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چکيده
زمينه و هدف :وقوع سرقت ،بهویژه سرقت مسلحانه به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه ،اثرات و تبعاات
منفی بر جامعه و تکتک شهروندان داشته و ارتباط مساتیم باا کااش

احساا

امنمات دارد ،پاژوش

حارار باا

شدف بررسی پروندهشای جرمِ سرقت مسلحانه باناک در ساا شاای اخمار و شاناخت ویژگایشاای ساارقان مسال
بانکشا ،شموه و شگرد سارقان و آسمبپذیری بانکشای شدف به ریشهیابی آن عوامل میپردازد.
روششناسي :این پژوش

از نوع توصمفی است کاه از لحاا شادف؛ کااربردی و از نرار روج جما آوری

اطالعات ،اسنادی و پممایشی است که در آن از روجشای کمفی استفاده میگاردد .جامعاه آمااری ماورد معالعاه
شامل پروندهشای سرقت مسلحانه بانک استان فاار
آگاشی استان فار

است .در این پژوش

در باازه زماانی ساا شاای  09تاا  ،04موجاود در اداره پلام

به جهت تجزیه و تحلمل سرقت مسالحانه باناکشاا باا انجاام مبااحبه و

مرور ادبمّات پژوش  ،موروع شاخصشای شرکدام از سؤاالت مشخص و ساس

باا تادوین پرسشانامه باه احباا

اطالعات (دادهشا) مورد نماز از پروندهشای جامعه آماری اقدام شاده و بارای توصاما دادهشاا از جاداو فراوانای،
نمودار فراوانی و سایر آمارهشای توصمفی استفاده شده است.
یافتهها و نتایج :یافتهشای پژوش

نشان میدشد مه ترین عامل بازدارنده این جرم ،استیرار نگهبان مسال باه

سااالگ گاارم در داخاال بانااک و گشاات نااامنر پلاام

اساات و عواماال مااؤثر باار افاازای

ساارقت عاادم توجااه بااه

دستورالعمل شای پمشگمری از جمله عدم استفاده از شمشاه رنگای (باه نحاوی کاه داخال باناک مشاخص باشاد) و
پمشخوانشای مناسب ،دربشای جداکننده ،تجهمزات عدم دسترسی و دید به گااو صاندو و برخای از تجهمازات
حفاظتی است که سبب انتخابشدن بانک توسط سارقان مسل برای سرقت است.
واژههای كليدی
سرقت ،سرقت مسلحانه ،بانک ،سرقت مسلحانه بانک ،سار مسل .
 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی
 .2کارشناسارشد حقوق جزا و جرمشناسی( ،نویسنده مسئول) mavadati@yahoo.com

مقدمه
سرقت در ممان انحرافات رفتاری و اجتماعی تیریباً از جمله مواردی است ،که در اغلاب
زمانشا و مکانشا بهعنوان یک عمل ناشنجار تلیی شده و جرم محسوب مایگاردد و باه
آن ،بهعنوان یک عمل منفی و بد نگریسته میشود ،که از باا ساابیهتارین جارا بشاری
بوده و در جوام مختلا با شموهشای متفاوت دیده میشود.
در بمن انواع سرقت ،سرقت مسلحانه باهعناوان پدیادهای کاه شمزماان امنمّات ماالی و
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جانی افراد جامعه را برش میزند ،دارای درجاه اشممات فاو العاادهای اسات .چارا کاه
رمن آنکه انگمازه افاراد جامعاه را بارای کساب ثاروت و دارایای تعاعما مایکناد،
تسهملکننده شرج ومرج در مناسبات و روابط اجتماعی و بدنبا آن تزلز در بنمانشاای
نر عمومی و اجتماعی و شموع سایر جرا اجتماعی و نهایتاً تعاعما احساا

امنمات

در جامعه میگردد.
بيان مسأله
یکی از مسا لی کاه ایان روزشاا امنمات اجتمااعی -اقتباادی و...شاهروندان را تهدیاد
میکند و به نوعی با نر و امنمت کشاور در ارتبااط اسات ،سارقت مسالحانه از شاعبات
بانکشا است ،که باا وقاوع یاک سارقت مسالحانه کاه بازتااب اجتمااعی ،سماسای و...
میتواند داشته باشد ،فعای امنمتی جامعه سست و امنمت در بمن شهروندان کا رناو و
فعای جامعه بشدت متزلز و اثرات روانی خاص بوجود میآیاد .فراتار از ایان ،وقاوع
یک سرقت مسلحانه از یک بانک حتی میتواند بازتاب رسانهای خارج از کشور داشاته
باشد و رسانهشای گروشی خارج از کشور این موروع را بسمار پررناو کارده و ااشاان
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جهانی را بر بیثباتی امنمتای ،اقتباادی ،اجتمااعی ،سماسای ،فرشنگای و...کشاور ساو
دشند و از این زممنه سو استفاده نمایند .از طرفای در بعاد داخلای اعتمااد عماومی را از
پلم

به عنوان حافظ امنمت ،جاان و ماا ماردم سالب ماینمایاد و اخاتالالت پاولی در

چرخااه اقتبااادی بوجااود ماایآورد و ح ا

ناااامنی اقتبااادی را در شااهروندان بوجااود

میآورد و ماردم کمتار جهات سارمایهگاذاری در باناکشاا تمایال نشاانداده و معاافاً
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پو شای سرگردان بسمار شده و چرخه اقتبادی مختل میگردد.
در سا شای اخمر چندین ماورد سارقت مسالحانه باناک در کاالن شاهر شامراز و اساتان
فار

رخ داد ،با توجه به موارد اکر شده قععاً در ایان شارایط احساا

امنمات در بامن

شهروندان ک رناو و اثارات روانای خااص را بوجاود مایآورد .در ایان برشاه ،افاراد
امنمّت حتی برای کارمندان بانک و نگهبانان نمز متباوّر

مینمودند که این عدم احسا

بود ،فعای امنمتی استان سست و وقوع این جارا موجاب شاده باود بایثبااتی امنمتای،
اقتبادی ،اجتماعی ،سماسی ،فرشنگی بر ااشان عمومی داشته باشد.
اعتماد عمومی را از پلم

به عنوان حافظ امنمت ،جان و ما مردم سالب ماینماود ،از

سویی تمام توان و تالجشای پلم

را صرف کشا و سرکوبی باندشای ساارقان مسال

بانکشا مینمود و پلم

را از پرداختن به سایر وظایا خود دور میساخت .با توجه باه

مااوارد باااال در پااژوش

حاراار محیا بار آن اساات ،تااا راامن شناسااایی ویژگاایشااای

جمعمتشناختی سارقمن مسل بانکشا در باازه زماانی اکار شاده ،شاگردشای مجرماناه
سارقمن مسل بانکشا ،شمچنمن آسمبپذیری بانکشای شدف ساارقمن مسال را ماورد
بررسی قرار دشد .

مباني نظری پژوهش
سرقت :1به معنای دزدی ،ربودن ما و اشما منیو  ،بدون ررای صاحب و بارخالف
ح  ،که در اصعالگ؛ آن را سرقت ساده و سرقت عادی مایگویناد .باه عباارت دیگار

1 .Theft.

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

بهشنگام ورود به شعب بانکشاا احساا

وقاوع شرگوناه خعار احتماالی جاانی و ماالی

ربودن ما متعل به دیگری را ،سرقت میگویند (قانون مجاازات اساالمی :3109،مااده
.)962
سرقت مسلحانه :شرگااه فارد یاا افارادی ،مسالحانه در امار سارقت یاا قعااع العریا
(راشزنی) امنمت مردم یا جاده را برش بزنند و رعب و وحشات ایجااد نمایناد ،مرتکاب
جرم مسلحانه شدهاند .از دیدگاه انترامی و کارآگاشاان کشاا جارم و پلام  ،سارقت
مسلحانه به دو نوع سرقت مسلحانه با سالگ گرم و سرد تیسم میگاردد .لامکن از نرار
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قعایی به استناد میررات جزایی ممان سالگ سرد و گرم فرقی نمست و حتی چنانچه فرد
یا افرادی با سالگ سرد نمز مرتکب سرقت و راشزنای معرفای گردناد و امنمات ماردم را
سلب و ایجاد ارعاب نمایند ،شمانند سارقمن مسلحی که با سالگ گارم مرتکاب سارقت
رعبآوری میشوند از مبادی محاربه به شمار میروند (قربانی.)419 :3121 ،
سارقين مسلح بانکها :سارقمن مسلحی کاه باه باناکشاا حملاه مایکنناد ،از دزدان
حرفهای و باشوشی شستند که اععای باناد خاود را باا وساوا

و تاالج زیااد انتخااب

میکنند و میدمات عمل را با نهایت دقت فراش میسازند.
این افراد به سالگ کمری و در بععی موارد به ماسک و مواد منفجره مجهاز شساتند و
با شناسایی قبلی اقدام به سرقت میکنند .اینگونه سرقتشا بمشتر باهصاورت علنای و در
روز روشن و با خشونت و جسارت انجام میگمرد .سارقمن یا از طری نفوا از سااختمان
مجاور یا طبیه فوقانی بانک و یا از طری سوراخکردن سیا یا دیوار و نفاوا باه داخال
بانااک (شاابشااا) و تخریااب گاوصااندو مبااادرت بااه ساارقت ماایکننااد( .خلعتبااری و
شمکاران.)44 :3114 ،
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بانکداری :با توجه به اشممّت بانکشا یکی از مسایلی که این روزشا ،امنمت و آراما
شهروندان و به نوعی نر و امنمت کشور را مورد تهدید قرار میدشد ،سارقت مسالحانه

از شعبات بانکشای کشور است بععاً شفتهای و روزی نمیگذرد که گازارج و اخباار
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اینگونه سرقتشا در روزنامهشای کثمرُاالنتشار درج و ثبت نگردد.
حتی گاشی اتفا میافتد که یکی از شاعبات باناکشاا ،بارای باار دوم ماورد دساتبرد
سار مسل قرار میگمرد و بم آن میرود که این امار باه داساتانی روزماره و تکاراری
تبدیل گردد.
شک و تردیدی نمست که اگر اینگونه سارقتشاا دراکثار کشاورشای جهاان وجاود
ولی مسئله مه این است که رویدادشا شرچند ماورد توجاه مسائوالن امنمتای -قعاایی و
بانکی کشور قرار گرفته است ولای تادبمری مناساب بارای کااش

آن صاورت نگرفتاه

است .شمچنمن از پمامدشای سرقتشای مسلحانه از بانکشای کشور را مایتاوان اخاال
در نر بانکی کشور و سمسات شاای حمااتی اقتبااد کشاور دانسات ،بادیهی اسات اگار
کممّت و کمفمت این گونه جرای افزای

یابد اثرات روانی فراوانای بار روی مشاتریان و

کارکنان بانک میگذارد و امکان خدماتدشی مناسب ،سلب خواشد شد و امنمات ملای
کشور با توجه به افزای

سرقتشای مسلحانه بانکشا در معرض خعر میافتد .لذا بارای

جلوگمری از این نوع سرقتشای مسلحانه طرگشای امنمتی مورد توجاه قارار مایگمارد،
چون وقوع شر سرقتی از بانک میتواند نشانگر عدم پوش

انترامی الزم باشاد و پلام

نمز بهعنوان متولّی برقراری نر و امنمت جهت پمشگمری از سرقتشای مسلحانه بانکشا
باید تدابمر الزم را اتخاا نماید (صالحی. )41 :3119،
پيشگيری :واژۀ پمشگمری اماروز در معنای جااری و متاداو آن دارای دو بعاد اسات:
«پمشگمری» یا «جلوگمریکردن» ش به معنی پم دستیکردن ،پمشیگرفتن و باه جلاوی
چمزی رفتن و ش به معنای «آگاهکردن ،خبر چمزی را دادن و ششداردادن» است .اماا در
جرمشناسی پمشگمرانه ،پمشگمری در معنی او آن مورد استفاده واق مایشاود ،یعنای باا

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

دارد و یافتن راشکاری که بعور کلی این پدیده را ریشهکن کند شاید امکانپذیر نباشد،

کاربرد فنون مختلا بهمنرور جلوگمری از وقوع بزشکاری ،شدف به جلوی جارم رفاتن
و پمشی گرفتن از بزشکااری اسات .اماا از نرار علمای ،پمشاگمری یاک مفهاوم منعیای-
تجربای اساات ،کاه شمزمااان باا تعااامالت عیالنای و مشاااشدات تجربای ناشاای مایشااود
(اسحاقی.)0: 3119،
چارچوب نظری
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نظریه پيشگيری موقعيتمدار
پمشگمری موقعمتمدار به دنبا پژوششی دربارۀ بازپروری زندانمان معرگ شاد .براساا
این پژوش ؛ ممان فرار زنادانمان و تکارار جارم آن دساته از جواناانی کاه در خاناهشاای
نممهکاره زندگی میکنند ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .در این پژوش
است که محمط سکونت نی

نشان داده شاده

اثرگذاری بر روی تکرار جرم افراد دارد و بادین ترتماب

پژوششگران به اشممّت فرصتشای مناسب برای ارتکااب جارم و موقعماتشاای پام

از

بزشکاری پی بردند (نمازپور .) 01: 3114،
نظریه گزینش عقالني
کالرک به شمراه کرنم

1

نرریۀ گزین

عیالنی را بمان کردند « .این رویکرد میپندارد

که بزشکار احتمالی تبمم گمرندگان عاقلی شستند که باه دنباا تانممن منااف اقتباادی
خوی

-پ

(رزنبام ،دنم

از ارزیابی ممزان خعر و منااف حاصاله  -از طریا ارتکااب بازه شساتند»
و دیگران.)343 :3120 ،

نظریه شيوه زندگي2
این نرریه به تنثمر شموه و سبک زندگی بزهدیدگان بر ارتکااب جارم تنکماد مایورزد ،باه
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گونهای که روج و سبک زندگی افراد را به دو گوناۀ سابک گزینشای و اجبااری تیسام
1. Rational Choice.
2. Life style theory.

میکنند .سبک گزینشی شموهای است که فرد آن را برای خود انتخاب میکند .اما سابک
اجباری روشی است که فرد در گزین

آن از خود اختماری نادارد« .آنچناان کاه سابک

زندگی افراد سبب حعور آنشا در مناط و محلهشای پر خعر و تما
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بمشتر باا بزشکااران

احتمالی را فراش آورد»(خالیی .)14 :3119،این حعور موجب میشود؛ که فرصاتشاای
بمشتری در اختمار بزشکاران احتمالی قرار گمرد و در نتمجه احتما بزهدیدگی افزای
1

این نرریه فعالمت روزمره افراد را در افزای

احتما بزهدیادگی آنشاا ماؤثر مایدانناد،

این نگرج چگونگی و نوع تحرک و جابجایی افاراد در زماان و مکاان را پدیدآورنادۀ
موقعمت مساعد برای بزشکاری تلیی میکند و بر شمگرایی سه عنبر اساسای  -بزشکاار
احتمالی ،آماج مناسب ،جذابمت و نبود مراقب توانمند  -متمرکز شاده اسات( .نماازپور،
.)344 :3114
نظریه فضای قابل دفاع

2

رویکرد فعای قابل دفاع بر نی
براسا

و تنثمر محمط فمزیکی بار بزشکااری تنکماد مایورزد.

این نگرج با تغممر محمط فمزیکای و مداخلاه در طراحای فعااشای مساکونی و

تجاری میتوان نرخ بزشکاری را با کاش

مواجه ساخت« .با آغاز ساخت و ساز امااکن

عمومی ،دانشمندان علوم اجتمااعی و جارمشناساان ایجااد تغممار و تحاوالت در محامط
فمزیکی را به عنوان شموهای برای رویارویی با جارم بررسای و معرفای کردناد» (رزنباام،
دنم

و دیگران.)341: 3120 ،

1. Routine Activity Theory.
2. Defenisible Space Theory.
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نظریه فعاليتهای روزمره

یابد.

پيشينه پژوهش
در حوزه پژوش

حارر پمشمنه معالعاتی اندکی وجود دارد و با جستجوی مناب علمای،

پژوششات مشابهی یافته نمیشود ،باا ایان حاا در اداماه باه دو ماورد از پژوششاات کاه
نسبت به سایرین بمشترین نزدیکی را با پژوش
صالحی ( ،)3114در پژوش
کاش

حارر دارند ،آورده شده است.

خود تحت عنوان؛ بررسای نیا

پمشاگمری وراعی در

وقوع جرم سرقت مسلحانه از بانکشا و اماکن تجاری ،به نتمجه زیر دسات یافتاه
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است:
بااهکااارگمری اقاادامات حفاااظتی وآمااوزج کارکنااان بانااکشااا و اماااکن تجاااری در
جلوگمری از سرقت مسلحانه این اماکن ماؤثر شساتند .ایان پاژوش

فاقاد ویژگایشاای

سارقمن ،شگردشای آنان و بررسی تمامی تکنمکشای پمشگمریکننده بانکشا است.
یانی ( ،)3103در پژوش

خود تحت عنوان بررسی انترامی سارقتشاای مسالحانه از

طالفروشیشای تهران بزرگ سالهای  3109-3114به نتایج زیر دست یافته:
بهکارگمری عوامل انترامی (پمشاگمری ،انتراامی ،میابلاهای) در جلاوگمری از سارقت
مسلحانه طالفروشی مؤثر شستند .این پژوش

فیط به بررسی تنثمر انواع عوامال انتراامی

(پمشگمری ،انترامی ،میابلهای) پرداخته است و سایر ابعاد پمشاگمریکنناده و ساارقمن را
مورد بررسی قرار نداده است.
سئوالهای پژوهش
 سارقمن مسل بانکشا از چه ویژگیشای فردی و اجتماعی برخوردار میباشند؟
 شموه و شگرد اقدامات مجرمانه سارقمن مسل بانکشا چگونه است؟
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 بانکشای شدف سارقمن مسل  ،دارای چه آسمبپذیریشایی میباشند ؟ 

روششناسي پژوهش
ایاان پااژوش

از نااوع توصاامفی اساات کااه از لحااا شاادف ،کاااربردی و از نراار روج

299

جمااا آوری اطالعاااات اسااانادی ،از ناااوعمعالعاااه ماااوردی اسااات .روجمعالعاااه
موردیکهیکی از روجشای روجشناسی تفسمری (نیعاه میابال روجشناسای اثبااتی)
است که در آن از روجشای کمفی استفاده مایگاردد .روج معالعاه ماوردی باهمنراور
تحلمل محتوا و معالعه جام یک پدیده ،با توجه به امکانات روی شر یک ماورد خااص
حتماً بهمعنای کوچکبودن جامعه آماری نمست و ممکن است ماورد معالعاه باه صادشا
نفر برسد) .در این روج براساا

نمااز و جهات رسامدن باه واقعمات ،شا از ماد شاای

ریاری و آماری و ش از روجشای کمفی استفاده میکنند (ساروخانی.)11 :3112،
جامعه مورد معالعه شامل پرونده شاای سارقت مسالحانه باناک اساتان فاار
زمانی سا شای  09تا  ،04موجود در اداره پلم

آگاشی استان فار

در باازه

است.

با توجه به اینکه تحیم حارر تحلمل محتوا از نوع معالعه موردی(اسنادی)است .در
این روج میتوان از ابزارشای مشاشده ،یادداشتبارداری و عکا

بهاره جسات .روج

اساانادی یکاای از بااا ارزجتاارین و پراسااتفادهتاارین تکنمااکشااای گااردآوری دادهشااای
پژوش شاای علاوم اجتمااعی باه خباوص معالعاات ماوردی اسات کاه امکاان کساب
اطالعات دقم تر و عمم تر را برای پژوششگر فراش میآورد (سارمد و دیگاران:3126،
.)16
روج این معالعه ،معالعه موردی است .در این روج پژوششگر ،اطالعات پاژوش
از بعن اسناد (شمان پروندهشای موجود) خارج و براسا
میکند و بر آن اسا

را

سرفبلشای اصلی طبیهبنادی

به توصما موروع میپردازد .پروندهشای مورد معالعه شامل 14

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

متمرکز میشود و بهطور عمم به معالعه آن میپاردازد (رامن اینکاه منراور از ماورد،

فیره پروندهشای سرقت مسلحانه بانک استان فاار
موجود در اداره پلم
در این پژوش

آگاشی استان فار

در باازه زماانی ساالهای  09تاا ،04

است

به جهت تجزیه و تحلمل سرقت مسلحانه بانکشا باا انجاام مبااحبه و

مرور ادبمات پژوش  ،موروع شاخصشاای شرکادام از ساؤاالت مشاخص و ساس

باا

تدوین پرسشنامه (سؤاالت دو گزینهای بلی و خمر) به احبا اطالعاات (دادهشاا) ماورد
نماز از پروندهشای جامعه آماری اقدام شده است.
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در پژوش

به روج معالعه موردی ،برخالف پژوش شاای آزمایشای ،پژوششاگر باه

دستکاری متغمر مستیل و مشاشده اثار آن بار متغمار وابساته نمایپاردازد .شمچنامن مانناد
پژوششگری که در پژوش

پممایشای باا انتخااب نموناهای باا حجا وسام و معارّف از

جامعه درباره تعدادی از متغمرشا به بررسی میپردازد ،عمل نمیکند .این مورد میتواناد
یک واحد یا سمست با حدّ و مرز مشخص و متشکّل از عناصر و عوامل متعادّد و مرباوط
به ش باشد (سرمدو دیگاران .)10 :3126،شادف کلای در شار معالعاه ماوردی مشااشده
تفعملی ابعاد مورد معالعه و تفسمر مشاشدهشا از دیدگاه کلگرا است .از این رو؛ معالعاه
موردی بمشاتر باه روج کمفای و باا تنکماد بار فرآینادشا و درک و تفسامر آنشاا انجاام
میشود .مورد چنان انتخاب میشود که نمایانگر ورعمت یا حالت کلای تحات معالعاه،
یا مثالی از پدیدهشای مورد نرر باشد که پژوششاگر مایخواشاد دربااره آنشاا باه درک
عممیی دست یابد.
روج این معالعه ،موردی است .در این روج پژوششگر ،اطالعاات پاژوش
اسناد (شمان پروندهشای موجود) خارج و براسا
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بر آن اسا

را از بعان

سرفبلشای اصلی طبیهبندی میکناد و

به توصما موراوع مایپاردازد .در ایان پاژوش

جداو فراوانی ،نمودار فراوانی و مد استفاده شده است.

بارای توصاما دادهشاا از

معرفي حوزه مورد مطالعه
فار  ،شفتممن استان از  13استان ایاران اسات کاه در بخا

نمماروز ایان کشاور واقا

122

شده است .این استان باا مسااحتی در حادود  399٬691کملاومتر مربا  ،چهاارممن اساتان
باازرگ و بااا جمعمتاای معاااد  4٬491٬431نفاار ،باار طبا باارآورد جمعمتاای سااا 3110
خورشمدی سازمان ملی آمار ایران ،چهارممن استان پرجمعمات ایاران باهشامار مایرود.
براسا

تیسممات کشوری اردیبهشتماه ساا  3109خورشامدی ،اساتان فاار
و  994دشستان تیسم شدهاست .

طی بررسی سایت بانکشای کشور ،تعداد بانکشاای اساتان فاار
این پژوش

در زماان اجارای

بهشرگ زیر است:
بانک ملّی

 939شعبه

بانک ملّت

 391شعبه

بانک سسه

 393شعبه

بانک صادرات

 329شعبه

بانک مسکن

 41شعبه

بانک رفاه

 69شعبه

بانک تجارت

 349شعبه

بانک کشاورزی

 19شعبه

یافتههای پژوهش
سارقين مسلح بانکها از چه ویژگيهای فردی و اجتماعي برخوردار ميباشند؟

 .3جنسمت تمامی سارقمن مسل بانکشا مرد (سن بامن  94تاا  14ساا ) اسات ،بنادرت
دیده میشود در تم خود ،از زنان استفاده نمایند .

 .9براسا

دادهشای جدو ( 36/9 ،)3درصد از ساارقمن بایساواد 4/9 ،درصاد دارای

سواد میع ابتدایی4/9 ،درصد دارای سواد در سع دوم راشنماایی ،و 46/9درصاد

دارای سواد در سع سمکل ،و  99/9درصد نمز دارای سواد در سع دیسل شستند .



واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

شهرستان399 ،شهر 11 ،بخ

باه 90

جدول  :فراواني مربوط به سطح تحصيالت سارقين 

فراواني

درصد

درصد
معتبر

درصد
تجمعي

بیسواد

4

36/9

36/9

36/9

سواد ابتدایی

3

4/9

4/9

99/9

3

4/9

4/9

94/9

سمکل

34

46/9

46/9

19/9

دیسل

4

99/9

99/9

399/9

کل

94

399/9

399/9

سواد دوم
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راشنمایی

 .1عمدتاً بمکار یا شاغل با درآمد ک شستند .
 .4براسااا

دادهشااای جاادو (26/9 ،)9درصااد از سااارقمن معتاااد و  94/9درصااد نمااز

غمرمعتاد شستند.
جدول  :2فراواني مربوط به وضعيت اعتياد سارقين 

درصد

فراواني

درصد

درصد معتبر

بلی

30

26/9

26/9

26/9

خمر

6

94/9

94/9

399/9

کل

94

399/9

399/9

تجمعي


 .4عمدتاً دارای سواب سو کمفری بوده ،رؤیاگرا شستند و به انگمزه حرص و ول مادی
و گرای

121

به لذت طلبی و فسادشای اجتماعی دست باه جارم مایزنناد ،انگمازهشاای

فرشنگی ،مذشبی و سماسی ندارند .

 .6بندرت اععا باند سرقت مسلحانه بانک کشانشده و بمشتر این افاراد بناا باه حکا
قانونی محارب محسوب و به اعدام محکوم شدهاند .

شيوه و شگرد اقدامات مجرمانه سارقين مسلح بانکها چگونه است؟

 .3بمشتر در قالب تم شای  1 ،9یا  4نفره سرقت مینمایند ،البته سرقت 3نفره باه تنهاایی
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ش دیده شده و بندرت گروهشای  4نفره وجود دارد .

 .9سازمانیافته نمستند ،سابیه آشنایی این افراد بهصورت ععاوگمری حساابشاده و باا
معالعه نمست ،غالباً اععا از خویشاوندان سابیهدار ،دوستان شمشهری و یا رابعه ش
بندبودن در زندان ،با لمدر باند است .بمشتر از جواناان مهااجر باه شاهرشا شساتند کاه
میشوند .

 .1شدایت گروه در سرقتشاای مسالحانه باناک از سلساله مراتاب و میاررات خاصّای
پمروی نمی کند و شر کسی که در ارتکااب جارم یاا قادرت بادنی یاا فاراش نماودن
امکانات اجرای جرم جسورتر باشد شدایت باند را عهدهدار است .

دادهشای جدو ( 64/9 ،)1درصد از سارقمن قبل از انجام عملمات مجرماناه

 .4براسا

خود اقدام به شناسایی بانک کرده اند .در رابعه با  16/9درصد آنها نماز اطالعای در

دست نمست .

جدول  : 3فراواني مربوط به بررسي سارقين از لحاظ شناسایي بانک قبل از انجام جرم 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

11

06/9

06/9

06/9

نامشخص

3

4/9

4/9

399/9

کل

14

399/9

399/9

شناسا ی
کرده


 .4اکثر سارقمن مسال باه ساالگ خودکاار گارم شساتند .در اساتفاده از ساالگ شادیداً
مععرب شساتند ،بادلمل اراعراب و تار

از دساتگمری عمادتاً تمرانادازی شاوایی

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

زنجمره ارتباط آناان تعریاا شاده نمسات و پا

از چناد فیاره سارقت از شا جادا

جهت ایجاد ارعابنموده و در برخورد با شرک

که در میابل آناان میاومات نشاان

دشد (مثل نگهبانان مسل بانک) ،به وی تمراندازی و او را از پا در میآورند .

 .6براسا

دادهشای جدو ( ،)4در  36/9درصد از باناکشاا ،ساارقمن در حامن انجاام

سرقت اقدام به تمراندازی به سوی مردم و نگهبانان بانک کردهاند و  14/9درصد نمز
اقدام به تمراندازی نکردهاند.
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جدول  : 4فراواني مربوط به اقدام كنندگان به تيراندازی به سوی مردم و نگهبانان بانک 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

4

36/9

36/9

36/9

خمر

19

14/9

14/9

399/9

کل

14

399/9

399/9


 .2به جهت فرار از معرکه در پایان سرقت از خودروشا یا موتورسمکلتشاای سارقتی باا
پااالکشااای مجعااو یااا باادون پااالک اسااتفاده مااینماینااد .در صااورت شناسااا ی
خودروشای کارمندان بانک در پارکمنو بانک ،خودرو را سرقت و فرار مینمایند.
بمشتر از خودروشای با شتاب باال مانند پژو  494و پار

استفاده میکنند .

 .1تمااامی سااارقان بااه جهاات حفااظ گمنااامی و شناسااا ینشاادن توسااط اطرافمااان یااا
دوربمنشای مداربسته ،صورتشای خود را با ابزارشا ی مانند کالهکشی ،ماسکشای
پزشکی ،چفمه و  . . .میپوشانند .

 .0اکثر سارقمن مسل بانک ،ساعتشای  2تا  0صب را بارای حملاه باه باناک و انجاام
میاصد خود بر میگزینند .

121



بانکهای هدف سارقين مسلح ،دارای چه آسيبپذیریهایي ميباشند؟
آیا موقعيت شعبه از لحاظ دسترسي پلیي

و نيروهیای خیدمات امیدادی در

مکان مناسبي قرار داشته است ؟ :موقعمّت بم

از دو سوم شعبات باناکشاا از لحاا

دسترسی پلام

121

و نمروشاای خادمات امادادی در مکاان مناسابی قارار دارد .ساارقان در

شناساییشای اولمه خود سعی میکنند شدفشایی که در جاشای پرتتر و یا مکاانشاای
ک ترددتر شستند یا دسترسی کمتری به گشتشای پلم

دارند را انتخاب کنند.

امنيت كیافي بیوده اسیت ؟ براساا

داده شاای جادو ( ،)4پاسا  11/9درصاد از

سؤاالت ارزشمابی «بلی» و 63/1درصد نمز «خمر» است .باه عباارت دیگار ،جهاات اربعاه
 11/9درصد از بانکشای مورد سرقت ،با نردهکشی و موان فلزی مناسب محبور شاده
و دارای امنمت کافی است.
جدول  : 5فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

31

11/9

11/9

11/9

خمر

93

63/1

63/1

399/9

کل

14

399/9

399/9

آیا از ناحيه طبقات فوقاني و زیر زمين دارای امنيت كافي بوده است؟ باراساا
دادهشای جدو ( ،)6پاس  14/1درصد از سؤاالت ارزشامابی «بلای» و 64/2درصاد نماز
«خمر» است .به عبارت دیگر 14/1 ،درصد از بانکشای مورد سرقت ،از ناحمه فوقاانی و
زیرزممن دارای امنمت کافی است .این اماکن مکانشای خوبی برای پناشگاه مجارممن از
دید نگهبانان یا اغفا خود نگهبان میباشند .رعایت میررات پمشگمرانه سبب جلاوگمری
بمشتر از سرقت میشود.

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

آیا جهات اربعه با نردهكشي و موانی فلیزی مناسیب محصیور شیده و دارای

جدول  :6فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

39

14/1

14/1

14/1

خمر

99

64/2

64/2

399/9

کل

14

399/9

399/9
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آیا داشتن فقط یک درب (فقط درب ورودی) رعایت شده بوده ؟

بر اسا

دادهشای جدو ( ،)2پاس  99/6درصاد از ساؤاالت ارزشامابی «بلای» و 20/4

درصد نمز «خمر» است .به عباارت دیگار ،در 99/6درصاد از باناکشاای ماورد سارقت،
داشتن یک درب رعایت شده است .بدلمل عادم وجاود دساتورالعمل حفااظتی سااخت
بانک یا تغممر کاربری ساختمان و تبدیل آن به بانک ،در بسماری از بانکشاا یاک درب
پشتی با حمااط در پشات باناک وجاود دارد کاه کارمنادان از آن باهعناوان درب ورود
اختباصاای کارمناادان و پارکمنااو خودروشااای خااود اسااتفاده ماایکننااد .طاای معالعااه
پروندهشای موجود مشاشده شد  6فیره سرقت بانک با ورود ساارقمن از درب پشات و 1
فیره از آن با سرقت خودروی کارمندان و فرار سارقمن شمراه بوده است.
جدول  :7فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

درصد

فراواني

درصد

درصد معتبر

بلی

2

99/6

99/6

99/6

خمر

92

20/4

20/4

399/9

کل

14

399/9

399/9

تجمعي

آیا داخل شعبه در شبانه روز از بيرون به سهولت قابل رویت بوده است؟

بر اسا

دادهشای جدو ( ،)1پاس  41/1درصاد از ساؤاالت ارزشامابی «بلای» و 43/9

درصد نمز «خمر» است .باه عباارت دیگار ،داخال شاعبه  41/1درصاد از بانکهاای ماورد

سرقت ،در شبانه روز از بمرون به ساهولت قابال رؤیات اسات .داخال بام

از نممای از

شعبات بانکشای مورد سرقت ،در شبانه روز از بمرون باه ساهولت قابال رؤیات نمسات.

121

عدم رعایت این اصل موجب شده؛ اصال پمشاگمری کماک باه نراارت طبمعای ،بعاور
غمرارادی از بمن برود .در چندین مورد از سرقتشا سارقمن از این نیص یا آسامب شاعبه
به خوبی بهره بردهاند .بانکشا باید ملزم به نبب شمشهشای ساده گردند ،نبب شرگوناه
شمشه رنگی یا طرگدار یا چساباندن برگاهشاای تبلمغااتی بار روی شمشاهشاا کاه موجاب
میرود.
جدول  : 1فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

99

41/1

41/1

41/1

خمر

34

43/9

43/9

399/9

کل

14

399/9

399/9

آیا سيستمهای مدار بسته تلویزیوني با قابليت ضیبط در محوطیه داخیل و خیار

بانک تعبيه شده بوده ؟ بر اسا

دادهشاای جادو ( ،)0پاسا 29/6درصاد از ساؤاالت

ارزشاامابی «بلاای» و 90/4درصااد نمااز «خماار» اساات .بااه عبااارت دیگاار ،در  29/6درصااد از
بانکشای مورد سرقت ،سمست شای مدار بسته تلویزیونی با قابلمت ربط در محوطاه داخال
و خارج بانک تعبمه شده است .خبوصمات برخی سارقمن باعث شده تا در شرایط فو باا
پوشاندن صورتشای خود دست به ریسکزدن داده و اعما خود را مرتکب گردند ولی
پمشرفت تکنولوژی دوربمن مدار بسته نرارت تبویری ،یکی از عوامل پمشاگمری بارای از
جلوگمری از سرقت بانک است که بسماری از مجرمان بالیوه را از ارتکااب ایان جارم بااز
میدارد.

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

کاش

دید فعای داخل بانک از بمرون گردد از آسمبشای جادی بارای باناک بشامار

جدول  :1فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

94

29/6

29/6

29/6

خمر

39

90/4

90/4

399/9

کل

14

399/9

399/9
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آیا شعبه مجهز به سيستم اعالم خطر الکترونيکي (آژیر) بوده است؟

دادهشای جدو ( ،)39پاس  04/3درصاد از ساؤاالت ارزشامابی «بلای» و 4/0

بر اسا

درصد نمز «خمر» است .به عبارت دیگر 04/3،درصد از بانکشای ماورد سارقت ،مجهاز
به سمست اعالم خعر الکترونمکی شستند .عملکرد پمشاگمرانه ایان سمسات شمانناد ماورد
قبلی رعب و وحشت زیادی برای ساارقمن باه شماراه دارد .بناابراین عادم توجاه باه ایان
تکنمک از آسمبشای بانک بشمار میرود.
جدول  :11فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

19

04/3

04/3

04/3

خمر

9

4/0

4/0

399/9

کل

14

399/9

399/9


آیا در طول ساعت كار شعبه دوربين های گاوصندوق و آالرم آن روشن بیوده
است؟

بر اسا
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دادهشای جدو ( ،)33پاس  32/6درصد از سؤاالت ارزشامابی «بلای» و 19/4

درصد نمز «خمر» است .به عبارت دیگر ،در طو ساعت کار  32/6درصد از باناکشاای
مورد سرقت ،دوربمنشای گاوصاندو و آالرم آن روشان اسات .بایتاوجهی و سساتی
کارمندان نسبت به امر فو اقدامات پمشگمرانه بانک را خنثیکرده و مایتواناد سارعت

در دستگمری ،شناساا ی ساارقمن و تساری در روناد پایجاویی را باه تانخمر

عمل پلم

129

اندازد.
جدول  :11فراواني مربوط به پاسخهای پرسش

بلی

6

32/6

32/6

32/6

خمر

91

19/4

19/4

399/9

کل

14

399/9

399/9


آیییا در هنگییام بییازكردن درب گاوصییندوق محتویییات آن از دییید مشییتریان
مخفيبوده است؟

بر اسا

دادهشای جدو ( ،)39پاس  11/9درصد از سؤاالت ارزشامابی «بلای» و 63/1

درصد نمز «خمر» است .به عبارت دیگر ،در  11/9درصد از بانکشای ماورد سارقت ،در
شنگام بازکردن درب گاوصندو  ،محتویات آن از دید مشتریان مخفی است .از ساویی
کاش

تحریک شمجانی از طری تکنمکشایی مانند کنتر و نهانکردن آمااج ساعی در

پمشگمری از تحریک و نتایج بزشکارانۀ ناشی از آن را دارد .عادم رعایات ایان نکتاه در
بررسی و شناسایی اولمهای کاه ساارقان از باناک مایکنناد (باه گفتاه خاود ساارقمن در
بازجوییشا) تنثمرگذار است.
جدول  :12فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

31

11/9

11/9

11/9

خمر

93

63/1

63/1

399/9

کل

14

399/9

399/9

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

آیا پيشخوان مناسب بين كارمندان و مشتریان تعبيه شده بوده ؟ 

دادهشای جدو ( ،)31پاس  49/9درصد از ساؤاالت ارزشامابی «بلای» و 49/9

براسا

درصد نمز «خمر» است .به عبارت دیگار ،در  49/9درصاد از باناکشاای ماورد سارقت،
پمشخوان مناسب بمن کارمندان و مشتریان تعبمه شاده اسات .ایجااد جادارشای شمشاهای
نشکن به جهت مجزاکردن کارمندان از عموم مردم یا باه عباارتی ایجااد پمشاخوانشاای
مناسب با ارتفاع مناسب و شمشهشای رادگلوله ،عااملی در اعتمااد باهنفا

کارمنادان،
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استفاده بهتر از امکانات حفاظتی در برخورد با جرم و عااملی پمشاگمرانه بارای دسترسای
سارقان به آماج جرم است و عدم بکارگمری آن تسهمل در دستمابی سارقان به آماج و از
آسمبشای شعبات بانک است.
جدول  :13فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

32

49/9

49/9

49/9

خمر

32

49/9

49/9

399/9

کل

14

399/9

399/9


آیا محل راک سرور از امنيت مناسب برخوردار بوده است؟ 

بر اسا

دادهشای جدو ( ،)34پاس  29/6درصد از سؤاالت ارزشامابی «بلای» و 90/4

درصد نمز «خمر» است .به عبارت دیگر ،در  29/6درصاد از باناکشاای ماورد سارقت،
محل راک سرور از امنمت مناساب برخاوردار اسات .البتاه بهارهبارداری از ایان سمسات
توسط سارقان تاکنون مشاشده نشده است .این بخ

122

حاوی تمامی اطالعات شعبه اسات

و نیعهای حماتی برای باناک بشامار مایرود بناابراین توجاه باه ایان بخا
رروری و بیتوجهی به آن از آسمبشای بانک بشمار میرود.

از اقادامات

جدول  :14فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

94

29/6

29/6

29/6

خمر

39

90/4

90/4

399/9

کل

14

399/9

399/9

بر اسا

دادهشای جدو ( ،)34پاس  21/4درصد از سؤاالت ارزشامابی «بلای» و 96/4

درصد نمز «خمر» است .به عبارت دیگار ،در  21/4درصاد از باناکشاای ماورد سارقت،
گشتشای پلم

از بانکشا سرکشی و تعرفه را امعا میکنند .گشتشای پلام

عمومااً

به وظایا خود بخوبی عمل نمودهاند ،خال شای موجود مربوط باه صاندو شاای درون
ادارات و شرکتشا یا باجهشای کوچک است.
جدول  :15فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

94

21/4

21/4

21/4

خمر

0

96/4

96/4

399/9

کل

14

399/9

399/9


ویلسون در کتاب اداره امور پلمسی میگوید :گشتشای تبادفی پلام  ،ساتون فیارات
امور پلمسی شستند .او شمچنمن عنوان میکند که پلم

باید در شمه جاا حارار باشاد تاا

فرصت ارتکاب جرم از بمن برود و از وقوع جرم پمشگمری کناد .بناابراین اگار مجرماان
احسا

کنند پلم

ممکن است شر لحره در محل حارر شود ،پ

کمتار باه ارتکااب

اعما مجرمانه روی مایآورناد .ساارقمن مسال باناکشاا در بررسایشاای خاود دقمیااً

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

آیا گشتهای پلي

از بانک سركشي و تعرفه بانک را امضا ميكردهاند؟
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عملکرد گشتیشا را مورد بررسی قرار مایدشناد و در سااعات عادم حعاور ،دسات باه
عملمات مجرمانه خود میزنند .گشتیشاای پلام

بایاد بارای سرکشای از باناک برناماه

مشخص نداشته و بهصورت تبادفی بانکشا را مورد سرکشای قارار دشناد .شرقادر کاه
خعر ارتکاب جرم بمشتر باشد ،افراد کمتری رغبت به ارتکاب جرم خواشند داشت.
آیا بانک اقدامات پيشگيرانه در خصیو

آمیوزش كارمنیدان و ارتقیای سیواد

انتظامي آنها در مقابل سرقت مسلحانه انجام داده بود؟
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بر اسا

دادهشای جدو ( ،)36پاسا  43/9درصاد از ساؤاالت ارزشامابی «بلای» و 41/1

درصد نمز «خمر» اسات .باه عباارت دیگار ،در  43/9درصاد از باناکشاای ماورد سارقت،
اقدامات پمشگمرانه در خبوص آموزج کارمندان و ارتیای سواد انترامی آنشاا در میابال
سرقت مسلحانه توسط بانک انجام شاده اسات .باا معالعاه پرونادهشاای موجاود در اغلاب
پروندهشا کارمندان نتوانستهاند از نکات پمشگمری کننده ،آژیرشای خعار و پادا شاا حامن
سارقت اساتفاده کنناد و در مااواردی فرصات اساتفاده از پادا شااا را نداشاتهاناد .آمااوزج
کارکنااان موسسااهش اای عمااومی و خبوصاای و اسااتفاده از آنااان در برقااراری یااا تیویاات
محافرت از محمط و اموا نمز از روجشاای ماؤثر پمشاگمرانه اسات .احساا

شوشاماری و

کنتر اوراع توسط کارکنان موجب انبراف و نااممدی بسماری از بزشکاران عالقهمند باه
ارتکاب جرم میشود و در صورت ارتکااب جارم نماز باا واکان
افزای

حسااب شاده موجاب

رریب دستگمری مرتکبان میشود الزم است مسئوالن بانک با شماشنگی مادیران

و اساتمد پلم

نسبت به این موروع (آموزج کارمندان) اشتمام ورزند .
جدول  :16فراواني مربوط به پاسخهای پرسش 
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فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

بلی

34

43/9

43/9

43/9

خمر

99

41/41

41/41

399/9

کل

14

399/9

399/9

نتيجهگيری
با توجه به یافتهشای بهدست آمده از تحیم  ،بمشتر سرقتشای مسلحانه بانکشا باه دلمال
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عدم توجه یا توجه کمتر به معالب زیر صورت گرفته است .

 .3مه ترین عامل بازدارنده جرم سرقت مسلحانه برای ساارقمن بار حساب گفتاهشاای
خود سارقمن که در اکثریت پروندهشا موجود است ،استیرار نگهبان مسل به سالگ گرم
در داخل بانک است ،که حسب معالعات موجود موجاب جابجاا ی در مکاان جارم یاا
شرگونه درگمری است .از طرفی؛ مجازاتشای تعممن شده برای محارب و مفسادین فای
االرض و حدود اختمارات نگهبانان مسل در کاربرد قانونی سالگ ،ممل و رغبت سارقان
مسل بانکشا را برای ارتکاب این جرم کاش
مدیران پلم

مایدشاد .بناابراین جاا دارد مسائوالن و

و سازمان بانکشا نسبت به این مه توجّه بمشتری بنمایند .

 .9ساعت حمله سارقمن مسل بانک بمشتر در ساعتشای  2تا  0صاب اسات ،بناابراین
جا دارد مسئوالن پلم

و بانک برای حراست از بانک در این ساعات غافل نباشاند و باا

شروع کار شعبه نگهبان بانک را به محل پست خود بفرستند .

 .1در بسماری از بانکشای مورد سرقت مشاشده میشود علمارغ توصامهشاای جادی
ناجا مبنی بر عدم تعبمه فعاشای زیرزممن و نم طبیات باالیی ،عدم استفاده از شمشهشاای
رنگی(به نحوی که داخل شاعب از بمارون قابال رؤیات باشاد) و عادم تعبماه دربشاای
خروجی پشت بانک غمر از درب ورود وخروج اصلی ،این مه گاشااً توساط مسائوالن
بانک بدلمل شرایط بانک (ک بودن فعای بانک ،اجارهایبودن و )...رعایت نمیگردد.
بانکشا باید موظّا به تغممر ساختار فعای داخلی ساختمان خاود عاالوهبار مکاانیاابی
بمرونی باشند .

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

گاشاً نوع جرم شده است .زیرا انگمزه بمشتر اینگوناه مجرماان رسامدن باه شادف بادون

 .4عدم استفاده از برخی تجهمزات حفاظتی مثل قفلشاای گاوصاندو  ،دوربامنشاای
گاوصندو  ،درب جلوگمری از تردد مشتریان به پشت باجه و . . .با آوردن بهانهشاای از
سوی کارمندان بانک مثل شلوغی شعب ش در مواردی موجب ایاراد خعراتای در ایان

زممنه و تعلل در روند پیجویی میگردد .

 .4شمچنان در بسماری از شعب؛ پمشخوانشای مناسب ،دربشای جداکنناده ،تجهمازات
عدم دسترسی و دید به گاوصندو نبب نشده اسات کاه خاود موجاب دسترسای آساان
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سارقمن به آماج جرم را فراش میآورد .
با توجه به نی

مه عوامل پمشاگمرانه ،بایاد دساتورالعملشاای حفااظتی باه گوناهای

تنرم گردند؛ که امکان شرگونه دسترسی آسان به آماج جرم در بانکشا برای مشاتریان
یا سارقان از ایشاان سالب گاردد .باا رعایات نکاات فاو مایتاوان شااشد پاایمنآمادن
چش گمر آمار سرقتشای مسلحانه بود.
پيشنهادها
 -3تدوین میررات ویژه برای ارتیا سع حفاظت فمزیکی باناک متناساب باا کااربری
این اماکن :از آنجا مکه قوانمن موجود درجهت پمشاگمری از سارقت مسالحانه باناکشاا
قاادیمی بااوده و مسااتلزم بااازنگری جاادی اساات ،قااوانمن جااامعی بااه جهاات بهسااازی و
برنامهریزی ،کنتر و شدایت دستورالعملشای حفاظتی و مراقبتی از باناکشاا در میابال
ساارقتشااای مساالحانه بااا شمکاااری ،شماااشنگی و تعاماال ماادیران و مساائوالن اجرای ای
سازمانشای پلم

و بانک تهمه و مسئولمت اجرای آن دقمیاً مشخص گردد .با مکانیاابی

مناسب و اصالگ موقعمت شعب بانکشا از لحاا دسترسای پلام
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و ساایر امکاناات و

نمروشای خدمات امدادی در قالب دستورالعملشای ساخت شعب اقدام گردد .

 -9تشدید اقدامات نرارتی و کنترلی بر حسان اجارای میاررات مادون :قاانونگاذاری
جدید در جهت قابل تعیمببودن و رمانت اجرا داشتن ،برای نیضکننادگان میاررات

ویااژه ارتیااا سااع حفاظاات فمزیکاای بانااک .میااررات مورااوعه فعلاای برخاای از
دستورالعملشای پمشگمری از سرقت بانک تا حدودی احبا شده ولی رمانت اجرایی
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برای آن پم بمنی نشده است و بانکشا از این نیص و سکوت قانون سو استفاده نموده
که در برخی موارد به لحا فیدان رمانت اجرا از زیر بار اجرای آن فارار ماینمایناد و
گاشاً اقدامات و اعمالی مغایر آن انجام میدشند .پ

به رف این نیمبه قانونی اقدام و قابل تعیمب باشد .

باید با قانونگذاری جدیاد نسابت

نبب این سمست شا بهمنزله اتمام کار با این سمسات شاا نمسات .باناک بایاد در خباوص
فعای تحت پوش

دوربمنشا ،آماده بکاری روزاناه ،گردگماری و اطممناان از شافافمت

شمشه ولنز آنشا ،شمچنمن آماده بکااری سامت شاای اعاالم خعار خاود اطممناان حاصال
وکارشناسان فنی پلم

بر این کار معاب دستورالعملشای تادوین شاده ،نراارت کاافی

بنمایند .چه بسا عدم آماده بکاری یا وار نبودن تبویر(در پروندهشاای موجاود ماورد
بررسی قرار گرفته) ،روند پیجویی را برای کارآگاشان آگاشی پلم

با ماوانعی روبارو

ساخته ،که موجبات فارار ماوقّتی ساارقمن از چنگاا عادالت و اخاال در پمشاگمری از
سرقتشای آینده را فراش میآورد .

 -4تشدید مجازات سارقمن :با شماشنگی میامات قعاایی در تشادید مجاازات ساارقمن،
شمچنمن تسری در روند رسمدگی و آگاشیرسانی عماومی مجاازات ساارقمن اقادام ،تاا
عالوهبر اقدامات پمشگمریشای ورعی ،جنبه اقدامات پمشگمرانه کمفاری و اجتمااعی در

جامعه اجرایی گردد .

 -4تهمّه بانک اطالعات رایانهای سارقمن :با شماشنگی میامات قعایی و سازمان زنادانشاا،
بانک اطالعات رایانهای سارقمن تهمّه و بر اعما سارقمن مسل ساابیهدار کنتار و نراارت
اعما گردد .با توجه به اینکه سارقان مسل بانک عموماً از افاراد دارای ساابیه مجرممات

واکاوی سرقت های مسلحانه بانک

 -1در سا شای اخمر تیریباً تمامی بانکشا به سمست شای حفاظتی مجهّز شادهاناد ،لامکن

میباشند ،این عمل در کنتر آنان ،پمشگمری از رخداد جرم سرقت مسلحانه بانک توساط

ایشان و تسری در روند پیجویی حا ز اشممّت است .

 -6مبارزه جدّی با قاچا ساالگ و مهماات :آخارین راشکااری کاه بارای پمشاگمری از
ارتکاب جرم پمشنهاد میشود کنتر وسایل ترغمب به ارتکاب جارم یاا راروری بارای
آن اساات .مااثالً ،قااوانمن مربااوط بااه نگهااداری و حماال سااالگ ،سااعی در محاادودکردن
دسترسی به بععی از سالگشای خاص را دارند کاه ممکان اسات باعاث ارتکااب جارم
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گردند .سالگ بهعنوان ابزاری است که سارقمن بانک با تکمّه بر این عامل به انجام اعما
مجرمانه دست میزنند .مسئولمن ایربط مبارزه باا قاچاا ساالگ و مهماات خبوصااً در
استانشای مرزی و جنوبی باید تمامی تالجشای خود را در مبارزه با این مععل بنمایناد
تا جامعه را از وجود شرگونه سالگ عاری دارند.
مناب
 اسحاقی ،محماد ( .)3119رویکاردی اساتراتژیک باه پمشاگمری از جارم (مجموعاه
میاااالت) .چاااا او  ،تهااران :مرکااز معبوعااات و انتشااارات معاوناات اجتماااعی و
پمشگمری از وقوع جرم قوه قعا مه .

 خلعتبااری ،عبدالحساامن ( .)3109عملمااات دسااتگمری سااارقمن خعرناااک و باناادی.
تهران :دانشگاه علوم انترامی.
 خلعتبری ،عبدالحسامن؛ خوشازاد ،رراا؛ احمادی ،احمدرراا( .)3114سارقتشاای
مسلحانه و به عنا با رویکرد پلمسی و کارآگاشی از دیدگاه جرمشناسی و حیاوقی.

تهران :کتابسرای تندی  .
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 ساااروخانی ،محماادباقر ( .)3121روجشااای پااژوش
پژوششگاه علوم انسانی و معالعات فرشنگی.

در علااوم اجتماااعی .تهااران:

 سرمد ،زشره؛ بازرگان ،عبا ؛ حجازی ،الهه ( .)3126روجشاای پاژوش

در علاوم
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رفتاری .تهران :نشر مرکز آموزج مدیریت دولتی.
 قربانی ،محمد ( .)3112مسمر قانون دادگستری در ایران .تهران :نشر چشمه.
 گسن ،ریمون ( .)3126روابط بمن پمشگمری ورعی و کنتر بزشکاری.ترجمه دکتر
علی حسمن نجفی ابرندآبادی،مجلاه تحیمیاات حیاوقی ،شاماره  ،99-30انتشاارات
دانشگاه شهمد بهشتی تهران .

عالمه طباطبا ی ،چاا او  ،تهران .

 مشمری ،مهشمد ( .)3124فرشنو فارسی (تک جلدی) .چاا سوم ،تهران :انتشارات
سروج .

 خلعتبااری ،عبدالحساامن ( .)3113مهاااجرین و ساارقتشااای مساالحانه تهااران باازرگ.
پایاننامه کارشناسیارشد :دافو

ناجا.

 صالحی ،سمدمحمدمهدی( .)3114بررسی نی

پمشگمری وراعی در کااش

وقاوع

جرم سرقت مسالحانه از باناکشاا و امااکن تجااری .پایاان ناماه کارشناسای ارشاد:
دافو

ناجا.

 یانی ،ررا ( .)3103بررسی انترامی سرقتشاای مسالحانه از طالفروشایشاای تهاران
بزرگ  .3109-3114پایاننامه کارشناسیارشد :دافو



ناجا .
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