ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان؟!

ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ آدرسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪه ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﮔﻬﯽ دﻫﻨﺪه اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺳﻮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﮔﻬﯽ دﻫﻨﺪه دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭼﻪ اﻓﺮادی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ واژه ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟
ﮔﻮﮔﻞ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻧﯿﺎی وب ،اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Customer Matchرا ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪه
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  70درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺎری ﺧﻮد را از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ
وﯾﮋه و ﺧﺎص از آدرسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آدرسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ
آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭼﻪ اﻓﺮادی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی Anti Beacon :حریم خصوصی شما در ویندوز  10را محافظت میکند

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ
اﺑﺰار اﯾﺪهآل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼع دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد را در دﻧﯿﺎی وب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آﮔﻬﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ.

مطلب پیشنهادی :حریم خصوصیام مهم است ،ولی ویندوز  10را نصب میکنم!

ﺑﺮای آنﮐﻪ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ

ﺣﺴﺎبﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد وارد ﻣﯽﺷﻮد ،آدرس
اﯾﻤﯿﻞ او در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪی را از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ
ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮدی ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آدرسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ و ﺗﻬﻤﯿﺪات ﺧﺎﺻﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﺎدات ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﻮﺗﯿﻮب آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ را در Customer
 Matchآﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪوﯾﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ را
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی رﺳﯿﺪه در ﻣﯿﻞﺑﺎﮐﺲ ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪفﻣﻨﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﻠﯽ را
وﯾﮋه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪفﻣﻨﺪ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر
در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری ﺗﺤﺖ وب ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺪر اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه روی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻧﻬﺎده و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آنﻫﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﻮﮔﻞ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﭘﻞ و ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﭘﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ  iOS9از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻗﺮار دارد .ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد از ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در دﻧﯿﺎی وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺎﻻت ،اﺧﺒﺎر و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮارک ﺧﻮانﻫﺎی ﺧﺒﺮی ) (RSS Feedﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آدرسﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ،ﮐﺎری ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﺟﯽﻣﯿﻞ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ آﯾﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺤﺼﻮل  Customer Matchرا ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺰد
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ورود آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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