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  1صفحه: 

 

 

 
 ،یستریاز شروع طرح رج شیپکه  دیکارت( دار میقرار دادن س یدو شکاف برا ی)دارا یاکارتهمیگر دستگاه دو سا

های کارت)سایر سیمهای آن شناسه ایرسبرای  های شما قرار دارد وکارتتحت مالکیت یکی از سیم است و روشن بوده
 ،کنید، الزم است که با ورود به سامانه همتا برای آنپیام انتقال مالکیت با مهلت قطع دریافت میروی دستگاه( 

  بردار تعریف نمائید.کارت بهرهسیم
 یریقرارگ ی)شکاف براگیرد ولی برای هر اسالت ها قرار میکارتسیمدر این حالت دستگاه تحت مالکیت یکی از 

ها بدون هیچگونه مشکلی سرویس کارتاین سیم باو دستگاه  شودمیکارت برای استفاده تعریف یک سیم (کارتمیس
 خواهد گرفت.

 

 .به صورت تصویری آورده شده است بردارکارت بهرهتعریف سیمدر ادامه مراحل 

 

 :مرحله یک
. برای ورود به سامانه شودمراجعه   hamta.ntsw.ir به درگاه اینترنتی سامانه همتا به آدرسدر مرحله اول، باید 

استفاده نمود و یا اینکه ابتدا در سامانه ثبت نام کرد و سپس با استفاده از کد ملی وارد  سیم کارتتوان از شماره می
 .شودیمآورده  سیم کارتبا شماره  ادامه، مراحل با استفاده از وروددر سامانه شد. 

 

 با مهلت قطعانتقال مالکیت هشدار 

از  یریشناسه و جلوگ نیدستگاه با ا همزمان چند تیفعال لیاست به دل یگریدستگاه شماره تلفن د نیمالک ا"
 ".خواهد گرفت سیسرو 091234567890 با شماره تلفن *** خیتار حقوق مالک، موقتا و تا عییتض

امکان استفاده از  خیتار نیاز ا 091234567890است و با شماره تلفن  ****ن  دستگاه، شماره تلف نیمالک ا"
  "شبکه تلفن همراه را نخواهد داشت 

 شناسه جعل شدهبا های بردار فقط برای دستگاهکارت بهرهتعریف سیم
 :ها ذکر شده باشدهایی است که در پاسخ استعالم اصالت آنبردار فقط برای دستگاهکارت بهرهسیمامکان تعریف 

های مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق مالک دستگاه، استفاده از آن "به دلیل جعل این شناسه بر روی دستگاه
 محدود به شماره مالک است".

بردار را در نظر کارت بهرهها امکان افزودن سیمی این دستگاهدر این حالت سامانه همتا به صورت خودکار برا
ها بردار ندارند و سامانه همتا نیز برای آنکارت بهرهها نیازی به تعریف سیمسایر دستگاهگیرد. بدیهی است که می

 .ستاها غیرقابل مشاهده های این آموزش برای این دستگاهچنین امکانی را فراهم نخواهد کرد و گزینه

http://hamta.ntsw.ir/


  2صفحه: 

 

 

 :مرحله دو 

گردد. با استفاده از رمز عبور ارسال شده ، رمز عبور موقت برای آن شماره ارسال میسیم کارتس از وارد کردن شماره پ
 وارد سامانه شوید. و وارد کردن کد امنیتی، 

 

  

 :مرحله سه

برای دستگاهی که شناسه آن جعل شده باشد، به صورت اتوماتیک  «هامدیریت دستگاه»در صفحه اصلی  در ادامه
خواهد از شناسه کارتی که میبردار در نظر گرفته شده است. شماره سیمشماره بهره توسط سامانه همتا محل ورود

 کنیم.دوم دستگاه استفاده نماید را وارد و بر روی گزینه + مقابل آن کلیک می

 

  

 

 



  3صفحه: 

 

 

 :چهارمرحله 

 کنیم.اطالعات بر روی گزینه "بلی" کلیک می ندر صورت صحیح بودپیام نمایش داده شده، در 

 
 

 :پنجمرحله 

اطالعات صحیح باشد فرایند با موفقیت انجام شده و پیام "درخواست با موفقیت انجام شد" به ما نمایش در انتها اگر 
 شود.داده می

 

 

 


