
تمام دارندگان تلفن همراه باید برای فعال سازی وسایل ارتباط خود از قبیل تلفن همراه و تب لت به سامانه همتا مراجعه و نسبت به  

اقدام نمایند. فعال سازی کوشی در این سامانه به سادگی و به سرعت قابل انجام است اما در صورتی که   کد فعالسازی همتا دریافت

 .انجام نشود تلفن همراه شخص پس از مدتی غیر فعال می شود

فن همراهی  در این مقاله به بررسی نحوه دریافت کد فعالسازی همتا، نحوه دریافت کد رجیستر موبایل و تعریف این کد، فعالسازی تل

که از خارج کشور وارد شده است و مواردی از این قبیل خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه با  

 .کارشناسان مشورت در ارتباط باشید

  

 کد فعالسازی همتا چیست؟ 

فعال نماید. فعال سازی بدان معناست که  با توجه به قوانین جدید طرح رجیستری موبایل هر کاربر باید ضمن خرید گوشی جدید آن را 

 .دهید و در واقع حق تملک آن را به سیم کارت خاصی واگذار می نماییدگوشی را به یک سیم کارت خاص نسبت می 

کد فعال سازی گوشی یک کد شش رفمی یک بار مصرف است که باید به همراه گوشی در اختیارتان قرار گیرد. با استفاده از این کد  

خواهید از سیم  اید و می خریداری کرده    8توانید حق مالکیت گوشی را به سیم کارت خاصی بدهید. برای مثال اگر یک آیفون  ی  شما م

همگام سازی نمایید و مالکیت   A را با سیم کارت 8خود در آن استفاده کنید، باید با استفاده از کد فعال سازی گوشی، آیفون   A کارت

 .نتقل نمایید. پس برای فعال کردن گوشی های مشمول طرح رجیستری به کد فعال سازی گوشی نیاز داریدم A آن را به سیم کارت

  

 کد فعال سازی رجیستری گوشی را چگونه تهیه کنیم؟ 

طبق بخش نامه های مربوطه، اگر گوشی خود را از نمایندگی های رسمی شرکت هایی مانند سامسونگ، ال جی و غیره خریداری  

یا کارت فعال سازی وجود دارد که حاوی یک کد   Activation card عبه هری ک از آن ها یک کاتر اختصاصی به نامکنید در ج

 .است. با وارد این کد در سامانه همتا می توانید فعال سازی گوشی را انجام دهید

رکت ها تهیه نمایید، این کد به صورت  اما در شرایطی که گوشی را از فروشگاه های موبایل و مراکزی به غیرا از نمایندگی های ش

مستقیم توسط فروشنده در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در این صورت فروشنده از شماره سیم کارتی که قصد استفاده از آن را در  

گوشی را در  تلفن همراه خریداری شده را دارید، می خواهد. سپس فروشنده مراحل مربوط به فعال سازی تلفن همراه انجام داده و 

 .اختیارتان خواهد گذاشت

در پایان پیامک حاوی کد فعال سازی از سوی سامانه همتا به سیم کارت شما ارسال خواهد شد که با استفاده از آن می توانید تلفن  

خریداری کنید  همراه خریداری شده را فعال نمایید. الزم به اشاره است که اگر گوشی را به عنوان یک گوشی دست دوم از فرد عادی 

هم الزم است مراحل مشابه طی شده و کد فعال سازی جدید گوشی به شماره سیم کارت خریدار پیامک شود تا وی قادر به فعال سازی  

 .گوشی باشد

  

 کد فعالسازی رجیستری گوشی چیست؟ 

انند و در هنگام خرید گوشی همراه به  بسیاری از افراد به دلیل نداشتن اطالعات کافی از کد فعال سازی گوشی آن را بی اهمیت می د

دریافت آن اقدام نمی نمایند. اما باید بدانید که این کد برای کار کردن گوشی همراه شما الزامی و ضروری می باشد. کد فعال سازی  

این کد   رجیستری گوشی ، یک کد یک بار مصرف و چند رقمی است که در هنگام خرید گوشی در اختیار شما قرار داده می شود. 

رقمی متشکل از اعداد می باشد. کد فعال سازی گوشی یکی از دو کدی است که در هنگام رجیستری کردن گوشی   6معموال یک کد 

 .در سامانه همتا مورد نیاز شما است. به همین خاطر الزم است که حتما این کد را از فروشنده دریافت نمایید

مراه تفاوت دارد. کد فعال سازی گوشی همتا دومین کدی است که برای فعال سازی گوشی  کد فعال سازی همتا با کد رجیستری تلفن ه

شما مورد نیاز است. در واقع، شما با در دست داشتن این کد می توانید به سامانه همتا مراجعه کنید و فعال سازی گوشی خود را انجام  

همتا می کنید، این سامانه تلفن همراه شما را با سیم کارتتان تطبیق   زمانی که شما اقدام به فعال سازی گوشی خود در سامانه   دهید.

 .می دهد و اجازه استفاده سیم کارت شما را صادر می کند



 مراحل فعال سازی تلفن همراه در سامانه همتا 

امانه همتا و با وارد کردن  تمام دستگاه ها شامل آکبند، اتنقال مالکیت داده شده و دارای درخواست مسافری تائید شده باید از طریق س

، شماره سیم کارت و کد فعالسازی برای سیم کارت موردنظر فعال شود. در ادامه مراحل فعالسازی دستگاه در سامانه  IMEI شناسه

 .توضیح داده شده است

 :به طور کل به سه روش امکان دریافت کد فعالسازی همتا وجود دارد 

  www.hamta.ntsw.irسایت اینترنتی به آدرس •

 *۷۷۷۷کد دستوری # •

 اپلیکشین همتا  •

 .خواهیم پرداخت*  ۷۷۷۷در این قسمت از این مقاله به بررسی نحوه فعالسازی دستگاه از طریق کد دستوری #

را  * ۷۷۷۷ارت دلخواه )جهت جلوگیری از فعال سازی اشتباه ترجیحاً سیم کارت خریدار باشد(، کد دستوری #ابتدا با سیم ک

 .گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنیدشماره 

http://hamta.ntsw.ir/


[caption id="attachment_1265" align="aligncenter" width="600"]

کد   

 [caption/]فعالسازی همتا

 .، گزینه »فعالسازی« را انتخاب کنید۲در این مرحله الزم است تا با ارسال عدد 

  



[caption id="attachment_1266" align="aligncenter" width="600"]

کد   

 [caption/]فعالسازی همتا

  

 .دستگاهی که قصد فعال سازی آن را دارید، وارد کنید (IMEI)در مرحله بعدی، باید شناسه

کارت( بستگی دارد و بر روی جعبه، پشت باتری یا با  دستگاه، به تعداد اسالت دستگاه )شکاف برای قرارگیری سیم  (IMEI)شناسه

، بدون  (IMEI)رقم ابتدایی این شناسه 15مشاهده است. برای انجام کلیه فرآیندها در سامانه همتا، باید  #*، قابل 06گیری #شماره 

 .ز، خط تیره و ...( استفاده شودهرگونه عالمت اضافی )ممی 



[caption id="attachment_1267" align="aligncenter" width="600"]

کد   

 [caption/]فعالسازی همتا

  

 .در این مرحله باید شماره سیمکارتی که قصد فعالسازی دستگاه با آن سیمکارت را دارید، وارد کنید

  



[caption id="attachment_1268" align="aligncenter" width="600"]

کد   

 [caption/]فعالسازی همتا

  

 .رقمی است که با صفر شروع نمیشود ۶در این مرحله باید کد فعالسازی را وارد کنید. کد فعالسازی یک عدد  

  



[caption id="attachment_1262" align="aligncenter" width="600"]

کد   

 [caption/]فعالسازی همتا

  

و شماره سیمکارت وارد شده نمایش داده شده است.   (IMEI)شود که در آن شناسهدر این مرحله پیغامی برای شما نمایش داده می 

 .را وارد نمایید  ۱درصورتیکه اطالعات این پیغام مورد تأیید شما است، عدد 

  



[caption id="attachment_1263" align="aligncenter" width="600"]

کد   

 [caption/]فعالسازی همتا

  

مربوطه، برای شماره سیمکارت   (IMEI)موفق دستگاه با شناسه   شود که بیانگر فعال سازیدرنهایت پیغامی برای شما نمایش داده می 

 .ارائه شده است. این پیغام به صورت پیامکی نیز ارسال خواهد شد

  



[caption id="attachment_1264" align="aligncenter" width="600"]

کد   

 [caption/]فعالسازی همتا

  

  

 نحوه دریافت کد فعال سازی گوشی نو 

آیا شما از آن دسته از افرادی هستید که گوشی همراه نو خریداری کرده اید ولی نمی دانید که کد فعال سازی گوشی شما در کجا درج  

نوشته شده است. این کارت   ( Activation Card ) شما معموال در کارت فعال سازی شده است؟ کد فعال سازی رجیستری گوشی نو 

در جعبه گوشی های نو گارانتی دار وجود دارد. اگر این کارت در جعبه گوشی تلفن همراه شما نیست، از خریداری کردن این گوشی  

همتا نوشته نشده است، می توانید به سایت شرکت   خودداری کنید. اگر به هر دلیلی در کارت گارانتی شما کد فعال سازی گوشی

 .کد فعال سازی رجیستری گوشی را دریافت نمایید IMEI گارانتی گوشی خود بروید. در این سایت می توانید با وارد کردن شناسه

 نحوه دریافت کد فعال سازی گوشی دست دوم 



دیگر استفاده و رجیستری شده است. زمانی که شما یک سیم  معنای تلفن همراهی است که قبال توسط یک فرد   گوشی دست دوم به 

کارت جدید روی گوشی دست دوم می اندازید، سامانه همتا سیم کارت شما را به عنوان یک سیم کارت غیر آشنا با گوشی شناسایی  

 .می کند و این دقیقا به این معنا است که بعد از مدتی گوشی و سیم کارت شما از کار خواهد افتاد

گر گوشی دست دوم خریداری کرده اید و کد فعال سازی گوشی همتا را دریافت نکرده اید، باید از فروشنده بخواهید که روند انتقال  ا

مالکیت را در سامانه همتا انجام دهد و اگر هم به فروشنده دسترسی ندارید می توانید خودتان به سامانه همتا مراجعه نموده و انتقال  

انجام دهید. خواندن مقاله انتقال مالکیت گوشی با کد دستوری و انتقال مالکیت گوشی رجیستر نشده را در این زمینه  مالکیت گوشی را 

پیشنهاد می کنیم. پس از اینکه انتقال مالکیت گوشی دست دوم شما انجام شد، از سمت سامانه همتا برای شما پیامکی ارسال می شود  

 .نوشته شده استکه در آن کد فعال سازی گوشی همتا 

 .کلیک کنید ورود و رجیستری موبایل در سامانه همتا برای اطالع از چگونگی 

 نحوه فعال سازی تلفن همراهی که از خارج از کشور وارد شده است 

گاهی شرایطی پیش می آید که افراد اقدام به خرید تلفن همراه از خارج از کشور جهت استفاده در داخل ایران می نمایند. این نوع  

خرید گوشی شامل کد فعال سازی نمی شوند به همین دلیل روند فعال سازی آن ها با مشکل مواجه خواهد شد و پس از مدتی تلفن  

شود. تنها راه موجود برای دریافت کد فعال سازی مراجعه به سامانه گمرک می باشد. شما باید در گمرک  همراه غیر قابل استفاده می 

مبلغی را به عنوان عوارض پرداخته نموده و بدیت ترتیب پس از پرداخت عوارض و ثبت اطالعات شما در گمرک، کد فعال سازی  

 .در دسترس شما قرار می گیرد

 السازی همتا آخرین اخبار مربوط به کد فع

 درصد رسانده است  2شیائومی در آستانه حذف از بازار ایران/ طرح رجیستری تلفن همراه، قاچاق را به کمتر از  •

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ضمن اشاره به اثر گذار بودن طرح رجیستری درکاهش قاچاق موبایل، تبلت  

درصد   ۲درصد بوده و پس از طرح رجیستری این طرح آمار قاچاق به کمتر از  ۹۵وبایل درگذشته خاطر نشان کرد: میزان قاچاق م 

 .ها همین نتیجه تحقق خواهد یافتکاهش پیدا کرده، یقینا با اجرای این این طرح برای تبلت 

به عمل آمده برند تازه وارد   هایدبیرانجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خاطر نشان ساخت: بر اساس آخرین برسی 

اند، با این وجود ستاد تنظیم  میلیون دستگاه موبایل( را به خود اختصاص داده  ۶درصد کل مصرف بازار) حدود  ۴۰»شیائومی« 

ها به  های اضطراری باید از ورود محصوالت این شرکت گیری شمارهها در شماره بازار مدعی است که به دلیل نقص فنی این برند 

 .ور جلوگیری شودکش

ای یقینا بازار موبایل دچار نوسانات منفی خواهد شد و بهتر است که سازمان تنظیم بازار  وی تاکید کرد: با اجرایی شدن چنین مصوبه 

از این مصوبه خود منصرف شود؛ چرا که مشکل فنی مذکور آنچنان برای مخاطبان دردسرساز نیست که منجر به قطع واردات این  

 .ودمحصوالت ش

 سرقت آنالین زیر سایه سکوت مسئوالن •

کند اما در  ای بابت رجیستری گوشی از مشترکین دریافت نمی با وجود اینکه بارها اعالم شده است سامانه همتا اساساً هیچگونه هزینه

 .روزهای اخیر عده ای دنبال سوءاستفاده از این سامانه هستند

عنوان یک سامانه مشهور ملی اخیراً مورد توجه فیشر ها قرار گرفته   همتا )رجیستری( به در همین راستا، سوءاستفاده از نام سامانه 

های نامعلوم و بعضاً شخصی، پیامکی مبنی بر پرداخت هزینه جهت رجیستری  است. بدین ترتیب که کالهبردارن از طریق شماره 

ینک ارسالی، هزینه رجیستری گوشی را پرداخت نمایند. با  شود تا با کلیک بر روی ل ها خواسته می  گوشی به مردم ارسال و از آن 

باشد؛ افراد   ها حاوی تهدید مخاطب به قطع گوشی در صورت عدم پرداخت هزینه و ثبت اطالعات می  توجه به اینکه این پیامک

 .خورند زیادی فریب می 

شود. بنابراین  ر لحظه ورود به کشور اخذ می های مربوط به رجیستری گوشی توسط گمرک از واردکننده دستگاه د تمامی هزینه

های ارسالی از سامانه  ای بابت رجیستری گوشی از مشترکین دریافت نخواهد کرد. همچنین تمام پیامک  گاه هزینهسامانه همتا هیچ

 .شودارسال می  HAMTA همتا با نام )شماره( 

https://mashwerat.com/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%88-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%a7/


  

 .کلیک کنید PDF برای دانلود این مقاله به صورت

 ب خالصه مطال

در عصر امروزه با توجه به افزایش نیازمندی مردم به وسایل ارتباطی همچون تلفن همراه و تب لت و عدم تامین نیاز روزافزون  

مردم از طریق تولیدات داخلی، عده ای از افراد اقدام به وارد کردن این قبیل کاال از طریق قاچاق می نمایند. از این رو سازمانی  

امر به وجود آمده است و اقدام به طراحی سامانه ای به نام همتا نموده است که این امکان را به افراد می دهد  برای جلوگیری از این 

که تلفن همراه خود از طریق کد رجیستری پشت جعبه آن از نظر اصالت کاال بررسی نمایند. در صورتی که سیم کارت مورد نظر  

ت شود کدی به نام کد همتا به متقاضیان داده می شود و به این ترتیب تلفن همراه فعال  افراد با کد رجیستری تلفن همراه در سامانه ثب 

می شود. در صورت عدم انجام این مراحل و عدم ثبت تلفن همراه در سامانه، گوشی مورد نظر ظرف مدت زمان کوتاهی غیر فعال  

 .می شود

  

 


