تخليٍ تلفىي ي راٌ َاي مقابلٍ با آن
تخليٍ تلفىي چيست؟
هَؾَػي كِ دس ػيي سبدگي ٍ كن اّويت جلَُ كشدًص ثسيبس هْن ٍ حيبتي است ٍ ثسيبس ثِ اهٌيت كطَس خذضِ ٍاسد كشدُ
است.
ضبيذ اٍليي سئَالي كِ ثِ رّي خكَس هي كٌذ ،ايي ثبضذ كِ تخليِ تلفٌي ثِ چِ هؼٌبست؟
تخليِ تلفٌي دس هؼٌبي ػبم ثِ هؼٌبي ثِ دست آٍسدى اقالػبت اص افشاد هختلف جبهؼِ تَسف تلفي ،ثِ ٍسيلِ ي كسبًي كِ ثِ
ّش دليل ػٌبد ثب ايي هشص ٍ ثَم داسًذ ( اقالػبتي كِ اص ًظش هب اّويت چٌذاًي ًذاسد هثل اسن سئيس يب ّوكبس ّ ،وسش يب اسائِ
آهبس ّبي خيلي هؼوَلي دس حيكِي كبسي )
تؼشيف تخليِ تلفٌي ثِ غَست كالسيك :
تخليِ تلفٌي ،ػجبست است اص تالضي آگب ّبًِ اص قشف دضوي ثب ثْشُ گيشي اص غفلت يب فشيت ػَاهل خَدي ،ثِ هٌظَس كست
اقالػبت ٍ المبي خَاستِّبي خَد اص قشيك ثشلشاسي استجبـ تلفٌي.
اَذاف دشمه از تخليٍ تلفىي :
 جوغ آٍسي اـالػبت دس خػَظ هطكالت داخلي جبهؼِ ،دس ساستبي ثْشُ ثشداسي تجليغي ضٌبسبيي هطكالت دستگبُّبي اجشايي ،جْت ثْشُ ثشداسي تجليغي دس ساستبي ًبكبسآهذ ًطبى دادى ًظبم كست اقالػبت ،دس ساستبي داهي صدى ثِ اختالفبت جٌبحّبي سيبسي كطَس تالش آگب ّبًِ ثشاي ايجبد اختالفات هزّجي  ،سيبسي ٍ لَهي دس داخل كطَس كست اقالػبت ثب ّذف ايجبد اخالل دس سٍاثف جوَْسي اسالهي دس هجبهغ ثييالوللياٍليي سئَالي كِ دس ايي خػَظ هكشح است اييكِ ثِ ًظش ضوب چٌذ دسغذ اص اقالػبت ٍ اخجبس كطَس تَسف تخليِي تلفٌي
ثِ دست دضوٌبى ايشاى صهيي هيافتذ؟
حاسخ ً :ضديك ثِ  80دسغذ اقالػبت كطَس تَسف تخليِ تلفٌي اص توبهي الطبس جبهؼِ ثِ دست دضوٌبى ايي هشص ٍ ثَم
هي افتذ.
سئَال ثؼذي كِ هكشح هي گشدد ايي كِ دضوي دس تخليِ ي تلفٌي ثِ دًجبل چيست ٍ چِ كسبًي دس هؼشؼ تخليِ تلفٌي
ّستٌذ؟

دبسخ  :دضوي دس تخليِ تلفٌي ثِ دًيبل اقالػبتي است كِ اص ًظش هب اسصش چٌذاًي ًذاسًذٍ ،لي دس ٍالغ ثشاي آى ّب اسصضوٌذ
هحسَة هي گشدد ٍ اقالػبت هب ثِ ٍالغ تكويل كٌٌذُ دبصل اقالػبتي آى ّبست ٍ دضوٌبى ثشاي ايي كبس ّيچ هحذٍديت
سٌي اػوبل ًكشدًذ ٍ اص كَدكبى  6سبلِ تب سبل خَسدگبى  90سبلِ سا هَسد تخليِ لشاس دادُاًذ.
اصًالً تخليٍ تلفىي بٍ دي صًرت اوجام ميگيرد:
 )1كٌتشل تلفي ّوشاُ افشاد ثب استفبدُ اص ٍسبئل ٍ سٍشّبي هخػَظ ،كِ ثيصتش جٌجِي جبسَسي ٍ اقالػبتي داسد.
 )2توبس تلفٌي ثب اضخبظ ٍ گشفتي هستمين اقالػبت اص آىّب
تلفه َمراٌ :
قجك تحميمبت سبصهبى ّبي اقالػبتي كطَس ّبي هختلف ثبثت گشديذُ است كِ تلفي ّبي ّوشاُ سبختِ ضذُ تَسف
كبسخبًِ ّبي هختلف داساي يك حبفظِ ي هخفي ثب ظشفيت ثبال جْت ؾجف هكبلوبت ٍ يك ٍسيلِ اي ضجيِ سين كبست ثِ
غَست هخفي جْت اسائِ اقالػبت گَضي هَسد ًظش ثِ كطَس ّبي سبصًذُ دس هَالغ خبظ است ٍ تلفي ّبي ّوشاُ داساي
ًَػي ثبقشي ثسيبس سيض ثب ػوش دست كن  50سبلِ است كِ دس هَالغ حسبس ٍ هَسد ًيبص ثشاي كطَس ّب ٍ سيستن ّبي
اقالػبتي ًبظش ثش سبخت ايي گَضيّب اقالػبت اسسبل خَاّذ ًوَد.
ضبّذ هثبل ايي لؿيِ ًيض صهبًي است كِ ثِ ّش دليل گَضي خَد سا گن كشدُ ٍ اص هخبثشات تمبؾبي يبفتٌص سا داضتِ ثبضيذ،
كِ ثب سػبيت جويغ ضشايف ،گَضي ضوب دس غَست خبهَش ثَدى ًيض ديذا خَاّذ ضذ.
ساُ ّبي اهٌيتي جْت كٌتشل ٍ كن كشدى خكشات احتوبلي سَء استفبدُ اص گَضي تلفي ّوشاُ:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

)8
)9

اص ّوِ كذ ّب ٍ سهض ّب ٍ لفل ّب استفبدُ گشدد.
اص ضوبسُ گيسي سشيغ استفبدُ ًطَد.
تَغيِ هي ضَد اص تلفيّبيي ثب حبفظِي كوتش استفبدُ گشدد (هثالً گَضي ّبي سبدُ ٍ اسصاى ليوت)
دس ّيچ هَلغ ثب دكوِ ٍ هشثغ ثبصي ًكٌيذ  .چشا كِ كٌجكبٍي هخبقت (سبصهبى ّبي اضبسُ ضذُ دس ثبال ) سا دس
ايي،كِ احتوبل ٍسٍد غبحت تلفي ّوشاُ ثِ سهض يب كذي كِ جٌجِ سشي ٍ اقالػتي داسد سا جلت خَاّذ ًوَد.
گشدد
ّش اص چٌذگبّي سين كبست اص گَضي جذا گشدد ٍ ثب يك فبغلِ صهبًي هجذداً استفبدُ .
ثْتش است ضوبسُ ّبي هْن ٍ حسبس سا دس گَضي هَثبيل رخيشُ ًكٌيذ ٍ سبيش ضوبسُ ّب سا ثِ اسبهي كِ خَدتبى
هتَجِ هي ضَيذ رخيشُ كٌيذ .دست كن اص اسبهي ثِ جبي ًبم فبهيلي استفبدُ كٌيذ.
سؼي كٌيذ تلفي ّوشاُتبى سا ثِ كسي جْت توبس لشؼ ًذّيذ ،دس غَست الضام ثِ ايي كبس ،خَدتبى ضوبسُ گيشي
ًوبئيذ ( .چشا كِ هوكي است قشف كذي سا ٍاسد ًوَدُ كِ حسبسيت ثش سٍي ضوب دس خػَظ كٌتشل ٍ هكبى يبةي
ضوب افضايص يبثذ).
اص گَضي ّبي ّذيِ ضذُ استفبدُ ًكٌيذ ٍ لجل اص ّش كبسي الذام ثِ تؼَيؽ آى ًوبئيذ.
ثؼذ اص گزضت هذت صهبًي هطخع گَضي خَد سا تؼَيؽ ًوبئيذ.

ّ )10نچٌيي اص لحبل دضضكي تَغيِ هي ضَد دس ٌّگبم غحجت اص گَش چخ استفبدُ ًوبئيذ ٍ سؼي ًوبئيذ گَضي سٍ
ثِ غَست ػوَدي گشفتِ تب خكشات كنتشي ضوب سا تْذيذ ًوبيذ.
توبس تلفٌي ثب اضخبظ ٍ گشفتي هستمين اقالػبت اص آىّب
دس ايي سٍش اص تخليِ ي تلفٌي ،اثتذا دبصلي تطكيل هي گشدد كِ گبّي ثشاي تكويل ايي دبصل سبل ّب صهبى غشف
هي ضَد.
ايي دبصل ضبهل هَاسد ريل هيگشدد.
 )1هَؾَع
 )2تطكيل گشٍُ كبس ّبي هختلف (هبًٌذ ثشسسي افشاد هختلفي كِ اسصش سشهبيِ گزاسي جْت تخليِ تلفٌي سا
داسًذ)
 )3تطكيل دبصل ٍ ثشسسي سًٍذ تكويل دبصل
 )4قشح سئَاالت هختلف جْت دشسيذى اص افشادي كِ هذ ًظش لشاس هيگيشًذ
 )5سجَع ثِ ثبيگبًي دليك ضبى ،دس خػَظ هَؾَع ٍ ساثمِ ي افشاد
 )6جوغ آٍسي اقالػبت آضكبس دس خػَظ هَؾَػي كِ اص قشيك سسبًِ ّبي جوؼي ٍ ًَضتبسي دس اختيبس ػوَم
جبهؼِ لشاس هي گيشد.
ّ )7ذف لشاس دادى هشكض اغلي اداسي ٍ سبختوبًي ٍ تطكيالتي هَؾَع
 )8ثشسسي اقالػبت هَاصي ضبهل اقالػبت اٍليِ ٍ همذهبتي ساجغ ثِ افشاد ّذف  ،اقالػبت اٍليِ ٍ همذهبتي ساجغ
ثِ هَؾَع ٍ ًَع دسگيشي فشد ّذف ثب هَؾَع ،ديذا كشدى سٍشّبي اػتوبد سبصي ،ديذا كشدى سشًخ.
 )9استفبدُ اص سٍاىضٌبسي استجبقبت جْت اخز اقالػبت.
 )10ثشسسي ضخػيت افشاد – هبًٌذ تشسَ ثَدى يب ًَع صثبى ٍ لْجِ قشف ٍ.. .
ًحَُي ٍسٍد ثِ ثحث
ًَع دَضص ( ثب ػٌبٍيي هختلف ٍ هشاجغ هْن كطَسي ) هثل ًْبد سيبست جوَْسي ،لَُ لؿبئيِ ،اداسُ ي اقالػبت،
ديَاى هحبسجبت ٍ... .
ثِ ػٌَاى هثبل گبّي جْت سسيذى ثِ ضوبسُ هَثبيل يك سئيس دستگبُ اجشايي ،اثتذا كبسهٌذاى آى دستگبُ ٍ
خبًَادُ سئيس سا ثشسسي هي كٌٌذ ٍ هَاسدي اتفبق افتبدُ كِ ضوبسُ هَثبيل سئيس يك دستگبُ اجشايي سا اص ّوسش
ساًٌذُ آى سئيس ثِ ثْبًِ ّبي هختلف ٍ ثب استفبدُ اص سبدُ لَحي اش گشفتِ اًذ .هَاسدي هبًٌذ ًيبص ثِ توبس فَسي
ثب ّوسش ضوب كِ هَثبيلص دس دستشس ًيست ٍ ًيبص ثِ ضوبسُ هَثبيل سييسص داسين ٍ.. .
راٌ َاي مبارزٌ با تخليٍ تلفىي ي تلفهَاي مشكًك
 )1كن كشدى غحجت ثب تلفي.
ٌّ )2گبم استفبدُ اص تلفي ثِ ايي هَؾَع ثيٌذيطين كِ ًفش سَهيدس حبل ضٌيذى هكبلوِ هيثبضذ.

)3
)4
)5
)6

تبكسي سا ًطٌبختين ٍ اقويٌبى حبغل ًٌوَدين ثِ ّيچ سئَالي دبسخ ًذّين.
ّيچ گًَِ هسبئل ٍ اقالعات قجمِ ثٌذي ضذُ سا ثِ غَست تلفٌي ثبصگَ ًٌوبئين.
حتي االهكبى اص دبسخ گَيي تلفي ثِ ٍسيلِ كَدكبى جلَگيشي ًوبئين.
آهَصشّبي الصم ثِ كَدكبى ٍ اػؿبي خبًَادُ دادُ ضَد ،كِ ثِ ّيچ ػٌَاى ضوبسُ تلفي يب آدسسي سا ثِ ٌّگبم
غحجت ثب تلفي ثبصگَ ًٌوبيٌذ.
ثِ ّش حب ل تخليِ ي تلفٌي سٍضي است ًِ چٌذاى ًَيي ،كِ كبسثشد ثسيبسي دس خػَظ هسبئل اهٌيتي ٍ
اقالػبتي كطَس داسد ٍ هوكي است گبّي اٍلبت ّش يك اص هب ًيض جضئي اص دبصل تْيِ ضذُ دضوٌبى ،جْت
دسيبفت اقالػبت ثبضين.

