
 پیامک های تبلیغاتی را اینطور مسدود کنید 

 یکی اس هؼکالتی کَ بَ صْرت تکزار ػًْذٍ در طزّیض هؼکالت هزدم ػٌْاى هی ػْد، بحث پیاهکِای تبلیغاتی تلفي ُوزاٍ اطت.

تقزیبا ُز ُفتَ بزخی اس کاربزاى طزّیض هؼکالت هزدم بَ پیاهکِای تبلیغاتی اػتزاض هی کٌٌذ ّ هی گْیذ باػث 

 ػذٍ آطایغ اس آًِا گزفتَ ػْد. راُکارُای هظذّطاسی ایي پیاهکِا را باس ُن هزّر هی کٌین.

 

پیاهکِای تبلیغاتی  یکی اس هؼکالتی کَ بَ صْرت تکزار ػًْذٍ در طزّیض هؼکالت هزدم ػٌْاى هی ػْد، بحث

 تلفي ُوزاٍ اطت.

تؼذاد سیادی اس هؼتزکاى تاکٌْى در ایي بارٍ ػکایت کزدٍ اًذ ّ اپزاتْرُای تلفي ُوزاٍ ًیش راٍ ُای هتفاّت ّ هتٌْػی 

 را بزای هظذّد طاسی پیاهکِای تبلیغاتی اػالم کزدٍ اًذ.

هي دارم اس دطت ایي پیاهِای تبلیغاتی ّرسػی یکی اس هخاطباى طزّیض هؼکالت هزدم باس ُن در ایي بارٍ ًْػتَ: 

ّ.... کَ ػباًَ رّس رّی گْػی دریافت هیکٌن دیْاًَ هیؼن چزا هظذّد ًویؼٌذ چزا کظی پیگیزی ّرطیذگی 

 ًویکٌَ چزا اسهزدم طْئ اطتفادٍ هیکٌٌذ اقا اگز ها ًخْاین پیاهی دریافت کٌین بایذ کیَ ببیٌین؟

طْی اپزاتْرُای هختلف ًؼاى هی دُذ بزای هظذّدطاسی تبلیغات پیاهکی تلفي  هزّری بز راُکارُای ارائَ ػذٍ اس

 ُوزاٍ هی تْاًذ اس رّػِای طادٍ سیز اطتفادٍ کزد:

 روش اول:

ُای تبلیغاتی، راُکارُایی ّجْد دارد کَ در ایي هیاى هؼتزکاى اپزاتْر اّل ارتباطی هی  بزای ػذم دریافت پیاهک

 اقذام کٌٌذ: تْاًٌذ بَ یکی اس رّع ُای سیز
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 «۹۸۸۸»بَ « ۱»ارطال ػذد  - ۱

 ۹۸۸۸۸ػوارٍ گیزی کذ دطتْری * - ۲

 ۸۸۸۹تواص با هزکش اطالع رطاًی  - ۳

دربارٍ دریافت پیاهکِای تبلیغاتی در ایزاًظل ًیش ایٌگًَْ اػالم ػذٍ کَ ارطال پیاهک تبلیغاتی بزای هؼتزکاى 

کٌٌذٍ پیاهک اًبٍْ، بذّى ُواٌُگی با اپزاتْر تخلف هحظْب ػذٍ ّ هؼتزکاى  ایزاًظل اس طْی ػزکتِای ارطال

ی بَ ػکایات پْرتال طاسهاى تٌظین هقزرات ّ تْاًٌذ ػکایات خْد را در ایي سهیٌَ بَ بخغ ثبت ّ پاطخگْی هی

 ارتباطات رادیْیی هٌؼکض کٌٌذ تا ًظبت بَ ػکایات آًاى رطیذگی ػْد.

کٌٌذ کَ  ُای ایي اپزاتْر را دریافت هی رطاًی خذهات ّ طزّیض ُای اطالع در حال حاضز هؼتزکاى ایزاًظل صزفًا پیام

ُا لغْ  ارطال کٌٌذ تا ایي طزّیض بزای آى ۵۹۹۵را بَ ػوارٍ « ۲»د تْاًٌذ ػذ توایل بَ دریافت آى ًیش هی درصْرت ػذم

 ػْد.

 روش دوم:

را بَ  stopدر خط ُایی کَ تْطط اپزاتْر ایزاًظل پؼتیباًی هی ػْد، راحتتزیي راٍ ایي اطت کَ هؼتزک کلوَ 

ٍ کٌیذ ّ در کٌار آًِا اص ام اص کٌیذ. بَ طْر خْدکار طزّیض ُوَ ارسع ُای افشّدٍ را دارد هی تْاًذ هؼاُذ ۹۲۹۲

ًیش کذ لغْ ُز کذام را ُن هی تْاًیذ ببیٌیذ ّ با اص ام اص کزدى کذ لغْ، هی تْاًیذ ُز طزّیض ارسع افشّدٍ ای را 

 کَ خْاطتیذ، غیزفؼال کٌیذ.

 اػالم کٌٌذ یا ۸۸۸۹ُا را بَ طاهاًَ  ُوچٌیي در طین کارتِای اپزاتْر اّل، هؼتزکاى با تواص تلفٌی، حذف پیاهک

 ُای تبلیغاتی خْد را ػٌْاى کٌٌذ.  ارطال ّ درخْاطت ػذم ارطال پیاهک ۹۸۸۸هی تْاًٌذ پیاهکی بَ ػوارٍ 

 هٌبغ: خبز آًالیي

 


