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 الزم است تا به سامانه همتا متصل شوید. ، ابتداانتقال مالکیت دستگاهجهت 

 مالکیت دستگاه را انجام داد: یند انتقالآنموده و فرتوان با سامانه همتا ارتباط برقرار میسه روش زیر از 

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

 . شودیمارائه * 7777کد دستوری # با استفاده از دستگاه،انتقال مالکیت این آموزش، مراحل انجام فرآیند در 

  

 در زمان خرید و فروش مالکیت انتقال ضرورت

فروشنده انتقال مالکیت گرفته و در حضور خواهید دستگاه کارکرده )دست دوم( خریداری کنید حتماً باید از اگر می
 ایشان، دستگاه را برای سیم کارت خود، با موفقیت فعال سازی نمایید.

 یسازخود فعال کارتمیس یو برا دیرینگ تیاما از فروشنده انتقال مالک دیکن یداریرا خر یکه دستگاه یدر صورت
شما آنتن  کارتمیتان قطع شده و با سد، آنتن دستگاهتان سوء استفاده شودستگاه (IMEI) اگر از شناسه ،دینکن

 .شد دینخواهد گرفت و شما متضرر خواه
به  یازیرخ نداده، ن یو فروش دیو موارد مشابه که خر مکارتیس ضیمثل قرض دادن، تعو یدر موارد دیکن توجه

 .ستین تیانتقال مالک

 دستگاه مالکیت انتقال پیش نیاز

پیش نیاز این که بتوان دستگاهی را انتقال مالکیت داد این است که ابتدا تحت مالکیت قطعی سیم کارتی درآید. 
فرآیند کمک بنابراین، اگر قصد فروش دستگاهی را دارید که پیش از شروع طرح رجیستری روشن بوده، ابتدا به 

 آن را تحت مالکیت سیم کارت خود درآورده و سپس به سیم کارت خریدار انتقال مالکیت دهید.  ،افزودن دستگاه

 دوم کارتمیس یفقط برا تیهشدار انتقال مالک افتیدر
 یشما قرار دارد و فقط برا یهامکارتیاز س یکی تیو تحت مالک دیدار یاکارتهمیکه دستگاه دو س یدر صورت

 کارتمیس فیتعرآموزش  دیبا د،یاکرده افتیبا مهلت قطع در تیهشدار انتقال مالک امیدوم آن پ کارتمیس
 .دیرا مالحظه نمائ برداربهره
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  2صفحه: 

 

  

 :مرحله یک

 .نموده و گزینه تماس را انتخاب کندگیری را شماره* 7777دستوری # ابتدا باید مالک دستگاه، با سیم کارت خود، کد

 

 :مرحله دو 

 .شودانتخاب  «انتقال مالکیت» ، گزینه3در این مرحله الزم است تا با ارسال عدد 

 

 :مرحله سه 

نمایش  را تحت مالکیت سیمکارت شما(های IMEI) شود که شناسه، پیغامی برای شما نمایش داده میبعد در مرحله
درصورتیکه  دارید.ارسال کنید که قصد انتقال مالکیت آن را  ( ای راIMEI)دهد. الزم است تا عدد مربوط به شناسه می

را  0یعنی  «افزودن دستگاه» بایست عدد مربوط به گزینهای برای شما نمایش داده نشد، می( IMEI) هیچ شناسه
 وارد کنید....(  و تیره خط ممیز،)بدون هرگونه عالمات اضافی  تگاه رادسرقمی  ۱۵ (IMEI) ارسال کنید و سپس شناسه



  3صفحه: 

 

  

 .نماییدرا مطالعه  آموزش افزودن دستگاه برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، 

 

 

  

 :مرحله چهار

سیم )یعنی شماره  را به آن انتقال دهید دستگاهدر این مرحله الزم است تا شماره سیمکارتی که قصد دارید مالکیت 
 را وارد نمایید. فرد خریدار( کارت
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  4صفحه: 

 

  

 :مرحله پنج

که قصد انتقال مالکیت آن را  دستگاهی (IMEI)شود که شناسه در این مرحله پیغامی برای شما نمایش داده می
 دهد. دارید و شماره سیمکارت فرد خریدار را برای شما نمایش می

 را ارسال کنید. ۱ درصورتیکه این اطالعات مورد تائید شماست، عدد

 

  

 :مرحله شش

شماره سیمکارت سازی از طریق پیامک به  شود که بیانگر ارسال کد فعالدر نهایت پیغامی برای شما نمایش داده می
 فرد خریدار است.

 



  5صفحه: 

 

  

   

 

 داریتوسط خر یلزوم فعالساز

برای فرد  HAMTAسازی با سرشماره  که کد فعال در صورت استفاده از گزینه انتقال مالکیت، دقت داشته باشید
 (IMEI)، شناسه HAMTAموجود در پیامک  تواند با استفاده از کد فعالسازیخریدار ارسال گردد. فرد خریدار می

 خود فعال نماید.دلخواه سیمکارت  برای ،دستگاهفعالسازی  از طریق فرآیندرا خریداری شده  دستگاه
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