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 هشدار سامانه همتا یهاامکیپ

 توضیحات HAMTA پیامک هشدار

 ی دستگاهسازفعالپیامک هشدار عدم 

 پیامک اول:

 یسازفعالدستگاه با مشخصات زیر قانونی است ولی 
نسبت به   *7777# یریگشمارهنشده است با 

 .آن اقدام نمایید یسازفعال
در غیر این صورت از تاریخ **** سرویس نخواهد 

 .گرفت
 **** برند:
 **** مدل:

*************** :IMEI 

 

 پیامک دوم:

 یسازفعالدستگاه با مشخصات زیر قانونی است ولی 
شبکه تلفن  ازاین تاریخ امکان استفاده  از نشده است و

 .همراه را نخواهد داشت
 یریگشمارهآن از طریق  یسازفعالنسبت به  لطفا  
 .* اقدام نمایید#7777

 **** برند:
 **** مدل:

IMEI: *************** 

که دسووتگاه شووما  شووودیماین پیامک در صووورتی ارسووال 
 ی نشده باشد.سازفعالآکبند و قانونی بوده اما 
 دو حالت وجود دارد:

 .دیدار یسازفعال کد به یدسترس -1
 یبرا را دسووتگاه از طریق سووامانه همتا  صووورت نیا در
 .دیینما یسازفعال خود دلخواه کارتمیس

آموزش فعال سووازی برای راهنمایی بیشووتر در این زمینه  
 .نماییدرا مطالعه  دستگاه

 ی ندارید.سازفعالدسترسی به کد  -2
ی آکبند هادسووتگاهی سووازفعالدقت داشووته باشووید کد 

اسوووکر   صوووورتبهقانونی  روی کارت گارانتی یا جعبه  
ست. همچنین  شده ا صورت)مخفی(  چاپ  دستگاه  کهیدر

ی  سازفعالمسافری ثبت کرده باشید  کد  صورتبهخود را 
درخواسووت مسووافری  قابل مشوواهده  کنندهثبتدر کارتابل 

 است.
صورت سی پیدا نکردید  سازفعال  اگر به کد درهر ستر ی د

دسووتگاه را به فروشوونده بازگردانید. چون اگر این دسووتگاه 
ی نشووود  در تاریخ رکر شووده در پیامک  قط  سووازفعال

 خواهد شد.

 

 ( استانداردIMEIپیامک هشدار انتقال مالکیت دستگاه با شناسه )

اگر دستگاه   مالک این دستگاه  شماره تلفن دیگری است
از فروشنده بخواهید تا از طریق  دیانمودهرا خریداری 
در   مالکیت دستگاه را به شما منتقل نماید سامانه همتا 

 .غیر این صورت نیاز نیست اقدامی انجام دهید
IMEI: *************** 

 کارتمیسووکه  شووودیماین پیامک در صووورتی ارسووال 
 دستگاه قرار گیرد.روی   جدیدی

 دو حالت وجود دارد:
باید از  حتما    دیاکردهخریداری به تازگی  را دسووتگاهاگر  -1

 فروشنده انتقال مالکیت بگیرید.
 ال مالکیتآموزش انتقبرای راهنمایی بیشتر در این زمینه  

 .نماییدرا مطالعه  دستگاه
صورت -2 ستگاه را  کهیدر  دیانکردهی خریداری تازگبهاین د

ستگاه هاکارتمیس بلکه یکی از ی دیگر خودتان را درون د
  نیاز نیسوووت دیانمودهقرار داده و این پیامک را دریافت 

 اقدامی انجام دهید.
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 ( غیراستانداردIMEIشناسه )پیامک هشدار انتقال مالکیت دستگاه با 

 :اول امکیپ

به دلیل   مالک این دستگاه شماره تلفن دیگری است
با این شناسه و جلوگیری  چند دستگاه زمانهمفعالیت 

تاریخ *** با شماره  و تا موقتا  از تضیی  حقوق مالک  
 .سرویس خواهد گرفت*********** تلفن 

در صورت نیاز به استفاده بیش از مهلت فوق  
با استفاده از شماره تلفن مالک و از طریق  ستیبایم

(  انتقال مالکیت 7777سامانه همتا )کد دستوری 
 .دستگاه به این شماره صورت پذیرد

 **** برند:
 **** مدل:

IMEI: *************** 

 

 :دوم امکیپ

مالک این دستگاه  شماره تلفن دیگری است و با شماره 
از این تاریخ امکان استفاده از شبکه تلفن *********** 

  همراه را نخواهد داشت
در صورت نیاز به استفاده بیش از مهلت فوق  با 

استفاده از شماره تلفن مالک  نسبت به انتقال مالکیت 
( 7777ریاین دستگاه از طریق سامانه همتا )کد دستو

 .اقدام نمایید

 **** برند:
 **** مدل:

IMEI: *************** 

( IMEIاین پیامک در صورتی ارسال می شود که شناسه )
شد.  ستاندارد با شما غیرا سه )دستگاه  شنا   ها( IMEIاین 

به دلیل استفاده همزمان چندین دستگاه با این شناسه و 
ستگاه  به عنوان  ضیی  حقوق مالک د  جهت جلوگیری از ت

 ( غیراستاندارد شناخته شده اند.IMEIشناسه )
صوورفا می توانند با دقت داشووته باشووید این دسووتگاه ها 

سیم کارتی استفاده شوند که قبل از شروع طرح رجیستری 
ه یا از آن سووویم کارت  انتقال مالکیت روی دسوووتگاه بود

 گرفته باشد.
 بنابراین دو حالت وجود دارد:

ستگاه را به تازگی خریداری کرده اید  حتما باید  -1 اگر د
 از فروشنده انتقال مالکیت بگیرید.
 آموزش انتقال مالکیتبرای راهنمایی بیشتر در این زمینه  

 .نماییدرا مطالعه دستگاه 
 

در صورتی که این پیامک به دلیل تعویض سیم کارت  -2
توسووخ خودتان برای شووما ارسووال شووده و خرید و 

در صوووورتی که میخواهید فروشوووی اتفاق نیفتاده  
بیشتر از تاریخ رکر شده در پیامک  از دستگاه با سیم 

می توانید با سوویم کارتی کارت جدید اسووتفاده کنید  
ستگاه بوده   ستری روی د شروع طرح رجی که قبل از 
ابتدا افزودن دستگاه را انجام داده و سپس  دستگاه 

 را به سیم کارت جدید انتقال مالکیت دهید.
افزودن  آموزشبرای راهنمووایی بیشوووتر در این زمینووه  

را مطالعه دسوووتگاه  انتقال مالکیت دسوووتگاه و آموزش
 .نمایید

 
 ایافزودن دسوووتگاه  ندیفرا قیکه از طر یدر صوووورت -3

هر دو اسوو ت   یسووازو فعال تیانتقال مالک افتیدر
( تحت کارتمیسوو یریقرارگ یدسووتگاه )شووکاا برا

شما قرار گرفته است و  یهاکارتمیاز س یکی تیمالک
 د یاکرده افتیرا در امیپ نیدوم خود ا کارتمیس یبرا

 .دییرا م حظه نما برداررهبه کارتمیس فیآموزش تعر

 

 غیرقانونی بودن دستگاهپیامک هشدار 

 پیامک اول:

نیست و از تاریخ  شدهثبت یهادستگاهدستگاه زیر جزء 
 .**** سرویس نخواهد گرفت
IMEI: *************** 

 

 
 
 
 

لت عث  یهاحا با این  شوووودیممختلفی وجود دارد که 
 پیامک برای شما ارسال شود. 
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 پیامک دوم:

و  باشدینم شدهثبتهای قانونی شناسه زیر جز شناسه
 .از این تاریخ در شبکه سرویس نخواهد گرفت

 **** برند:
 **** مدل:

IMEI: *************** 

 پیامک سوم:

نیست و از تاریخ  شدهثبت یهادستگاهدستگاه زیر جزء 
 .** سرویس نخواهد گرفت**

چنانچه دستگاه شما قبل از شروع طرح رجیستری 
و انتخاب  *7777# یریگشمارهروشن بوده  از طریق 

 .گزینه افزودن دستگاه  این شناسه را ثبت نمایید
IMEI: *************** 

 

 پیامک چهارم:

و  باشدینم شدهثبتهای قانونی شناسه زیر جزء شناسه
 .از این تاریخ در شبکه سرویس نخواهد گرفت

چنانچه دستگاه شما قبل از شروع طرح رجیستری 
روشن بوده از طریق گزینه افزودن دستگاه در سامانه 

 .همتا  این شناسه را ثبت نمایید
 **** برند:
 **** مدل:

IMEI: *************** 

نه   مایی بیشوووتر در این زمی مابرای راهن  مورد در ییراهن
 .مطالعه نمایید دستگاه بودن یرقانونیغ هشدار امکیپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 همتا یرساناط ع یهاامکیپ

 توضیحات HAMTAی رساناط عپیامک 

 ****** : رمز عبور موقت شما برابر است با

به آدرس  همتاخود در سایت حساب کاربری برای ورود به 
www.hamta.ntsw.ir   ماره تلفن پس از وارد کردن شووو

برای شما  بارمصراکعبور موقت و یرمز یک  همراه خود 
شوووما به کمک این رمز عبور موقت   .شوووودیمارسوووال 

ی تحت هادسووتگاهبه کارتابل خود وارد شووده و  دیتوانیم
شاهده نموده و فرایندهایی از  کارتمیسمالکیت  خود را م

 انجام دهید. هاآنقبیل انتقال مالکیت و ... را برای 
موقت رمز عبور ورود در دفعات بعدی  برای  بدیهی اسووت 

 .جدیدی برای شما ارسال خواهد شد
صرفا برای ورود  شید این رمز عبور موقت   شته با توجه دا

تا قابل استفاده در همشما به حساب کاربری شماره همراه 
بوده و هیچ ربطی به کد فعال سووازی دسووتگاه در فرایند 

 فعال سازی ندارد.

https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/راهنمایی-در-مورد-پیامک-هشدار-غیرقانونی-بودن-دستگاه
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/راهنمایی-در-مورد-پیامک-هشدار-غیرقانونی-بودن-دستگاه
http://www.hamta.ntsw.ir/
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 .رد شده صحیح نیستوا (IMEI) فرمت شناسه دستگاه

( IMEIشووناسووه )این پیامی اسووت که در زمان وارد کردن 
 . شودیمنادرست  دریافت  صورتبهدستگاه 
 شکاا) دستگاه اس ت تعداد به دستگاه ( IMEI) شناسه
 جعبه  روی بر بسوووتگی دارد و (کارتمیسووو قرارگیری برای

. اسووت تیرؤ قابل  #*06# یریگشووماره با یا باتری پشووت
 رقم 15 باید همتا  سوووامانه در فرآیندها کلیه انجام برای
سه این ییابتدا ضاف ع مت هرگونه بدون  (IMEI) شنا  یا
 .شود استفاده...(  و تیره خخ ممیز )

 تلفن شبکه در و نیست قانونی( IMEI) دستگاه شناسه
 .گرفت نخواهد سرویس همراه

سه  کهیدرصورت شنا صالت یک  ستع م ا  (IMEI)اقدام به ا
قانونی باشد  این   غیر(IMEI)شناسه نمایید و آن دستگاه 

  .نتیجه را مشاهده خواهید کرد
شید  شته با ستگاه را خریداری  عنوانچیهبهدقت دا این د

ننمایید چراکه امکان ثبت و فعال شووودن آن در سوووامانه 
 همتا وجود نخواهد داشت.

 

قانونی  یهاشناسهجزء  (IMEI) شناسه دستگاه
 .است شدهثبت

  :مشخصات دستگاه
 **** برند:
 **** مدل:

 ****رکت ش :واردکننده
 ارز دولتی با واردشده

 ***************: شناسه دستگاه
 کارت روشن شده استبا یک سیم قب   این دستگاه 

سه  کهیدرصورت شنا صالت یک  ستع م ا  (IMEI)اقدام به ا
ستگاه  سه نمایید و آن د شد  این   (IMEI)شنا قانونی با

  .نتیجه را مشاهده خواهید کرد
برند و مدل رکر شده در پاسخ  تطابق بهباید   این زمینه در

 و واردات نوع دسووتگاه  مشووخصووات با اسووتع م اصووالت
 .کنید دقت  در گذشته دستگاهیا نشدن  شدن روشن

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

 

 (IMEIدر صورتی که اقدام به استع م اصالت یک شناسه )
دستگاه نمایید و آن دستگاه هنوز مشمول طرح رجیستری 

 نشده باشد  این نتیجه را مشاهده خواهید کرد.
 و دسوووتگاه در کارت سووویم دادن قرار با توانید میشوووما 
( IMEI) شناسه عنوان به را( IMEI) شناسه آن  از استفاده
 .نمایید ثبت قانونی دستگاه

برای  *************** :(IMEI) دستگاه با شناسه
 .فعال شد ***********شماره تلفن 

صورت ستگاه  یسازفعالاقدام به  کهیدر ی سازفعالبا کد د
برای   این پیامک پایان یابدو عملیات با موفقیت نموده 
 کارت شما ارسال خواهد شد.سیم

(های رکر شده در IMEIشناسه )دقت داشته باشید تمامی 
(های روی جعبه یا IMEIشوووناسوووه )این پیامک  باید با 

 * تطابق کامل داشته باشد.#06#
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دستگاه خریداری شده توسخ  یسازفعالکد زیر جهت 
آن از طریق  یسازفعالشما  تولید شده است. جهت 
( اقدام نمایید. در غیر 7777سامانه همتا )کد دستوری 

این صورت مسئولیت مشک ت احتمالی آن به عهده 
 .شما خواهد بود

 ******ی: سازفعالکد 
IMEI: *************** 

دسووتگاه خود اقدام به انتقال مالکیت فردی  کهیدرصووورت
  ارسووال خواهد خریدار کارتمیسووبرای این پیامک   نماید
 شد. 

خریدار موظف اسوووت در حضوووور فروشووونده  به کمک کد 
ی موجود در این پیامک  از طریق سووامانه همتا  سووازفعال

ی نموده و سازفعالدلخواه خود  کارتمیسی دستگاه را برا
شدن دستگاه سازفعال دییتأبا دریافت پیامک  ی  از فعال 

 ی خود  اطمینان حاصل نماید. هاکارتمیسبرای یکی از 
فعالسوووازی  آموزش ،در این زمینهبرای راهنمایی بیشوووتر 

 .دیینمامطالعه  را دستگاه

مسافری در سامانه  صورتبهدستگاه با مشخصات زیر 
 .همتا ثبت گردید
طریق سامانه همتا  زیر از یسازفعال با استفاده از کد
دستگاه خود  یسازفعال( نسبت به 7777)کد دستوری 
 .اقدام نمایید

 **** برند:
 **** مدل:

 *************** شناسه:
 ******ی: سازفعالکد 

در همتا درخواست ثبت دستگاه مسافری داده  کهیدرصورت
شده باشد  این پیامک برای  دییتأباشید و درخواست شما 

اسوت بعد از دریافت این  . ضوروریشوودیمشوما ارسوال 
ی سوووازفعالاز طریق سوووامانه همتا  نسوووبت به پیامک  

 دلخواه خود  اقدام نمایید. کارتمیسدستگاه برای 
آموزش فعالسوووازی  در این زمینه برای راهنمایی بیشوووتر 

 .دیینمارا مطالعه  دستگاه

 

درخواست ثبت گوشی مسافری/پستی شما به دلیل عدم 
ارسال شده از طرا وجود شناسه دستگاه  در اط عات 

 .گمرک  مورد تایید قرار نگرفت

 
شما  در  سافری  ستگاه م صات د شخ این پیامک یعنی م
اط عات ارسووالی از گمرک وجود نداشووته و امکان ثبت آن 

 در همتا وجود ندارد.
ستگاه خود در  صحیح عوارض د صورتی که از پرداخت  در 

ارسووال اط عات از گمرک مطمئن هسووتید  باید موضوووع 
 .پیگیری نماییداز گمرک را گمرک به همتا 

 پس از جهیو نت یبررس یریتعم یدرخواست ثبت گوش
 به شما اط ع داده خواهد شد امکیپ قی*** روز از طر

 یکه در سووامانه همتا درخواسووت ثبت گوشوو یدر صووورت
به شووما ارسووال خواهد  امکیپ نیا د یداده باشوو یریتعم

 دیتوانیم ندیفرا نیدر مورد ا شوووتریاط ع ب یشووود. برا
را م حظه  در سووامانه همتا یریآموزش ثبت دسووتگاه تعم

 .دینمائ

 یفعال بودن شناسه ها لیبه دل یریدرخواست ثبت تعم
 قرار نگرفت دییدستگاه مورد تا ریاز تعم شیپ

 یکه در سووامانه همتا درخواسووت ثبت گوشوو یدر صووورت
سه دیداده باش یریتعم سه و شنا  ریقبل از تعم هاییا شنا

 نیفعال باشند  درخواست شما توسخ سامانه رد شده و ا
سال م امکیپ در مورد  شتریاط ع ب ی. براشودیبه شما ار
گاه تعم دیتوانیم ندیفرا نیا بت دسوووت در  یریآموزش ث

 .دیرا م حظه نمائ سامانه همتا

 تیدستگاه شما با موفق یریثبت تعم یدرخواست برا
 انجام شد

 یکه در سووامانه همتا درخواسووت ثبت گوشوو یدر صووورت
انجام شده باشد   تیبا موفق ندیو فرا دیداده باش یریتعم
سال م امکیپ نیا شما ار در  شتریاط ع ب ی. براشودیبه 

در  یریآموزش ثبت دستگاه تعم دیتوانیم ندیفرا نیمورد ا
 .دیرا م حظه نمائ سامانه همتا
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  6صفحه: 

 

 

 .همتا خوش آمدید افزارنرمبه 
 : ******افزارنرمکد نصب 

صورت صب  کهیدر ستگاه خود ن شن همتا را روی د اپلیکی
کارت خود را داشووته نموده و قصوود ورود به کارتابل سوویم

شید  این کد ی شما پیامک  بارمصراکبا . با شودیمبرای 
کارت مورد وارد کارتابل سوویم دیتوانیماسووتفاده از این کد  

نظر شده و فرایندهای سامانه همتا از قبیل انتقال مالکیت 
  و ... را انجام دهید.

 

 


