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  1صفحه: 

 

 

جا، در این  .شودیم( دستگاه در سامانه همتا، برای آن ارسال IMEIکه به علت ثبت نبودن شناسه ) این پیامکی است
. دقت داشته باشید در حال حاضر تمامی شودیم ارائهارسال این پیامک و راهکارهای پیش رو مختلف دالیل 
کارت خور نیز طبق برنامه های سیمسایر دستگاه .هستندهای تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری نشان

 زمانبندی مشمول این طرح خواهند شد.

 :باشدزیر را داشته حالت  4 ممکن است دستگاه شما یکی از ،دیاکردهرا دریافت این پیامک  کهیدرصورت

  

 های آناسالتفقط یکی از  تا پیش از این،است و  هشما دوسیمکارت دستگاهحالت اول: 
 .ایداستفاده کردهکارت( )محل سیم

قبل از مشمول  را هاو تنها یکی از اسالت است (کارتمیس)شکاف برای قرارگیری  شما دارای دو اسالت دستگاه اگر
را دریافت اسالت دوم، این پیامک  در کارتمیسبا قرار دادن ، دیاکردهیمتان در طرح رجیستری، استفاده دستگاهشدن 

 . خواهید کرد

خود را در  دستگاههای تمامی اسالت (IMEIشناسه )، «افزودن دستگاه» فرآیندچنین مواردی بایستی از طریق  در
 نمایید.ثبت سامانه همتا 

 .دیینمارا مطالعه  آموزش افزودن دستگاه در این زمینه،یشتر ب راهنماییبرای 

  

 .شما قاچاق است دستگاهحالت دوم: 

از مبادی قانونی کشور وارد قبل از شروع طرح در کشور روشن نبوده یا که  هاییدستگاه ،با اجرای طرح رجیستری
روز  30پس از بنابراین و استفاده نمایند های اپراتوری کشور شبکهخدمات صورت دائم از د بهنتواند، نمیننشده باش
اصالت استعالم سامانه همتا،  یهادرگاهاز طریق توانید د شد. برای اطالع از قانونی بودن دستگاه خود مینقطع خواه

 .(دیینمارا مطالعه  دستگاهآموزش استعالم اصالت  در این زمینه،)برای کسب اطالعات بیشتر  کنید

برای شما شود، این است که  غیرقانونی بودن دستگاهتواند باعث ارسال پیامک هشدار می پس یکی از دالیلی که
قابل ذکر است هیچ برای اولین بار روشن شده است.  رجیستری، و پس از شروع طرح  بودهشما قاچاق  دستگاه

شدید، با در دست داشتن این موضوع متوجه  ،پس از خریدحتی اگر  و وجود ندارد هادستگاهثبت این راهکاری برای 
 .به فروشنده بازگردانیدمراجعه و دستگاه را مربوطه  فاکتور به فروشگاه

، به شما شدهثبتقانونی یا دستگاه بازگرداند شما را به  یپرداخت، یا وجه دستگاه است ضمن قبولفروشنده موظف 
 تحویل دهد.

زیرات حکومتی یا سازمان حمایت از حقوق توانید از طریق سازمان تعدر صورت عدم همکاری فروشنده می
تنظیم نموده تا پیگیری موضوع، در دستور کار نهادهای  اینترنتی، شکایت صورتبهکنندگان و تولیدکنندگان، مصرف

 نظارتی کشور قرار گیرد.

آموزش ثبت شکایت در  و موزش ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتیآ در این زمینه،بیشتر  راهنماییبرای 
 .دییرا مطالعه نما سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 

 

 دستگاههشدار غیرقانونی بودن 

و از تاریخ ******** در  باشدینم شدهثبتهای قانونی دستگاه با مشخصات زیر جزء دستگاهپیامک هشدار: 
 .شبکه سرویس نخواهد گرفت

https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-افزودن-دستگاه
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-استعلام-اصالت-دستگاه
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-ثبت-شکایت-در-سازمان-تعزیرات-حکومتی
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-ثبت-شکایت-در-سازمان-حمایت-حقوق-مصرف-کنندگان-و-تولیدکنندگان
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-ثبت-شکایت-در-سازمان-حمایت-حقوق-مصرف-کنندگان-و-تولیدکنندگان
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-ثبت-شکایت-در-سازمان-حمایت-حقوق-مصرف-کنندگان-و-تولیدکنندگان
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 .دیاخود را ثبت نکرده دستگاه( IMEIشناسه ) شما مسافر هستید اما سوم: حالت

دستگاه ، مسافرینی که از خارج کشور ۱396آبان  ۲3با توجه به بخشنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
. در صورت عدم ثبت نماینداند، موظف هستند دستگاه خود را خریداری کردهمشمول طرح رجیستری،  کارت خورسیم
 های اپراتوریصورت دائم از خدمات شبکهبه توانندینم هادستگاهاین مسافران، این  دستگاه (IMEIشناسه )ثبت 

 د شد. نروز قطع خواه 30و پس از مدت  نمودهاستفاده  داخل کشور

این است که مسافر خارجی بدون اینکه دستگاه  غیرقانونی بودن دستگاه،پس یکی دیگر از دالیل ارسال پیامک هشدار 
  .دینمایمخود را ثبت نماید آن را روشن نموده و از شبکه اپراتوری داخل کشور استفاده 

که قبل از شروع طرح رجیستری، سابقه روشن  دیاکردهمسافر هستید و دستگاهی را وارد کشور  کهیدرصورتبنابراین 
روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور، روی دستگاه تان استفاده  30واهید بیشتر از و می خ بودن داخل کشور را ندارد

 اقدام نمایید.اینترنتی  صورتبهمراجعه حضوری نسبت به ثبت دستگاه خود  هرگونه بدون توانیدمی، کنید

دستگاه خود  دقت داشته باشید در صورتی که مسافر تمایل داشته باشد می تواند بدون اینکه عوارضی جهت ثبت
 پرداخت نماید، از خدمات رومینگ استفاده کند.

 .دیینمارا مطالعه  مسافران سفرهای خارجی آموزش ثبت دستگاه برای در این زمینه،بیشتر  راهنماییبرای 

  

 است.تغییر کرده آن،  (IMEI)و شناسه  دیاکردهتان را تعمیر دستگاهحالت چهارم: 

 هادستگاهشناسه رهگیری این  عنوانبه، کارتمیسدارای ی هادستگاه( IMEIدر ابتدا شایان ذکر است که شناسه )
این نکته  حتما  آمده و هرگونه تغییر در آن، غیرقانونی است. بنابراین اگر قصد تعمیر دستگاه خود را دارید،  حساببه

نباید در فرآیند تعمیر، تغییر کند )توجه داشته باشید که شناسه  دستگاهتان( IMEIرا در نظر داشته باشید که شناسه )
(IMEI اصلی )ده است(. ، روی جعبه دستگاه، درج شتاندستگاه 

( آن تغییر کرده است و به هر دلیلی، در حال حاضر، به IMEIو شناسه ) دیاکردهرا تعمیر  تاندستگاه کهیدرصورتاما 
بازگرداند، سامانه همتا جهت رفاه حال  تاندستگاه( قبل از تعمیر را روی IMEIتعمیرکار دسترسی ندارید که شناسه )

فرآیند ثبت تعمیری  زیآمتیموفقدر صورت تکمیل دیتوانیمشما فرآیند ثبت تعمیری را در نظر گرفته است. بنابراین 
 نمایید. ( قبل از تعمیرIMEI( بعد از تعمیر را جایگزین شناسه )IMEI، شناسه )همتا تیسادر 

دستگاه شما پس  (IMEI) آن است که شناسه غیرقانونی بودن دستگاه، پس یکی دیگر از دالیل ارسال پیامک هشدار
 .باشداز تعمیر، تغییر کرده 

 .دیینمارا مطالعه  در سامانه همتا تعمیری دستگاهآموزش ثبت  در این زمینه،بیشتر  راهنماییبرای 

 

 شده است. یرقانونیتخلف در ثبت، غ لیحالت پنجم: دستگاه به دل

ثبت  یبرا یمسافر هیصورت گرفته باشد )مانند تخلف استفاده از رو یثبت دستگاه تخلف یکه برا یدر صورت
 یهادستگاه یآن رو یکردن و بارگذار یکپ قیاز طر یقانون یهاسوء استفاده از شناسه دستگاه ای یرقانونیغ یهادستگاه

 .و قطع خواهد کرد ییمتخلف را شناسا یها(، سامانه همتا دستگاهیرقانونیغ

را  یامکان بازگشت به حالت قانون یطیشرا چیمتخلف تحت ه یهاحالت دستگاه نیکه در ا باشدیم دیبه تأک الزم
 .داخل کشور محروم خواهند شد یگرفتن در شبکه اپراتورها سیاز سرو شهیهم ینداشته و برا

 :دیرا مدنظر قرار ده ریتلفن همراه موارد ز دیالزم است در هنگام خر نیبنابرا

https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-ثبت-دستگاه-برای-مسافران-سفرهای-خارجی
https://hamta.ntsw.ir/
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-ثبت-دستگاه-تعمیری-در-سامانه-همتا
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شده توسط  یداریکه دستگاه خر یدر صورت نیو آکبند. همچن یبه صورت دستگاه تجار یدستگاه مسافر دیعدم خر -۱
شده است، حتما  دستگاه را به فروشنده عودت  یرقانونیبوده است و توسط همتا غ یو قانون یشما واردات مسافر

 .دیده

استعالم اصالت"، مشخصات  -۱" نهی* و گز7777کد # یریگشماره قیکه در پاسخ استعالم اصالت از طر یدر صورت -۲
دستگاه اجتناب  دیحتما  از خر زیدستگاه متفاوت باشد ن یهمتا با مشخصات ظاهر امکیبرند و مدل دستگاه در پ

 .دیدستگاه را به فروشنده عودت دهو  دیکن

اخبار و سامانه کشف تخلف همتا با تخلفات" را در صفحه  وستهی"برخورد پ یخبرها دیتوانیم شتریاطالع ب یبرا
 .دییمالحظه و دنبال نما هاهیاطالع

 

 تماس با مرکز پاسخ گویی همتا

ارسال برای آن  غیرقانونی بودن دستگاه پیامک هشدارشرایط باال را ندارد اما از  کدامچیهدستگاه شما  کهیدرصورت
تماس حاصل فرمایید و مشکل خود  096366شده است، در اسرع وقت با مرکز تماس طرح رجیستری به شماره 

 را با همکاران ما در مرکز تماس در میان بگذارید تا به آن رسیدگی گردد.

https://hamtainfo.ntsw.ir/اخبار-و-اطلاعیه-ها
https://hamtainfo.ntsw.ir/اخبار-و-اطلاعیه-ها
https://hamtainfo.ntsw.ir/اخبار-و-اطلاعیه-ها

