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  1صفحه:  

 

  

 

 

 

انجام   ی و حضور ینترنتیا روشبه دو  خارجی،سفرهای ، صرفًا برای مسافران عوارض دستگاه در گمرک داختپر
 .شود استفاده ینترنتیا وشثبت، از ر ندیآدر انجام فر عیو تسر ی، جهت راحتشودیم دیاک  هی . توصردی گی م

 داخلی، امکان ثبت دستگاه به صورت مسافری را ندارند.دقت داشته باشید مسافران سفرهای 

 اینترنتی  صورت گمرک به  پرداخت عوارض درروش اول: 
 نسبت به،  epl.irica.gov.ir/ImeiRegisterنشانی د با مراجعه به سایت اینترنتی گمرک بهنتوانمی  ان خارجیمسافر

، رسانی گمرک در سایت پرداخت مسافری اطالعبنا اقدام نماید. الزم به ذکر است  پرداخت عوارض دستگاه خود
خود را ثبت نمایند و   دستگاه  سایت گمرک،پس از ورود به کشور مهلت دارند تا از طریق این   ماه  3 مسافران فقط تا

 مسافر نخواهد داشت. ( دستگاهIMEI)ای در قبال ثبت شناسه اتمام این مهلت، گمرک وظیفه در صورت

 . است شده آوردهتصویری در زیر  صورتبه ،گمرک سایت اینترنتیدر  ( دستگاهIMEI)نحوه ثبت شناسه 

  

 در گمرک  ثبت دستگاه، صرفاً 

 لیاند و تمانموده هی را از خارج کشور ته یکه دستگاه یدر صورت باشنددقت داشته ، خارجیسفرهای  مسافران
نسبت به ثبت  دیبا ندیدستگاه خود استفاده نما یداخل کشور، رو یاز خدمات اپراتورها روز 30از  شتری دارند ب

 عوارض دستگاه در گمرک پرداخت شود.  دیثبت دستگاه، ابتدا با یبرا .ندیدستگاه خود اقدام نما

 ارسال شود؟ میبرا ی کشد تا کد فعالسازیچقدر طول م

انتخاب   با  که  شودیم   انینما  همتا  به  اطالعات  ارسال  یصفحهپس از ثبت اطالعات در گمرک و پرداخت عوارض،  
 سامانه  توسط  اطالعات  دییأت  صورت  در  و  شودیم  ارسال  همتا  سامانه  یبرا  اطالعات  همتا  به  اطالعات  ارسال  گزینه
شود. پس از پرداخت این هزینه در ارسال میخدمات همتا به شما بابت  تعرفهپیامکی برای پرداخت  همتا،

  .شودثبت شده در گمرک پیامک می کارتشماره سیمسازی به بالفاصله کد فعالسامانه همتا، 

 .شوندنها صحیح و کامل باشد ثبت میآهایی که اطالعات که فقط دستگاه الزم به ذکر است

ارسال   میبرا  ی ام اما کد فعالسازکرده  افتیبودن در  یقانون   امیدستگاه را ثبت کرده و پ
 نشده است

سازی برای تان قانونی شده است ولی کد فعالاید و دستگاهدر صورتی که دستگاه را به صورت مسافری ثبت کرده 
  hamta.ntsw.ir درسآاید به سایت همتا به ارسال نشده است، با شماره همراهی که در گمرک ثبت کرده شما

 .سازی دستگاه مربوطه را مشاهده نمائیدمراجعه کنید. در بخش "ثبت اطالعات مسافری" کد فعال

 .انجام دهید سازی دستگاهعالآموزش ف سازی را طبقسپس فرایند فعال 

https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister
https://hamta.ntsw.ir/
https://hamtainfo.ntsw.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87


  2صفحه:  

 

  

 :مرحله یک

 ، مراجعه کنید. epl.irica.gov.ir/ImeiRegisterنشانی در اولین مرحله به سایت اینترنتی گمرک به

 نمایید.( دستگاه خود را وارد IMEI) گمرک، در صفحه اول شناسه سایت اینترنتی پس از ورود به 

 پشت   جعبه،  روی  بر  بستگی دارد و   (کارتسیم  قرارگیری   برای  شکاف)  دستگاه  اسالت  تعداد  به  دستگاه،(  IMEI)  شناسه
 ،(IMEI) شناسه این ابتدایی رقم 15 باید فرآیندها، کلیه انجام برای. است رؤیتقابل ،#*06# گیری شماره با یا باتری 
  .شود استفاده و ...()ممیز، خط تیره  اضافی عالمت هرگونه بدون

با یکدیگر یکسان است. بنابراین محل،  3درج شده در هر ( IMEIشناسه ) 3ی معتبر و استاندارد، هر هادستگاهدر 
خ دادن اشتباه   تاندستگاه( واقعی  IMEI)دقت داشته باشید که عوارض را برای شناسه   پرداخت کنید، چون در صورت ر

   (، امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت.IMEIدر وارد کردن شناسه )

 

 

 

  

 (های دستگاه در گمرکIMEIثبت تمام شناسه ) 

 استفاده  با  است،  ه )دارای دو شکاف برای قرار دادن سیم کارت(دوسیمکارت  شما  دستگاهچنانچه  ید  داشته باش  دقت
 تکمیل  از  پس.  نمایید  وارد  نیز  را  ها(IMEI)  شناسه  سایر  حتماً   سفید،  کادر  پایین  در  رنگ  سبز)+(    مثبت  عالمت  از

 .کنید انتخاب  را دریافت اطالعات از سامانه همتا گزینه اطالعات،

 از سامانه همتا IMEIاستعالم  یخطا 
را  ا"ای "استعالم شناسه از سامانه همتخطاه توانید صفحهمی ها، برای آشنایی با خطاهای سامانه و راه حل

 .مالحظه نمائید

https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister
https://hamtainfo.ntsw.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7
https://hamtainfo.ntsw.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7


  3صفحه:  

 

  

 مرحله دوم:

شود، اگر برند و مدل نمایش داده شده با برند و مدل در مرحله بعدی پاسخ استعالم از سامانه همتا نمایش داده می
تماس  096366گزینه ادامه را انتخاب کنید، در غیراین صورت با پشتیبانی سامانه همتا  ،دستگاه شما مطابقت دارد

 حاصل فرمایید.

 

 

 

 :سوممرحله 

 .را به درستی انتخاب کنیدبرند، مدل و مشخصات فنی  ، نوع دستگاه،در مرحله بعدی

 

 



  4صفحه:  

 

  

 

 چهارم:مرحله 

اطالعات هویتی مسافر وارد شود. ابتدا باید تابعیت مسافر انتخاب ، باید  و مشخصات فنی  مدل  ،برند  انتخابپس از  
وارد ، کد ملی و شماره گذرنامه کارتمی سشماره باید  حتماً شود. اگر تابعیت مسافر، ایرانی است دقت داشته باشید 

 ،مسافر  کهیدرصورتنخواهد رفت.  سایت گمرک، به مرحله بعد    صورت  نیا  در غیرشده، متعلق به شخص مسافر باشد.  
 گزینه مربوطه را انتخاب نماید.از اتباع غیرایرانی است، بایستی 

 
 

 پنجم:مرحله  

در قسمت مربوطه   بایدگردد. این کد  که در مرحله قبل وارد شد، ارسال می  یکارتمی سدر ادامه یک کد امنیتی به شماره  
 .انتخاب شودو گزینه ادامه  شدهوارد 

 یکسان بودن برند و مدل انتخاب شده با دستگاه

دستگاه انطباق نداشته باشد با وجود پرداخت   بامرحله  نیانتخاب شده در ا اطالعاتچنانچه  دیداشته باش دقت
 . امکان دارد دستگاه شما ثبت نگرددعوارض، 

 .گردد مبذول دقت تینها مدل، و برند انتخاب و  اطالعات ورود در حتما نیبنابرا



  5صفحه:  

 

  

 

 

 ششم:مرحله 

را نمایش  و اطالعات هویتی شده حقوق و عوارض گمرکیشناسه پرداخت و مبلغ تعیین گمرک،  سایت در این مرحله
در صورت تایید اطالعات گزینه پرداخت را انتخاب کنید در غیراین صورت بنا به تغییرات مورد نیاز گزینه حذف   دهد.می 

 یا برگشت به مرحله اول را انتخاب نمایید.

 
  

 هفتم:مرحله 

. در این مرحله الزم است تا درگاه پرداخت شودیمنمایش داده گزینه پرداخت، صفحه پرداخت اینترنتی  انتخاببا 
 . شوداینترنتی انتخاب 



  6صفحه:  

 

  

 

 

  

 هشتم:مرحله 

 .شودی م شده پرداخت در نهایت با وارد کردن اطالعات کارت بانکی، حقوق و عوارض گمرکی تعیین

 

  

 نهم:مرحله 

 شود. آمیز بودن این فرآیند نمایش داده میپس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، پیغامی مبنی بر موفقیت

دستگاه کد پیگیری داخلی، کد پیگیری بانکی و شناسه پرداخت را تا حصول اطمینان از ثبت    حتماً دقت داشته باشید  
 .داریدنزد خود نگه  همتا در سامانه خود



  7صفحه:  

 

  

 
 

 دهم:مرحله 

گردید و پیغام موفقیت آمیز بودن ثبت شناسه دستگاه نمایش داده پس از تکمیل فرآیند خرید به سایت گمرک برمی 
نمایش این پیغام گزینه ارسال اطالعات به همتا را انتخاب کنید. توجه داشته باشید اگر در این مرحله شود. پس از  می 

گزینه ارسال اطالعات به همتا را انتخاب نکنید اطالعات شما برای سامانه همتا ارسال نخواهد شد و لذا کد فعالسازی 
 دستگاه به صورت آنی برای شما پیامک نخواهد شد.

 

 

 ازدهم:یمرحله 

 .دشویداده م شینما ریز غامی پ همتا به اطالعات ارسال نهیگز انتخاب از پس



  8صفحه:  

 

  

 

 

 دوازدهم:مرحله 

کارت به شماره سیم  (بابت خدمات همتا)لایر    740/30پس از ارسال اطالعات به همتا، یک پیامک برای پرداخت مبلغ  
توانید با کلیک بر روی لینک داخل پیامک یا ورود به پنل در این مرحله می شود.ارسال می 4وارد شده در مرحله 

 کاربری )کارتابل( خود در همتا هزینه مذکور را پرداخت و کد فعالسازی را دریافت کنید. 

 شود.در ادامه مراحل از طریق کارتابل آموزش داده می

 

 سیزدهم:مرحله 

 شویم." می اطالعات ثبت مسافری ، وارد بخش "hamta.ntsw.irپس از ورود به کارتابل خود در سایت همتا به آدرس 
 کنیم.مذکور کلیک می" در جلوی اطالعات گوشی کلیک کنیدسپس بر روی گزینه "

https://hamta.ntsw.ir/


  9صفحه:  

 

  

 

 

 چهاردهم:مرحله 

بر روی   استشوید. در صورتی که تمامی اطالعات صحیح  میخود  در این مرحله وارد صفحه نمایش اطالعات دستگاه  
کنیم. الزم به ذکر است در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک همتا، گزینه "تایید و پرداخت" کلیک می

 شوید.صفحه هدایت می  اینمستقیمًا به 

 

 

 پانزدهم:مرحله 

کنیم های بانکی عضو شتاب و کد امنیتی نشان داده شده را وارد میدر صفحه درگاه پرداخت، اطالعات یکی از کارت
 کنیم.کلیک می "پرداخت "و سپس بر روی گزینه 



  10صفحه:  

 

  

 

 

 

 شانزدهم:مرحله 

آمیز همتا برگشت داده به صفحه پرداخت موفقیتبه صورت اتوماتیک    شود،در صورتی که پرداخت با موفقیت انجام  
 شوید.می 

 

 

 باشد ینم ریدارنده کارت امکان پذ یانجام تراکنش برا
 ریسا لهی به وس د،یباشد" مواجه شد ینم ریدارنده کارت امکان پذ ی"انجام تراکنش برا یکه با خطا یدر صورت

صفحه )صفحه درگاه پرداخت( مربوط به   نیمربوط به ا  ی. خطاهادییخود اقدام به پرداخت نما یبانک یهاکارت
 .دییو رفع نما یخود مشکل را بررس تبا تماس با بانک صادر کننده کار دیتوانیو م باشدیم یشبکه بانک



  11صفحه:  

 

  

 هفدهم:مرحله 

 کنیم.کلیک میروی گزینه "مشاهده کد فعالسازی دستگاه"  برای مشاهده کد فعالسازی دستگاه، برحال 

 

 

 هجدهم:مرحله 

شوید و کد فعالسازی دستگاه برای شما نشان داده ثبت مسافری" برگشت داده می اطالعات  در این مرحله به صفحه "
 شود.اید نیز ارسال می وارد کرده 4کارتی که در مرحله شود. همچنین این کد از طریق پیامک به شماره سیممی 

 

 



  12صفحه:  

 

  

روش دوم: پرداخت حقوق گمرکی در هنگام ورود به کشور در 
 دفاتر گمرک 

خود دستگاه  مرزی(،    یهاانه یپاتواند در حین ورود به کشور با مراجعه به دفاتر گمرک مستقر در فرودگاه )یا  مسافر می 
، بر را اظهار و تعرفه و عوارض گمرکی آن را پرداخت نماید. الزم به ذکر است تعیین میزان تعرفه و عوارض واردات

به عهده گمرک جمهوری اسالمی ایران است که بر اساس ارزش  ، بودن دستگاه (دومدست اساس آکبند یا کارکرده )
و پرداخت حقوق گمرکی آن، برای مسافر پته   دستگاهشود. پس از اظهار توسط گمرک تعیین می  ،مسافر دستگاه

در قسمت توضیحات آن، نام شخص مسافر، شماره پاسپورت، مدل، برند و  معموالً گردد که )مجوز( گمرکی صادر می
ی موفق دستگاه در همتا، این سازفعال و الزم است تا مرحله نهایی ثبت  گردیده است. ذکر ( دستگاهIMEI)شناسه 

 اسناد نزد مسافر باقی بماند تا در صورت مشکالت احتمالی، قابل پیگیری باشد.

 .شده استآورده تصویر نمونه پته )مجوز( گمرکی در زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

از همتا با وجود ثبت دستگاه  ی کد فعال ساز افتیدراقدامات الزم در صورت عدم 
 در گمرک 

اما گمرک ج.ا.ا با توجه  د،یاقدام نما ینسبت به پرداخت عوارض گمرک  یامکان وجود دارد که شخص متقاض نیا
داده و اطالعات آن را به سامانه همتا   صی تشخ  ی ثبت مسافر  طیو مقررات مربوطه، دستگاه را فاقد شرا  نی به قوان

سامانه همتا    یارسال اطالعات توسط گمرک برا  بپرداخت موفق در سامانه گمرک لزومًا موج   نیارسال نکند. بنابرا
 .گرددینم

)از جمله    یافتیو کامل بودن اطالعات در  ی گمرک، ابتدا صحت ظاهر  یاطالعات ارسال  افتیهمتا پس از در  سامانه
موجود بودن شماره  مکارته،ی دوس یهای، موجود بودن هر دو شناسه گوشIMEI بودن فرمت شناسه حی صح

 سترکردنی اطالعات، نسبت به رج  تاز صح  نانی و پس از اطم  یو . . .( را بررس  ی جهت ارسال کد فعالساز  مکارتی س
 .دی نمای اقدام م یفرد متقاض یبرا ی دستگاه و ارسال کد فعالساز

اما دستگاه شما هنوز در سامانه همتا ثبت نشده است،  دیاگر عوارض دستگاه خود را پرداخت نموده ا ن،یبنابرا
اطالعات، اقدامات الزم انجام گرفته   شیرایو   ای  لی به تکم  ازی تا در صورت ن  دیینما  ی ری گ یموضوع را از گمرک پ  دیبا

 .دهمتا ارسال گرد یو اطالعات اصالح شده از طرف گمرک برا

اه گ مسافر و دست یتیاطالعات هو شیرایو اصالح و و  ی ثبت دستگاه مسافر نهی شود، در زم ینشان م خاطر
همتا   یاطالعات اصالح شده از طرف گمرک برا نکهی با همتا نبوده و به محض ا یگونه ارتباطچ ی به ه ازی ن شان،یا

 ارسال شود، مشکل حل خواهد شد.


