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  1صفحه: 

 

  

 کلیات طرح رجیستری -1

منظور مبارزه  به ،یمقام معظم رهبر اتیعمل به منو ی(، در راستایستریطرح ثبت تلفن همراه )رج
دو  یمبارزه با قاچاق کاال و ارز، با همکار یتوسط ستاد مرکز کارت، میس یدارا یها با قاچاق دستگاه یستمیس

 شده است. اجرااطالعات  یخانه ارتباطات و فناور خانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت وزارت

 یها منحصر به فرد است، تنها دستگاه یهر گوش ی( دستگاه که براIMEIطرح، با استفاده از شناسه ) نیا در
را  یو استفاده از خدمات اپراتور یساز فعال تیو سالمت، قابل یمنیا یو منطبق بر استانداردها یقانون

 خواهند داشت.

 روی بر و دارد بستگی( کارت سیم قرارگیری برای شکاف) دستگاه اسالت تعداد به دستگاه،( IMEI) شناسه: نکته
 همتا، سامانه در فرآیندها کلیه انجام برای) است مشاهده قابل ، #*06# گیری شماره با یا باتری پشت جعبه،

 (.شود استفاده...(  و تیره خط ممیز،) اضافی عالمت هرگونه بدون ،(IMEI) شناسه این ابتدایی رقم 15 باید

 اند بودهی که قبالً فعال های دستگاه شناسایی( شبکه برای نگیتوریمانپایش ) رجیستری، طرح ابتدای در 
در  ها آناز فعالیت  ای سابقه، تیرؤی که در دوره های دستگاهو تمامی  (تیرؤانجام شد )معروف به دوره 

  ند.شناخته شد قانونیبه عنوان دستگاه  ،شبکه وجود داشت

اند یا از مبادی قانونی  بودههایی که پیش از شروع طرح روشن  دستگاهپس از شروع طرح رجیستری، تنها 
 ، امکان استفاده از خدمات شبکه اپراتوری داخل کشور را خواهند داشت.شوندوارد کشور 

 

 همتاسامانه  -2

طرح ثبت تلفن  یاجرا یاست که در راستا یا (، سامانهیارتباط زاتیتجه تیریهمتا )سامانه هوشمند مد
 شده است. یساز ادهی(، پیستریهمراه )رج

 مختلف عبارتند از: یندهایسامانه جهت انجام فرا نیا یاصل یها درگاه

 آدرس به اینترنتی سایت www.hamta.ntsw.ir 
 نسخه اندروید و  اپلیکشین( همتاiOS) 
 7777# دستوری کد* 
  جهت استعالم اصالت( )صرفاً  7777پیامک به شماره 

 
 ی سامانه همتاهافرایند -3

 استعالم اصالت -3-1

با اجرای طرح رجیستری یکی از اقداماتی که الزم است قبل از خرید دستگاه توسط شخص خریدار انجام 
و منظور بررسی قانونی بودن، مشخصات فنی  شود، استعالم اصالت دستگاه است. استعالم اصالت دستگاه به

)نو یا کارکرده بودن  شته، روشن شدن دستگاه در گذو نوع واردات دستگاه کننده یگارانتدستگاه، شرکت مدل 
  پذیرد. و . . . انجام می دستگاه(

 ،ه، در پاسخ استعالمکارت سیمدو یا چند   تگاهدس یها(IMEI)  شناسهاز  یکی اصالتصورت استعالم  در
 شود. نیز نمایش داده می دیگر دستگاه یها(IMEI)  شناسه



  2صفحه: 

 

  

از قانونی بودن دستگاه مطمئن نشوید، ممکن در صورتی که قبل از خرید، استعالم اصالت نکنید و : اخطار
. در این حالت، پس از مدت کوتاهی آنتن دستگاه شما قطع شده و است دستگاه قاچاق به شما فروخته شود

 متضرر خواهید شد.
 

 سازی فعال -3-2

 سازی فعال نیازمند دستگاه هرآید.  در میخریدار  کارت سیمسازی، دستگاه تحت مالکیت  در فرایند فعال
 با همتا سامانه طریق از باید ،(شده تأیید مسافری درخواست دارای شده، داده مالکیت انتقال آکبند،)

 کارت سیم برای ،رقمی یک بار مصرف( 6)کد  سازی فعال کد و کارت سیم شماره ،(IMEI) شناسه واردکردن
 .شود سازی فعال خریدار

 :گیرد می قرار شخص اختیار در زیر های روش از یکی به سازی فعال کد ،تهیه شده که دستگاهی به بسته

 است شده چاپ ،یگارانت کارت ای جعبه یرو سازی فعال کد ،های آکبند قانونی دستگاه یبرا. 
 در سازی فعال کد شوند، یم داده تیمالک انتقال که یا(دوم دست) کارکرده یها دستگاه یبرا 

 .است شده ذکر HAMTA سرشماره با امکیپ
 مسافر کارتابل و درخواست دییتأ امکیپ در سازی فعال کد ،شده یمسافر ثبت یها دستگاه یبرا 

 دینبا و هستند مسافر یشخص استفاده یبرا صرفاً  ها دستگاه نیا دیباش داشته دقت) دارد وجود
 (.رندیگ قرار یتجار استفاده مورد

 را دستگاه حتماً کد فعال سازی توسط فروشنده در زمان خرید در اختیار شما قرار نگرفت،  که درصورتی: توجه
در صورتی که دستگاه به کمک کد فعال  .نمایید دریافت ایشان از را سازی فعال کد یا و بازگردانید فروشنده به

 سازی، فعال نشود، پس از مدت کوتاهی، آنتن آن قطع خواهد شد.

 که نمایید دریافت معتبری فاکتور فروشنده، از حتماً  خود، کارت سیم برای دستگاه موفق سازی فعال از پس
 به آینده، در احتمالی مشکالت هرگونه .است فروشگاه مهر دارای و شده ذکر آن در دستگاه( IMEI) شناسه
 .بود خواهد قضایی مراجع در پیگیری قابل معتبر، فاکتور این ارائه کمک

  از شناسه یکی یبا فعالساز هستند، مکارتیچند س ایدو  یکه دارا هایی دستگاه یفعالساز یبرا: نکته
(IMEI)شناسه ریسا، ها  (IMEI) صورت خودکار فعال خواهند شد. به زینها 

پس از مدت  ننمایید، سازی فعالخود  کارت سیمدر صورتی که در حضور فروشنده، دستگاه را برای  :اخطار
  کوتاهی آنتن آن قطع خواهد شد. 

 

 انتقال مالکیت -3-3

گرفته و  تیاز فروشنده انتقال مالک دیحتمًا با دیکن یداریدستگاه کارکرده )دست دوم( خر دیخواه یاگر م
 .دیینما سازی فعال تیخود با موفق کارت سیم یبرا شان،یدر حضور ادستگاه را 

کارت خود  برای سیمو نگیرید  انتقال مالکیت را خریداری کنید اما از فروشندهی که دستگاهی در صورت: اخطار
ان قطع شده و با تآنتن دستگاه ،تان سوء استفاده شود ( دستگاهIMEIاز شناسه ) اگرنکنید سازی  فعال
 کارت شما آنتن نخواهد گرفت و شما متضرر خواهید شد. سیم

، رخ نداده یکه خرید و فروش و موارد مشابه مکارتیس ضیمثل قرض دادن، تعو یموارد در توجه کنید
 نیازی به انتقال مالکیت نیست.
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، (کارت سیمقرار دادن  یشکاف برا) اسالت یا چند اسالت های دو دستگاه دقت داشته باشید برایهمچنین 
خریدار انتقال مالکیت داده  کارت سیمنیز به ها (IMEI)  شناسه، بقیه ها (IMEI)  شناسهبا انتقال مالکیت یکی از 

 شود. می
 

 افزودن دستگاه -3-4

افزودن  ندیبه کمک فرآ دیتوان یمروشن بوده،  یستریاز شروع طرح رج شیکه پ دیدار یاگر دستگاه
پس از انجام این فرایند، امکان آن را خواهید  .دیخود درآور کارت سیم یقطع تیدستگاه، آن را تحت مالک

 داشت که فرایندهای سامانه همتا از قبیل انتقال مالکیت و ... را برای دستگاه خود انجام دهید.

از شروع طرح  شیکه پ دی( دارکارت سیمقرار دادن  یدو شکاف برا ی)دارا اسالتهاگر دستگاه دو  :نکته
قرار  کارت سیمدر اسالت دوم،  ناالکه  یدر صورت د،یا کرده یآن استفاده م یها از اسالت یکیتنها از  ،یستریرج
حل مشکل و ثبت شناسه  ی. براشود یشما ارسال م یبودن دستگاه برا یرقانونیهشدار غ امکیپ د،یده

(IMEIاسالت دوم دستگاه ) یرو یستریاز شروع طرح رج شیکه پ یکارت سیمافزودن دستگاه را با  ندیتان، فرآ 
 .را ثبت نمایید( IMEI)داده و هر دو شناسه تان بوده، انجام  دستگاه

 

 دستگاه مسافری -3-5

که از خارج از  ی، آن دسته از مسافران96آبان  23مورخ  رانیا یاسالم یبا توجه به بخشنامه گمرک جمهور
خود را به گمرک اظهار و حقوق  دستگاهاند، موظف هستند هنگام ورود به کشور  نموده یداریخر دستگاهکشور 

امکان ثبت  یو عدم پرداخت حقوق گمرک دستگاه. در صورت عدم اظهار ندیآن را پرداخت نما یو عوارض گمرک
پس از روز  30و  ردیبگ سیصورت دائم از شبکه سرو به تواند ینم دستگاهوجود نخواهد داشت و  دستگاه

 .گردد یقطع م یاپراتور یها اتصال به شبکه نیاول

سازی را  فعالهمتا کد شده و ، برای همتا ارسال ای دورهاطالعات به صورت ، پس از ثبت دستگاه در گمرک
خود  کارت سیمسازی، دستگاه را برای  فعالمسافر باید به کمک کد  به شماره همراه مسافر پیامک می نماید.

 فعال نماید.

شود. دقت داشته  میمیزان عوارض هر دستگاه، در زمان ثبت در گمرک با توجه به نوع دستگاه تعیین : توجه
با  که در صورت اشتباه در این مرحله و مدل دستگاه را به صورت صحیح انتخاب نمایید، چرا باشید حتماً 

همچنین در  در گمرک، همتا اطالعات را تایید نکرده و دستگاه شما ثبت نخواهد شد. وجود پرداخت عوارض
 ( های آن را در گمرک ثبت نمایید.IMEIصورتی که دستگاه شما دواسالته است، حتما تمام شناسه )

 و ... را از گمرک شما می توانید جزییات ضوابط گمرک در تعیین تعرفه، مهلت مسافر برای پرداخت عوارض
 اطالع بگیرید.

 

 دستگاه تعمیری -3-6

کرده است و به هر  ریی( آن تغIMEIو شناسه ) دیا کرده ریتان را تعم دستگاه که درصورتی دیتوجه داشته باش
تان بازگرداند، سامانه همتا  دستگاه یرا رو ری( قبل از تعمIMEIکه شناسه ) دیندار یدسترس رکاریبه تعم یلیدل

در صورت انجام موفق فرایند  دیتوان یم شماگرفته است.  ررا در نظ یریثبت تعم ندیجهت رفاه حال شما فرآ
دقت داشته باشید  .دیینما ری( قبل از تعمIMEIشناسه ) نیگزیرا جا ری( بعد از تعمIMEIشناسه ) ثبت تعمیری،



  4صفحه: 

 

  

امکان استفاده از ( قبل از تعمیر، از سامانه همتا حذف شده و به هیچ عنوان IMEI)در این حالت، شناسه 
 شبکه اپراتوری کشور را نخواهد داشت.

 ،افزودن دستگاه ای یفعالساز قیاز طر تان را دستگاهقبلی ( IMEIشناسه )پیش از ثبت تعمیری، باید توجه: 
 خود درآورده و سپس اقدام به ثبت تعمیری نمایید. کارت سیم یقطع تیتحت مالک

 به باید قوی احتمال به دهید، انجام موفقیت با را تعمیری ثبت فرایند نتوانستید همتا در که صورتی درنکته: 
 ینانبازگرداند، اما جهت اطم تاندستگاه یرا رو یرقبل از تعم یها(IMEI) شناسه تا کنید مراجعه تعمیرکارتان

 خدمت تریکامل ییتا راهنما ییدمطرح نما 096366را با کارشناسان سامانه همتا در  تانمشکل توانید می
  .گردد ارائهشما 

 

 اخذ هزینه بابت طرح رجیستری -4

بابت انجام  نهیلذا اخذ هرگونه هز ،ندارد مردم یبرا یا نهیهز  گونه چیهو فرایندهای آن  یستریطرح رج
 دار،یشخص خر تیشکا در صورتبوده و  یرقانونیو . . . غ یساز فعالکد  ارائه ،یستریطرح رج یندهایفرآ
 خواهد داشت. یقانون گردیپ
 

 آکبند دستگاه خرید جهت الزماقدامات  -5

 ( درج شده روی جعبهIMEIشناسه ) : استعالم اصالتکیمرحله 

 با پیامک متنمشخصات دستگاه ذکر شده در  بودن،تطابق قانونیمرحله دو: کنترل پاسخ استعالم اصالت )
 (کشور در دستگاه نشدن شدن یا روشن واردات، نوع دستگاه،مشخصات ظاهری 

 #* بر روی دستگاه(06# یریگ شماره)با  جعبه و دستگاه ی( روIMEIشناسه ) یکسان بودن ی: بررسسهمرحله 

 داریخر کارت میس یدستگاه برا یساز : فعالچهارمرحله 

 ( دستگاه و مهر فروشگاهIMEIشناسه ) یفاکتور معتبر دارا افتی: درپنجمرحله 

 دیینما افتیدر یخود، حتمًا از فروشنده، فاکتور معتبر کارت میس یموفق دستگاه برا یساز پس از فعال: نکته 
 به نده،یدر آ یمشکالت احتمال هرگونه .باشدمهر فروشگاه  یشده و دارا ( دستگاه در آن ذکرIMEIکه شناسه )
 خواهد بود. ییدر مراجع قضا یریگیفاکتور معتبر، قابل پ نیکمک ارائه ا

 

 کارکرده )دست دوم( دستگاه خرید جهت الزماقدامات  -6

 )ریست فکتوری( کارخانه ماتیمرحله اول: بازگرداندن دستگاه به حالت تنظ    

 ( درج شده روی جعبهIMEIشناسه ) مرحله دو: استعالم اصالت

 پیامک متنمشخصات دستگاه ذکر شده در  بودن،تطابق قانونیمرحله سه: کنترل پاسخ استعالم اصالت )
 (کشور در دستگاه نشدن شدن یا روشن واردات، نوع دستگاه،مشخصات ظاهری  با

 روی بر#* 06# گیری شماره با) دستگاه و جعبه روی( IMEI) شناسه بودن یکسان بررسی: چهار مرحله
 (دستگاه

 توسط فروشنده تیانتقال مالک ندیفرآانجام : پنجمرحله 
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 .دیینمارسانی همتا مراجعه  اطالع تیسا وبهای هشدار سامانه همتا، به  برای بررسی پیامک

های همتا  توانید به کانال های طرح رجیستری و ... می رسانی برای اطالع از سؤاالت و مشکالت رایج، اطالع

 مراجعه نمایید. hamta_ntsw@های اجتماعی به آدرس  در تمامی شبکه

 خریدار کارت سیمبرای  دستگاه سازی فعال: ششمرحله 

 ( دستگاه و مهر فروشگاهIMEIشناسه ) یفاکتور معتبر دارا افتی: درهفتمرحله 

 دیینما افتیدر یخود، حتمًا از فروشنده، فاکتور معتبر کارت میس یموفق دستگاه برا یساز پس از فعال: نکته
 به نده،یدر آ یمشکالت احتمال هرگونه .باشدمهر فروشگاه  ی( دستگاه در آن ذکرشده و داراIMEIکه شناسه )
 خواهد بود. ییدر مراجع قضا یریگیفاکتور معتبر، قابل پ نیکمک ارائه ا

 

 شکایت از فروشنده -7

کننده  مصرف ای داریفروشنده و خر نیب یخدمات پس از فروش، اختالفات افتیدر ایو  دیخر ندیدر فرآ یگاه
الزم است  رو  نیا . ازگردد یکنندگان( م )غالبًا مصرف نیاز طرف یکیحقوق  عییکه باعث تض دیآ یبه وجود م

 نهیزم نیدر ا توانند یکه م ییاکننده وجود داشته باشد. اهم نهاده احقاق حقوق مصرف یبرا ییکارهاهرا
و  دکنندگانیکنندگان و تول مصرف تیسازمان حما ،یحکومت راتیاند از: سازمان تعز کننده باشند عبارت کمک
در این نهادها به  در صورت بروز هرگونه مشکل، می توانید نسبت به ثبت شکایت مرتبط. یصنف یها هیاتحاد

 صورت اینترنتی اقدام نمایید.

 

 

 

 

 

 

اطالع رسانی همتا  تیسا وبتمامی مراحل فرآیندهای فوق به صورت کامل در  تصویریآموزش 
 .باشد یمموجود 

www.hamta.ntsw.ir 

www.hamtainfo.ntsw.ir 
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096366 

@hamta_ntsw 

 IOSاندروید و 

 سایت همتا:

 اطالع رسانی همتا: سایت وب

 (:ussdدرگاه موبایل )

 مرکز پاسخگویی:

 اجتماعی: یها شبکه

 های همتا: اپلیکیشن
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