺎز ﺑﮕﺬار ﺪ ﮐﮫ اﻣ ﺎن ورود دﺳﺖ و ر ﻮدن اﻗﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮ ﺎﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻧ ﺎﻩ داﺷ ن ﻟﺒﺨﻨﺪ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ و ﭘﺮ از ﺮ ﻮﻧﮫ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ،ﺳﻔﺮی ﺧﺎﻃﺮﻩ اﻧﮕ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺎی ﺧﻮد ﺪﯾﮫ د ﯿﺪ
اداﻣﮫ دارد...
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ

