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خدمات مبتنی بر محتوا همراه اول چیست و نحوه لغو این خدمات

خدمات مبتنی بر محتوا چیست؟
و سرویس تماس تبلیغاتی هايپیامکفال و هاياي، پیامکهاي مسابقهبه مجموعه خدمات سرویس ارزش افزوده پیامکی (پیامک

و سایر خدمات و سرویس هایی از این قبیل از طرف دیگر،که توسط اپراتورها پیشخوان) از یک طرف و انواع آواي انتظار و بان
.شودگفته میخدمات مبتنی بر محتوا شوند، به طور کلیمیارائههمراه اول

اي بابت این خدمات به قبض مشترکین دائمی اضافه هزینه،همراه اولاپراتورمشترکینمطابق موارد ذکر شده در قبض تلفن
گردد.میاز شارژ مشترکین اعتباري کسر همچنین مبالغی بابت این خدماتواست شده 

هاي خدمات مبتنی بر محتواي سرویسباید تمامی،هزینه خدمات مبتنی بر محتوا از قبض تلفن همراه خودکاملبراي حذف
اي در قبض خود نخواهید بود و شارژ خطوط چنین هزینههاي بعدي شاهداین خدمات در دورههمراه اول را لغو نمائید. با لغو 

نیز هدر نخواهد رفت.شمااعتباري

:مبتنی بر محتوانحوه غیر فعال نمودن خدمات 
به طور کامل، این خدماتبراي غیر فعال کردن باشند،آنجایی که خدمات مبتنی بر محتوا تنها شامل یک نوع سرویس نمیاز

ها باید تک تک سرویسغیر فعال نمودن خدمات مبتنی بر محتوابراي .داین مجموعه آشنا شویهاي ع سرویسنیاز است تا با انوا
.را به صورت جداگانه غیر فعال نمائید

:هاي انبوه تبلیغاتیراهکار بسیار ساده براي فعال کردن و یا غیر فعال کردن خدمات مبتنی بر محتوا و پیامک
توانید بدون مطالعه باقی مقاله، و با میشما مشترکین ارجمند ، جداگانه بابت هر سرویس بپردازیمپیش از اینکه به راهکارهاي 

:دخود را غیر فعال نمائیخط همراه اوليروش زیر، خیلی ساده خدمات مبتنی بر محتوادو استفاده از 
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زیرهاي و انجام دستورالعمل9990ماس با شماره ت)1
را بزنید1پس از شروع مکالمه کلید 

را بزنید2پس از شروع صحبت اپراتور کلید 
را بزنید2پس از شروع صحبت اپراتور مجددا کلید 
را بزنید2پس از شروع صحبت اپراتور مجددا کلید 

:سرویس مربوطه را غیر فعال نمائید، 6تا 1با زدن هر یک از اعداد صحبت اپراتوراز شروعپس 
GPRSسرویس)1
آواي انتظارسرویس)2
همراهان اولسرویس)3
تماس بانسرویس)4
پیامک تبلیغاتیسرویس)5
MMSسرویس) 6

شما هم اطالع ندارید، سرویس تماس بان هایی که براي قبض تلفن شما هزینه به همراه دارد و خود یکی از سرویس
از دست رفته (به دلیل خاموش بودن موبایل شما یا غیره) را از طریق پیامک هاي ، تماسسرویس تماس بان.باشدمی

.اگر این سرویس براي شما ضروري نیست، پیشنهاد میشود آن را غیرفعال نمائید.به شما اطالع میدهد

تبلیغاتی و سرویس ارزش افزودههاي براي غیر فعال کردن پیامکها پیگیري دستور العملو *800#شماره گیري)2
فعالهاي مشاهده سرویس)1
قطع خدمات مبتنی بر محتوا)2
قطع پیامک تبلیغاتی)3

GPRSپیامک فعال شدن سرویس 
را براي مشترکین خود براي یک هفته به +آلفاGPRSبه تازگی همراه اول طی پیامکی به اطالع رسانده که سرویس اینترنتی 

تومان بابت تمدید یک ماهه آن از حساب خطوط همراه کسر 10,000صورت رایگان فعال نموده است، و پس از یک هفته مبلغ 
.و یا به صورتحساب آنها اضافه خواهد نمود

را مطابق GPRSسرویس 9990ماس با و یا از طریق ت.را شماره گیري نمائید#8*100*براي لغو این تمدید میتوانید
.دستورات باال غیر فعال نمائید
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:و راهکارهاي لغو این خدماتخدمات مبتنی بر محتوا تعریف دقیق تر 
.شدندمیارزش افزوده شناخته و معرفیهاي خدمات مبتنی بر محتوا در گذشته با نام سرویس

:دنباشمیزیرهاي خدمات همراه اول شامل سرویس GPRS
آواي انتظار

همراهان اول
سرویس تماس بان

سرویس پیامک تبلیغاتی،
، وMMSسرویس 

پیامکیهاي سایر سرویس

توانید کلیه خدمات مبتنی بر میدر صورت عدم استفاده از اینترنت همراه اول و آواي انتظار و سرویس تماس بان،
پرداخت هزینه اضافه بر روي قبض موبایل خود و یا کسر شارژ خطوط محتواي همراه اول را غیر فعال نمائید تا از 

.اعتباري جلوگیري نمائید

:پیامکی همراه اولهاي برخی از سرویس
خبريهاي پیامک،
پیامکی مسابقاتهاي رویسس،
مبتنی بر اس ام اسهاي بازي،
اس ام اس آموزشیهاي سرویس،
سکهکی اطالع از نرخ روز دالر و سرویس پیام،
پیامکی فال حافظهاي سرویس،
ورزشی،هاي حمایتی از تیمهاي سرویس
و خدماتی از این دستها و سرویس.
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:و نحوه لغو این پیامک هاتبلیغاتیهاي پیامک
اس ام اسهاي تبلیغاتی ارسالی از پنلهاي پیامک

.باشندمیهابراي تبلیغات و یا کسب درآمد توسط برخی شرکتها این نوع پیامک
.ارسال نمائید8999را به 1عدد توانید میعالوه بر راهکارها ارائه شده در باال،ها براي لغو این نوع پیامک

تبلیغاتی خود اپراتورهاي همراه کشورهاي پیامک
و اینگونه باشد، براي لغمیهمکارهاي آنها و شرکتهاي توسط خود اپراتورها و براي تبلیغات سرویسها این پیامک

.که تعداد ارسال آنها خیلی زیاد هم نیست، راهکاري وجود ندارد و فقط باید تحمل کردها پیامک

اطالع رسانیهاي پیامک
.باشندمیبسیار مفیدها اینگونه پیامک

بانکی مبتنی بر کسر و یا واریز مبلغ به حساب شماهاي پیامک
دانشجویانبراي ها ارسال توسط دانشگاههاي پیامک
و یا اداراتها ارسالی توسط سازمانهاي پیامک

.باشندمیاطالع رسانیهاي و پیامک هایی از این قبیل، از نوع پیامک
هاي وجود ندارد، و شما هم نمی توانید از ارسال اینگونه پیامکها اصوال نیازي به غیر فعال سازي اینگونه پیامک

.جلوگیري نمائید

***.تغییر دهدو یا نحوه لغو آنها را هاي خود سرویساست *** همراه اول ممکن 
***.دانلود فایل به روز شده ماهی یک بار به حساب کاربري خود سر بزنید*** براي  هاي مفید بعدي و همچنین خرید اینترنتی انواع کاال و تجهیزات به سایت فروشگاه اینترنتی پاساك براي دانلود آموزش***

***.سر بزنید




