
 :توصیه های حفاظتی در استفاده از تلفن

 

 

 .هرگز تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید (1

چنین  کارت و هم تواند از سیم  می راحتی  برداری بوده و دیگری به راحتی قابل کپی  سیم کارت تلفن همراه به

 .برداری نماید کپی(  …ها، قرارها و   پیغام ذخیره شده،  های  شماره )اطالعات ذخیره شده در آن 

گیرد، باید همواره هنگام   دستگاه قرار می جا که اطالعات ذخیره شده در دستگاه تلفن همراه، بخشی در حافظه  ن از آ

 .تلفن همراه، اطالعات ذخیره شده در حافظه گوشی را پاک نمایید تعمیر گوشی    تعویض و فروش یا 

 .رگز از تلفن همراه افراد ناشناس برای برقراری ارتباط خود استفاده نکنیده( 2

چون دستگاه تلفن خود را در اختیار  در بعضی مواقع ممکن است شما نیاز فوری به برقراری تماس تلفنی داشته ولی

جا که شماره تماس  ز آنا. ممکن است از تلفن همراه دیگران استفاده کنید نداشته یا امکان تماس با آن وجود ندارد،

کنید، یا از تلفن همراه افراد  های عمومی مخابرات استفاده گردد؛ لذا از تلفن   حافظه تلفن همراه او ثبت می در

 .المقدور پس از تماس، شماره را حذف نمایید  حتی استفاده نموده و …های ثابت و  مطمئن، کسبه



 .اد نکنیدهرگز به مکالمات تلفنی افراد ناشناس اعتم( 3

است که برخی افراد با تقلید صدا،  آوری اطالعات تخلیه تلفنی های جمع ترین روش ترین و ارزان  یکی از سریع

شغلی مختلف و ترفندهای بسیار جالبی اقدام به کسب اطالعات از  های غصب عنوان مراکز دولتی و موجه، پوشش

و ناخواسته اطالعات  ای نیز ممکن است فریب خورده رفهمواظب باشید، حتی برخی افراد ح. نمایند   می دیگران

 .دهد ارزشمندی را در اختیار تماس گیرنده قرار 

 .تلفن همراه را در حالت فعال قرار ندهید« بلوتوث»هرگز منوی  (4

مراه های جدید تلفن ه  گوشی. باشد  می «بلوتوث»سیم استفاده سیستم  صورت بی  یکی از امکانات انتقال اطالعات به

 در صورت فعال بودن این قابلیت در تلفن. کنند   اطالعات خود را مبادله می دارای این قابلیت بوده و از این طریق

با     برداری کرده یا  تلفن همراه شما بهره توانند از اطالعات دستگاه  متری از شما می 05همراه، افراد ناشناس تا فاصله 

 .شکل کنندم ارسال ویروس گوشی شما را دچار

 .سیم در ارتباطات تلفنی استفاده نکنید های بی  هرگز از تلفن ( 0

تلویزیونی قابل دریافت  های  و کانال FM–SW-AM سیمی اغلب توسط رادیو موج های بی  فرکانس تلفن

 به همین خاطر،. کنندتوانند، مکالمات تلفنی شما را شنود   راحتی می  به  ها  باشند؛ بنابراین، دیگران به ویژه همسایه  می

مهم خود را از این طریق رد و بدل  در صورت لزوم، مطالب سری و. سیمی نداشته باشید گاه سعی در استفاده بی هیچ

 .نکنید

باطله، روزنامه، پشت جعبه دستمال  هرگز شماره تلفن دوستان، آشنایان و همکاران خود را بر روی کاغذ ( 6

 .مائیدنن کاغذی و موارد مشابه یادداشت

دیگران را بر روی روزنامه نوشته، نسبت به آن  شود که افراد هنگام مکالمات تلفنی شماره تلفن بارها مشاهده می 

نیز خارج  اطالعات    گونه   های باطله، این  حالی است که در صورت خارج شدن روزنامه این در. باشند  توجه می بی

 .گردد  می
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