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 مرحله یک: استعالم اصالت

توسط شخص خریدار انجام  کارت خور دستگاه سیمبا اجرای طرح رجیستری یکی از اقداماتی که باید قبل از خرید 
روی جعبه انجام  شده درج  (IMEIاز طریق شناسه ) دستگاهاست. استعالم اصالت  دستگاهشود، استعالم اصالت 

پاسخ استعالم اصالت )مدل و برند مشخصات تطابق قانونی بودن،  به حتما  . در پاسخ استعالم اصالت، ردیپذ یم
و روشن شدن دستگاه در  ، نوع ارز، نوع وارداتواردکننده، شرکت در پاسخ( با مشخصات ظاهری دستگاه ذکرشده
 .توجه نماییدگذشته 

 .دیینما مطالعهرا  آموزش استعالم اصالت راهنمایی بیشتر در این زمینه،برای 

 

 روی جعبه و دستگاه (IMEIشناسه ) یکسان بودنبررسی مرحله دو: 

شناسه  تطابق و نموده یریگ شمارهروی آن  را #*06# و نموده روشن را دستگاه خرید، برای قطعی تصمیم صورت در
(IMEI) با شده داده نمایش ( شناسهIMEI)  کنید کنترل را جعبه روی شده درج. 

 نمایید. نظر صرف، از خرید دستگاه (IMEIدر صورت عدم تطابق این دو شناسه )

 

 خریدار کارت میسی دستگاه برای ساز : فعالسهمرحله 

روی کارت گارانتی یا جعبه، از  شده چاپی ساز فعالدر این مرحله، باید دستگاه را در حضور فروشنده، به کمک کد 
ی برای ساز فعالی به شما ارائه نشد یا فرآیند ساز فعالکد  که یدرصورتی نمایید. ساز فعالطریق سامانه همتا 

 کنید. نظر صرفشما با موفقیت انجام نشد، از خرید دستگاه  کارت میس

 .دیینما مطالعهرا  دستگاهآموزش فعالسازی  راهنمایی بیشتر در این زمینه،برای 

 

 دستگاه و مهر فروشگاه (IMEIدریافت فاکتور معتبر دارای شناسه ): چهارمرحله 

 شناسه که دیینما افتیدر یمعتبر فاکتور فروشنده، از حتما   خود، کارت میس یبرا دستگاه موفق یساز فعال از پس
(IMEI )است فروشگاه مهر یدارا و ذکرشده آن در دستگاه. 

 .بود خواهد ییقضا مراجع در یریگیپ قابل معتبر، فاکتور نیا ارائه کمک به نده،یآ در یاحتمال مشکالت هرگونه

 

 (دوم دستقبل از خرید )نو یا  دستگاهضرورت بررسی 

پیش از شروع طرح و یا   که از مبادی قانونی وارد کشور شده هایی دستگاهبا اجرای طرح رجیستری، تنها 
 . دراستفاده نمایندهای اپراتوری  از شبکهبدون هرگونه محدودیت زمانی، توانند  میاند،  رجیستری روشن بوده

کوتاهی،  زمان مدتپس از و  نمودهپس از اولین اتصال به شبکه، پیامک هشدار دریافت  دستگاهصورت  غیراین
 .شود یمقطع 

 مشاهده آموزش ویدئویی
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