ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ )ﺷﻤﺎره (4
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺎی ﺣﻔﺎﻇ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻠﻔﻦ :
 -۱ﺮﮔﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻧﺪ ﯿﺪ .
ﺳﯿﻢ ﺎرت ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ ﺑﮫ راﺣ ﻗﺎﺑﻞ ﮐ ﺑﺮداری ﺑﻮدﻩ و دﯾﮕﺮی ﺑﮫ راﺣ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﯿﻢ ﺎرت و ﻢﭼﻨ ن اﻃﻼﻋﺎت ذﺧ ﻩ ﺷﺪﻩ در آن )ﺷﻤﺎرﻩ ﺎی ذﺧ ﻩ ﺷﺪﻩ،
ﭘﯿﻐﺎم ﺎ ،ﻗﺮار ﺎ و  ( ...ﮐ ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ .
از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧ ﻩ ﺷﺪﻩ در دﺳﺘ ﺎﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ ،ﺑﺨ
ﻤﺮاﻩ ،اﻃﻼﻋﺎت ذﺧ ﻩ ﺷﺪﻩ در ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻮ

در ﺣﺎﻓﻈﮫ دﺳﺘ ﺎﻩ ﻗﺮار ﻣﯽﮔ د ،ﺑﺎﯾﺪ ﻤﻮارﻩ ﻨ ﺎم ﻌﻮ ﺾ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻌﻤ

ﻮ

ﺗﻠﻔﻦ

را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

 -٢ﺮﮔﺰ از ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
در ﻌ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔ داﺷﺘﮫ و ﭼﻮن دﺳﺘ ﺎﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﯾﺎ اﻣ ﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻤﺎس در ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ او ﺛ ﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻟﺬا از ﺗﻠﻔﻦ ﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ از ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ اﻓﺮاد ﻣﻄﻤ ن ،ﮐﺴﺒﮫ ﺎی ﺛﺎﺑﺖ و  ...اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺣ اﳌﻘﺪور ﺲ از ﺗﻤﺎس ،ﺷﻤﺎرﻩ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
 -٣ﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻣ ﺎﳌﺎت ﺗﻠﻔ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ .
ﯾ ﯽ از ﺳﺮ ﻊﺗﺮ ﻦ و ارزانﺗﺮ ﻦ روش ﺎی ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﻠﯿﮫ ﺗﻠﻔ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺪا ،ﻏﺼﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟ و ﻣﻮﺟﮫ ،ﭘﻮﺷﺶ ﺎی
ﺷﻐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺎی ﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟ اﻗﺪام ﺑﮫ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﮫای ﻧ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮ ﺐ ﺧﻮردﻩ
و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎس ﮔ ﻧﺪﻩ ﻗﺮار د ﺪ .
 -٤ﺮﮔﺰ ﻣﻨﻮی »ﺑﻠﻮﺗﻮث« ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﻗﺮار ﻧﺪ ﯿﺪ .
ﯾ ﯽ از اﻣ ﺎﻧﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯽﺳﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺳ ﺴﺘﻢ »ﺑﻠﻮﺗﻮث« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻮ ﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ دارای اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻩ و از اﯾﻦ ﻃﺮ ﻖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ ،اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٥٠ﻣ ی از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘ ﺎﻩ
ﺗﻠﻔﻦ ﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ﺮﻩﺑﺮداری ﮐﺮدﻩ ﯾﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل و ﺮوس ﻮ

ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر ﻣﺸ ﻞ ﮐﻨﻨﺪ .

 -٥ﺮﮔﺰ از ﺗﻠﻔﻦ ﺎی ﯽﺳﯿﻢ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
ﻓﺮ ﺎ ﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺎی ﯽﺳﯿ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﻮ ﻣﻮج  FM–SW-AMو ﺎﻧﺎل ﺎی ﺗﻠﻮ ﺰ ﻮ ﯽ ﻗﺎﺑﻞ در ﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﯾﮕﺮان ﺑﮫ و ﮋﻩ ﻤﺴﺎﯾﮫ ﺎ ﺑﮫ
راﺣ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣ ﺎﳌﺎت ﺗﻠﻔ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻤ ن ﺧﺎﻃﺮ ،ﯿﭻ ﺎﻩ ﺳ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﯽﺳﯿ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﻢ ﺧﻮد را از
اﯾﻦ ﻃﺮ ﻖ رد و ﺑﺪل ﻧﮑﻨﯿﺪ .
 -٦ﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ دوﺳﺘﺎن ،آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻤ ﺎران ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺎﻏﺬ ﺑﺎﻃﻠﮫ ،روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺸﺖ ﺟﻌﺒﮫ دﺳﺘﻤﺎل ﺎﻏﺬی و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺑﺎر ﺎ ﻣﺸﺎ ﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﻓﺮاد ﻨ ﺎم ﻣ ﺎﳌﺎت ﺗﻠﻔ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ روی روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ،ﺴ ﺖ ﺑﮫ آن ﯽﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﺪن روزﻧﺎﻣﮫ ﺎی ﺑﺎﻃﻠﮫ ،اﯾﻦ ﻮﻧﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻧ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد .
اداﻣﮫ دارد...
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ

