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تواناتک: گاهی برای جلوگیری از سرقت گوشی، آگاه بودن کافی نیست. در این مطلب در مورد 
توصیه های کاربردی برای حفظ گوشی ارزشمند شما از دزدیده شدن صحبت می کنیم .

با یک تقریب می توان گفت که تمام دارندگان گوشی های هوشمند احساس نگرانی به سرقت رفتن 
گوشی را تجربه کرده اند. تا به حال نیز در مورد اپلیکیشن هایی با شما صحبت کردیم که به شما کمک 
می کند تا به نگهداری گوشی هوشمندتان بپردازید اما در این مطلب در مورد چند راه کار عملی صحبت 
می کنیم.مبادا گمان کنید که امنیت گوشی های هوشمند به سادگی برابر است با آگاهی داشتن از محیط 
اطراف و حساس بودن نسبت به آن، به یاد داشته باشید که سارقان گوشی های هوشمند، چه با خشونت و 

چه بدون آن، در حال افزایش هستند.

۱. یک محافظ معمولی
یکی از دالیلی که گوشی های هوشمند به راحتی دزدیده می شوند، این است که قابل مخفی کردن 
هستند و همه جا حاضر بودن آن ها از یک طرف و قیمت های باال، آن ها را تبدیل به طعمه های مناسبی 

می کند برای یک جرم سریع و کوچک.
عالوه بر  جلوگیری از خش برداشتن و شکستن، داشتن محافظ برای گوشی کمک می کند تا گوشی 
کمتر به چشم بیاید. البته اگر قصد دارید گوشی خود را به نمایش بگذارید و پیش دیگران پز بدهید، 
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گرفتن یک محافظ معمولی به شما کمکی نمی کند و باید خطر دزدیده شدن گوشی را به جان بخرید. 
همچنین به یاد داشته باشید که بعضی از محافظ های گوشی آنقدر تحریک کننده هستند که گویا روی 

آن ها نوشته شده »بیا مرا بدزد!«.

۲. محافظت با انگشتان
کنید،  پنهان  را  آن  عمومی  مکان های  در  که  است  این  برای حفظ گوشی  کار ها  بهترین  از  یکی 
مکان هایی که احتمال سرقت باالست: در اتوبوس و مترو، منتظر ماندن دور یک میدان، تنها راه رفتن 
در یک خیابان اما در واقعیت این کار بسیار سخت است. گوشی شما یکی از عمیق ترین سرگرمی های 
شما هم هست؛ تا سوار اتوبوس و مترو می شوید، به پایین نگاه می کنید تا صفحه گوشی را ببینید، وقتی 
در خیابان راه می روید، فقط دقت می کنید هنگامی که انگشتانتان روی گوشی در پرواز هستند، به دیوار 
انگشتانتان  بگیرید،  این است: گوشی را محکم در دستانتان  ما  پیشنهاد  نکنید.  برخورد  یا دیگر عابران 
را کامال دور گوشی بپیچید تا با پنجه تان محافظی برای گوشی ایجاد کنید. اگر گوشی بزرگی دارید، 
از انگشتان هر دو دست استفاده کنید.بله، ممکن است کسی بتواند در این حالت هم گوشی را بدزدد 
اما توصیه می کنیم که واقعا به طور  اما شما تالش کرده اید تعادلی بین عالیقتان و احتیاط ایجاد کنید 
کامل محو گوشی نشوید، ممکن است خطرات دیگری بر سر راه وجود داشته باشد، مثال های زیادی از 

تصادف با ماشین ها در این حال وجود دارد.

۳. ژست مراقب بودن
گوشی ها فقط  رابط شما با زندگی خصوصیتان نیستند، شما آن ها را دوست دارید و نمی خواهید 
که آن ها را از دست بدهید. حتی اگر در محیطی هستید که خیلی هم جای نگرانی وجود ندارد، محتاط 
بودن و احتیاط آمیز عمل کردن به شما کمک می کند. یکی از کاربران تواناتک، هنگام سوار شدن در 
اتوبوس، حتی با اینکه گوشی را در جیب شلوارش گذاشته بود، سارق با استفاده شلوغی صف اتوبوس 
و گیر کردن این کاربر در بین مردم، گوشی را دزدید و کاربر محترم هیچ وقت نفهمید که دستانی که 

گوشی را از جیبش بیرون آورد، متعلق به چه کسی بوده است؟
ایستگاه  در  و  هستید  آن  آمدن  منتظر  یا  نشسته اید  اتوبوس  در  وقتی  بکنید:  را  کار  این  می توانید 
نشسته اید، گوشی را با دو دست بگیرید و کمی پایین تر از زانو هایتان ببرید و آرنج هایتان رو به بیرون 
با تلفن صحبت می کنید و یا به موزیک گوش می دهید، صدای  باشد؛ وقتی در خیابان قدم می زنید و 
موزیک یا مکالمه را کم کنید تا از دنیای بیرون بی اطالع نباشید، از روی عادت به اطرافتان نگاه کنید 
و به یک نقطه خیره نشوید، طعمه هایی که به نظر می رسد حواسشان جمع است، کمتر مورد حمله قرار 

می گیرند.
۴. هنر گمراهی

تا به حال داستان های فراوانی شنیده ایم از کاربرانی که توسط سارقان دنبال شده اند وقتی از اتوبوس 
پیاده شده اند یا مرکز شهر را ترک گفته اند و در مکانی خلوت تر، گوشی آن ها به سرقت رفته است. 
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داستان اینگونه است که غریبه »عزیز و دوست داشتنی« در اتوبوس یا مترو شما را مد نظر قرار می دهد 
و طعمه اش را شناسایی می کند: »این     همان آخرین مدل گوشی خوشگل و زیبای گلکسی سامسونگ 

است؟«نه غریبه دوست داشتنی: » این گوشی مدل دو سال پیش است و متاسفانه شکسته است!«.

۵. یافتن گوشی را دشوار کنید
بهترین مکان برای حمل گوشی، داخل جیب است. اما همین مکان هم تقریبا اولین جایی است که به 
وسیله سارقان چک می شود. بنابراین اگر گوشی را استفاده نمی کنید و در دستتان نگرفته اید آن را جایی 
بگذارید که خارج کردنش کار سختی باشد. مثال جیب های زیپ دار و دکمه دار، جیب داخل کاپشن، 
جیب های جلویی شلوارهای جین مخصوصا اگر کمی تنگ است. در     نهایت، هدف این است که مثل 

همیشه کار دزد را بیشتر و سخت تر کنید.

اگر گوشی شما دزدیده شد چه می کنید؟
اگر در     نهایت گوشی شما دزدیده شد، بعد از استفاده از اپلیکیشن هایی که به شما کمک می کنند تا 
گوشی را قفل کنید و اطالعات آن را پاک کنید، کار دیگری هم می توانید و باید انجام دهید؛ به پلیس 
اطالع دهید. ممکن است آن ها نتوانند گوشی شما را برگردانند اما می توانند به ردیابی سارق کمک کنند.

همیشه سعی کنید که از درگیری با سارقان خطرناک پرهیز کنید. این کار در برخی مواقع منجر به 
خطرات باالتری شده است اما همیشه هم اینطور نیست که سارق واقعا خطرناک باشد و نتوان در برابر 

آن مقاوت کرد. هوشیار باشید و دقت کنید.

شما چطور؟! آیا تا به حال این اتفاق برای شما افتاده است؟ تجربه خود را با ما در میان بگذارید.


