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 الزم است تا به سامانه همتا متصل شوید. جهت استعالم اصالت دستگاه، ابتدا

 نموده و فرآیند استعالم اصالت را انجام داد:توان با سامانه همتا ارتباط برقرار میچهار روش زیر از 

 7777شماره  بهپیامک  .1
 www.hamta.ntsw.irسایت اینترنتی به آدرس  .2
 *7777کد دستوری # .3
 اپلیکشین همتا .4

 . شودیمارائه * 7777با استفاده از کد دستوری # این آموزش، مراحل انجام فرایند استعالم اصالتدر 

 

 :مرحله یک

نموده و دکمه برقراری تماس را  گیریشماره دلخواهسیم کارت شماره  را با یک * 7777الزم است تا کد دستوری #
 .انتخاب نمایید

 

  

 :مرحله دو

 را انتخاب کنید. استعالم اصالت ، گزینه۱در این مرحله الزم است تا با ارسال عدد 

 کارکردهنو یا کارت خور سیم دستگاه خرید پیش از اصالتضرورت استعالم 

 استعالم پاسخ درباید استعالم اصالت کنید و  حتما  برای جلوگیری از مشکالت احتمالی، پیش از خرید دستگاه، 
 مشخصات با( پاسخ در ذکرشده برند و مدل) اصالت استعالم پاسخ مشخصات تطابق بودن، قانونی به اصالت،
 .نمایید توجه دستگاه در گذشتهروشن شدن  و ارز نوع واردات، نوع واردکننده، شرکت دستگاه، ظاهری
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 :مرحله سه

وارد  و ...()ممیز، خط تیره عالمت اضافی را بدون هرگونه دستگاه  (IMEI)شناسه رقم ابتدایی  15در این مرحله باید 
 جعبه، روی بر بستگی دارد و (کارتسیم قرارگیری برای شکاف) دستگاه اسالت تعداد به ،(IMEI) شناسهاین کنید. 
 نیست. دستگاهپس در این مرحله احتیاجی به باز کردن جعبه . است رؤیتقابل ،#*06# گیریشماره با یا باتری پشت

 

 :مرحله چهارم 

 پیامک برای شما ارسال خواهد شد. صورتبهرا به درستی وارد کرده باشید، پاسخ استعالم  IMEIشناسه  کهیدرصورت
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 ذکر غیرقانونی بودن دستگاه در پاسخ استعالم اصالت

 در و نیست قانونی( IMEI) دستگاه شناسه "شده بود  از سامانه همتا، ذکردر پاسخ استعالم اصالت  کهیدرصورت
 ثبت امکان، عنوانچیهبهغیرقانونی است و  (IMEI)"، یعنی این شناسه .گرفت نخواهد سرویس همراه تلفن شبکه

 .ندارد وجود همتا سامانه در آن شدن فعال و

روز از زمان اولین  30از خرید این دستگاه، اجتناب نمایید، چراکه پس از گذشت  شودیمتوصیه  دا  یاکبنابراین 
 روشن شدن دستگاه، قطع خواهد شد.

 دارای نام واردکننده دستگاه قانونی

"واردکننده: شرکت ****"، یعنی شرکت تجاری شده بود  از سامانه همتا، ذکردر پاسخ استعالم اصالت  کهیدرصورت
ی آن را به سامانه همتا اعالم کرده سازفعالذکر شده، اقدام به واردات قانونی این دستگاه نموده و همچنین، کد 

 دییتأذکر شده در پیامک  (IMEI)ی، عدم تطابق شناسه سازفعالاست. هرگونه مشکل در زمینه فقدان کد 
#* و ...، باید توسط شما با این شرکت در میان گذاشته 06( قابل مشاهده از طریق #IMEIی با شناسه )سازفعال
 شود.

 مسافری دستگاه

"، یعنی این مسافری صورتبه"واردکننده: شده بود  از سامانه همتا، ذکردر پاسخ استعالم اصالت  کهیدرصورت
برای استفاده شخصی مسافر وارد کشور شده و نباید مورد استفاده تجاری قرار گیرد. همچنین، این  صرفا  دستگاه 

دستگاه فاقد هرگونه گارانتی یا خدمات پس از فروش بوده و در صورت بروز مشکل احتمالی در آینده، شخص 
 واهد داشت. خریدار، مرجع معتبری برای رفع مشکالت خود نخ

 از خرید این دستگاه، اجتناب نمایید. شودیمتوصیه  دا  یاکبنابراین 
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 مناطق آزاد دستگاه وارد شده از

"، یعنی پرداخت صرفا  مناطق آزادواردکننده: "شده بود  از سامانه همتا، ذکردر پاسخ استعالم اصالت  کهیدرصورت
در همان مناطق  صرفا  ، هادستگاهعوارض این دستگاه، منطبق بر ضوابط مصوب در مناطق آزاد تجاری بوده و این 

 آزاد، امکان استفاده از خدمات شبکه اپراتوری را دارا خواهند بود.

از  شودیماکیدا  توصیه رید، بنابراین اگر قصد استفاده از این دستگاه در داخل کشور و خارج از مناطق آزاد را دا
، در خارج از مناطق هادستگاهی، ارائه خدمات اپراتوری برای این زودبهخرید این دستگاه، اجتناب نمایید چراکه 

 آزاد تجاری، قطع خواهد شد.

 نوع ارز )دولتی یا غیردولتی(

با ارز دولتی"، یعنی واردکننده این  واردشده"شده بود  از سامانه همتا، ذکردر پاسخ استعالم اصالت  کهیدرصورت
با توجه به نرخ ارز دولتی،  دیکنیمدستگاه، برای واردات آن ارز دولتی دریافت نموده است. بنابراین اگر فکر 

از طریق نهادهای نظارتی )تعزیرات و سازمان حمایت و ...(، نسبت به ثبت  دیتوانیمی رخ داده، فروشگران
 یید.شکایت اقدام نما

ی نموده و وظیفه تعیین ارزش دستگاه و رساناطالعشایان ذکر است همتا در این زمینه، تنها به همین میزان 
 ی و ...، بر عهده نهادهای نظارتی است.فروشگرانتشخیص 

 است شده روشن کارتسیم یک با قبال   دستگاه این

 روشن کارتسیم یک با قبال   دستگاه این "شده بود  از سامانه همتا، ذکردر پاسخ استعالم اصالت  کهیدرصورت
روشن شده و از  کارتمیس"، استحضار داشته باشید یعنی این دستگاه، پیش از این، حداقل با یک  است شده

 خدمات شبکه اپراتوری استفاده نموده است.

 دستگاه آکبند، ارائه شود. عنوانبهبنابراین نباید 

پایان پاسخ استعالم اصالت ذکر نشد، اظهار نظر قطعی در زمینه روشن شدن این در صورتی که این عبارت در 
 دستگاه نمی توان داشت.

 نیست همراه تلفن ثبت طرح  مشمول ولی نیست قانونی دستگاه( IMEI) شناسه

 یول ستین یدستگاه قانون (IMEI) در پاسخ استعالم اصالت از سامانه همتا، ذکر شده بود " شناسه کهیدرصورت
که  ینشده و در صورت یستریدستگاه هنوز مشمول طرح رج نیا یعنی"،  ستیمشمول طرح ثبت تلفن همراه ن

را به عنوان  (IMEI) از آن، شناسه ادهکارت در دستگاه و استفمیبا قرار دادن س دیتوانیتلفن همراه نباشد، م
 .دییثبت نما یدستگاه قانون (IMEI) شناسه

 نگونهیا سی. سرودیینما یآن خوددار دیاز خر باشدیکه دستگاه شما تلفن همراه م یدر صورت دیتوجه داشته باش
دستگاه، سامانه همتا  سیدر صورت قطع سرواست  یهیها توسط سامانه همتا قطع خواهد شد. بددستگاه

 موضوع ندارد نیدر قبال ا یتیمسئول چگونهیه



  5صفحه: 

 

  

 

 ستیتلفن همراه ن یاست ول ی( دستگاه قانونIMEIشناسه )

 یهاجزء شناسه (IMEI) در پاسخ استعالم اصالت از سامانه همتا، ذکر شده بود "شناسه دستگاه کهیدرصورت
 نیا یعنی."، دیینما یآن خودار دیاز خر باشدیکه دستگاه شما تلفن همراه م یثبت شده است. در صورت یقانون

کارت میبا قرار دادن س دیتوانیم باشد،که تلفن همراه ن ینشده و در صورت یستریدستگاه هنوز مشمول طرح رج
 .دیدر دستگاه از آن استفاده نمائ

اینگونه سرویس  .دیینما یآن خوددار دیاز خر باشدیکه دستگاه شما تلفن همراه م یدر صورت دیداشته باش توجه
دستگاه، سامانه همتا  سیت در صورت قطع سرواس یهیبد ها توسط سامانه همتا قطع خواهد شد.دستگاه

 موضوع ندارد. نیدر قبال ا یتیمسئول چگونهیه

 مشاهده آموزش ویدئویی
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