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 چه معناست؟ 

در صورتی که چندین بار رمز ورود به سامانه همتا اشتباه وارد شود حساب کاربری فرد به صورت موقت مسدود می شود. رفع   

ساعت و به صورت خود به خودی با وارد کردن رمز صحیح انجام می شود، اما در صورتی   24مسدودی سامانه همتا بعد از گذشت 

 تماس حاصل فرمایید. 096366 می توانید با پشتیبانی سامانه همتا با شماره  که این مسئله بعد از گذشت زمان حل نشد

در این مقاله به بررسی نحوه رفع مسدودی سامانه همتا، پاسخ به پرسش عدم رجیستری در همتا به ه معناست؟ و همچنین پاسخ به  

ت وجود هرگونه سوال دراین زمینه با کارشناسان  پرسش هشدار غیرقانونی بودن انتقال موبایل به چه معناست؟ می پردازیم. در صور

 مشورت در ارتباط باشید. 

 

 رفع مسدودی سامانه همتا

در صورتی که کاربران این سامانه رمز ورود خود را بیشتر از تعداد مشخصی اشتباه وارد نمایند سامانه همتا مسدود خواهد شد.  

  (  096366ین مقاله گفته شد ) شامل شماره گیری با پشتیبانی همتا به شماره برای حل این مشکل عالوه بر راه هایی که در مقدمه ی ا

 . می توان به راه حل های زیر نیز اشاره کرد 

در حال حاضر سامانه همتا برای آسودگی هرچه بیشتر کاربران خود، برای رفع مشکل مسدودی سامانه همتا، اقدام به راه اندازی  

  ،hamta.ntsw.ir نموده است. برای دسترسی به این صفحه تنها کافی است روی لینک   الت" مشک یری گی "ثبت و پ بخشی با عنوان  

 کلیک نمایید.

تا بتوانند  باشدی م زی ساعات شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس کابران عز  یبه صورت کامالً هوشمند و در تمام ستمی س نی ا

بهبود و ارتقاء   یبرا نی همچن  .و حل کنند  یزمان ممکن بررس  نی و در کمتر  یخود را به راحت  یگوش  ی ستری مشکالت مربوط به رج

 .دیی نما ارسال  hamtainfo@ntsw.ir لی می تجربه استفاده خود را به ا دی توان یم ستمی س نی ا

 USSDرفع مسدودی سامانه همتا با سیستم هوشمند 

از جمله روش هایی که به تازگی برای رفع مسدودی سامانه همتا راه اندازی شده است، می توان به عنوان فوق اشاره کرد. در این  

و وارد نمودن اعداد و دستور های مربوطه به سادگی نسبت به رفع مسدودی سامانه همتا افدام   *7777# روش تنها با شماره گیری 

 نمایید. 

 راهنما را انتخاب و سپس شناسه - 0  نهی * گز7777#  یکد دستور  یری گ  پس از شماره دیتوان ی م ستم ی س نی استفاده از ا یبرا

(IMEI)ی  م امکی به شما پ  یسامانه به صورت آن  یبررس جهی نت  .دیی مشکل را وارد نما ی کارت دارا می شماره س نی دستگاه و همچن  ی ها

 . شود

 

 در همتا به چه معناست؟  ستری هشدار عدم رج

 در ادامه به بررسی تعداد ی از پیامک های شایع مرتبط با هشدار سامانه همتا می پردازیم.  

 

 :دستگاه ی سازهشدار عدم فعال  امکی پ 

 .دیی آن اقدام نما یساز* نسبت به فعال 7777# یری گنشده است با شماره  ی سازفعال   یاست ول یقانون   ری با مشخصات ز دستگاه

 .نخواهد گرفت س ی **** سرو خی صورت از تار نی ا ری غ در

 **** :برند

 **** :مدل

https://hamtainfo.ntsw.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7#:~:text=%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-,hamta.ntsw.ir%D8%8C,-%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA


IMEI: *************** 

 

 بررسی علت هشدار عدم فعال سازی دستگاه 

 .نشده باشد یسازبوده اما فعال  یکه دستگاه شما آکبند و قانون  شودی ارسال م یدر صورت  امکی پ  نی ا

 :حالت وجود دارد دو

 .د ی دار ی سازبه کد فعال  ی دسترس -1

 .دیی نما ی سازدلخواه خود فعال  کارتم ی س ی سامانه همتا، دستگاه را برا  قی صورت از طر نی ا در

 .دیی دستگاه را مطالعه نما ی آموزش فعال ساز نه،ی زم نی در ا شتری ب  ییراهنما یبرا

 .دی ندار ی سازبه کد فعال  ی دسترس -2

(، چاپ شده است.  یصورت اسکرچ )مخفجعبه، به  ای  یکارت گارانت  یرو  ،یآکبند قانون  یهادستگاه ی سازکد فعال  دی داشته باش دقت 

  ، یکننده درخواست مسافردر کارتابل ثبت  ،یسازکد فعال  د،ی ثبت کرده باش ی صورت مسافردستگاه خود را به  کهی درصورت  نی همچن 

 .قابل مشاهده است

نشود،   ی سازدستگاه فعال  نی . چون اگر ا دی دستگاه را به فروشنده بازگردان  د،ی نکرد دای پ  یدسترس یسازاگر به کد فعال  درهرصورت،

 قطع خواهد شد.  امک،ی ذکر شده در پ  خی در تار

 ( استانداردIMEI پیامک هشدار انتقال مالکیت دستگاه با شماره شناسه )

  تی سامانه همتا، مالک  قی تا از طر دی از فروشنده بخواه دی انموده  ی داری است، اگر دستگاه را خر یگری دستگاه، شماره تلفن د نی مالک ا

 .دی انجام ده ی اقدام ست ی ن  ازی صورت ن  نی ا ری در غ د،ی دستگاه را به شما منتقل نما

IMEI *************** : 

 .ردی دستگاه قرار گ یرو   ،یدی جد کارت می که س شودی ارسال م یدر صورت  امکی پ  نی ا

 :حالت وجود دارد دو

 .دی ری بگ تی از فروشنده انتقال مالک دی حتماً با د،ی اکرده  یداری خر ی اگر دستگاه را به تازگ -1

 .دیی دستگاه را مطالعه نما ت ی آموزش انتقال مالک نه،ی زم نی در ا شتری ب  ییراهنما یبرا

خودتان را درون دستگاه قرار داده و   گری د یهاکارت می از س یکی بلکه  دی انکرده  یدار ی خر یتازگدستگاه را به  نی ا که یدرصورت  - 2

 . دی انجام ده  یاقدام ستی ن  ازی ن  د،ی انموده  افتی را در امکی پ  نی ا

 

 راستاندارد ی ( غIMEIدستگاه با شناسه ) ت ی هشدار انتقال مالک امکی پ 

حقوق مالک، موقتاً   عیی از تض  ی ری شناسه و جلوگ نی زمان چند دستگاه با اهم  تی فعال  لی است به دل یگر ی دستگاه شماره تلفن د نی مالک ا

 .خواهد گرفت س ی *** با شماره تلفن *********** سرو خی و تا تار

  ی سامانه همتا )کد دستور ق ی طر  با استفاده از شماره تلفن مالک و از ستی بای از مهلت فوق، م ش ی به استفاده ب  ازی صورت ن  در

 .ردی شماره صورت پذ نی دستگاه به ا  ت ی (، انتقال مالک7777

 **** :برند

 **** :مدل



IMEI *************** : 

استفاده   ل ی ها، به دل (IMEI) شناسه  نی باشد. ا راستانداردی دستگاه شما غ (IMEI) شود که شناسه   یارسال م یدر صورت  امکی پ  نی ا

شناخته    راستانداردی غ (IMEI) حقوق مالک دستگاه، به عنوان شناسه عیی از تض یر ی شناسه و جهت جلوگ نی دستگاه با ا نی همزمان چند

 .شده اند

از   ای دستگاه بوده  ی رو یستری استفاده شوند که قبل از شروع طرح رج یکارت  می توانند با س ی دستگاه ها صرفا م نی ا دی داشته باش دقت 

 .گرفته باشد تی کارت، انتقال مالک می آن س

 :دو حالت وجود دارد نیبنابرا

  نه،ی زم نی در ا شتری ب  ییراهنما ی. برا دی ری بگ تی از فروشنده انتقال مالک دی حتما با د،ی کرده ا یداری خر ی اگر دستگاه را به تازگ -1

 .دیی دستگاه را مطالعه نما تی آموزش انتقال مالک

در   فتاده،ی اتفاق ن  ی و فروش  دی شما ارسال شده و خر  یکارت توسط خودتان برا م ی س ضی تعو لی به دل  امکی پ  نی که ا یدر صورت  -2

که قبل   یکارت  می با س دی توان  ی م د،ی استفاده کن  د ی کارت جد می از دستگاه با س امک،ی ذکر شده در پ  خی از تار  شتری ب  دی خواهی که م یصورت 

  تی انتقال مالک دی کارت جد می دستگاه بوده، ابتدا افزودن دستگاه را انجام داده و سپس، دستگاه را به س یرو  ی ستری از شروع طرح رج

 .دی ده

 

 به چه معناست؟  لی بودن انتقال موبا  یرقانون ی هشدار غ

 .نخواهد گرفت س ی **** سرو خی و از تار  ستی شده ن ثبت  یهاجزء دستگاه ری دستگاه ز

IMEI *************** : 

در ادامه به بررسی حالت های مختلف این مورد    شما ارسال شود. یبرا  امکی پ  نی ا شودی وجود دارد که باعث م  یمختلف یهاحالت 

 خواهیم پرداخت. 

 .دی ا( استفاده کرده کارتم ی آن )محل س یهااز اسالت   یکی فقط  ن،ی از ا شی است و تا پ  مکارتهی حالت اول: دستگاه شما دوس

تان ها را قبل از مشمول شدن دستگاه از اسالت  یکی ( است و تنها کارتم ی س ی ری قرارگ  یدو اسالت )شکاف برا  یدستگاه شما دارا  اگر

را   امکی پ  نی در اسالت دوم، ا کارتمی هر برند(، با قرار دادن س ت ی مشمول خی )مشاهده تار دی اکردهی استفاده م ، یستری در طرح رج

 .کرد دی خواه  افتی در

 

دستگاه خود را در سامانه همتا ثبت   یهااسالت  یتمام (IMEI)»افزودن دستگاه«، شناسه ندی فرآ ق ی از طر یست ی با یموارد  نی چن  در

 .دیی نما

 

 .دیی ه را مطالعه نماآموزش افزودن دستگا نه،ی زم نی در ا شتری ب  ییراهنما یبرا

 

   

 

 .دوم: دستگاه شما قاچاق است  حالت 

کشور وارد نشده باشند،   یقانون   یاز مباد ای که قبل از شروع طرح در کشور روشن نبوده  ییهادستگاه  ، یستری طرح رج ی اجرا با

اطالع   یروز قطع خواهند شد. برا  ۳۰پس از  نی و بنابرا ندی کشور استفاده نما یاپراتور یهاصورت دائم از خدمات شبکه به توانندینم



  نی در ا شتری کسب اطالعات ب  ی)برا  دی سامانه همتا، استعالم اصالت کن  یهادرگاه  قی از طر دی توان ی م خود بودن دستگاه   یاز قانون 

 .(دیی آموزش استعالم اصالت دستگاه را مطالعه نما نه،ی زم

 

است که دستگاه شما قاچاق   نی شما شود، ا  یبودن دستگاه برا  یرقانون ی هشدار غ امکی باعث ارسال پ  تواندی که م یلی از دال یکی  پس

ها وجود  دستگاه  نی ثبت ا یبرا ی راهکار چی بار روشن شده است. قابل ذکر است ه نی اول ی برا ،یستری بوده و پس از شروع طرح رج

دست داشتن فاکتور به فروشگاه مربوطه مراجعه و دستگاه را به   با در  د،ی موضوع شد نی متوجه ا د،ی اگر پس از خر یندارد و حت 

 .دی فروشنده بازگردان 

 

 .دهد لی شده، به شما تحوثبت  یدستگاه قانون  ای را به شما بازگرداند  یوجه پرداخت  ای موظف است ضمن قبول دستگاه،  فروشنده 

 

کنندگان و از حقوق مصرف  ت ی سازمان حما ای  یحکومت   راتی سازمان تعز ق ی از طر دی توان یفروشنده م ی صورت عدم همکار در

 .ردی کشور قرار گ ینظارت  یموضوع، در دستور کار نهادها یری گی نموده تا پ  می تنظ تی شکا ،ینترنت ی صورت ابه دکنندگان،ی تول

 

  تی در سازمان حما تی ثبت شکا و آموزش   یحکومت  راتی در سازمان تعز تی آموزش ثبت شکا نه،ی زم نی در ا شتری ب  ییراهنما یبرا

 .دیی را مطالعه نما دکنندگانی حقوق مصرف کنندگان و تول

 

  

 

 .دی ادستگاه خود را ثبت نکرده (IMEI)اما شناسه دی سوم: شما مسافر هست  حالت 

  خورکارت م ی که از خارج کشور دستگاه س ین ی ، مسافر۱۳۹۶آبان  ۲۳ خی در تار رانی ا ی اسالم یتوجه به بخشنامه گمرک جمهور  با

  نی دستگاه ا (IMEI). در صورت عدم ثبت شناسهندی اند، موظف هستند دستگاه خود را ثبت نماکرده  ی دار ی خر ، یستری مشمول طرح رج

روز    ۳۰مدت داخل کشور استفاده نموده و پس از  ی اپراتور یهاصورت دائم از خدمات شبکه به  توانندیها نمدستگاه  نی مسافران، ا

 .قطع خواهند شد

 

دستگاه خود را ثبت   نکهی بدون ا ی است که مسافر خارج نی بودن دستگاه، ا یرقانون ی هشدار غ امکی ارسال پ  ل ی از دال گری د یکی  پس

 .دی نمایداخل کشور استفاده م  یآن را روشن نموده و از شبکه اپراتور  دی نما

 

روز از خدمات   30از   شتری ب  دی خواه ی و م د ی را دار رانی به ا خورکارت م ی قصد وارد کردن دستگاه س کهی درصورت  نیبنابرا

در زمان ورود به کشور دستگاه را در گمرک اظهار نموده و   ستی بای ، م دی دستگاه تان استفاده کن  ی داخل کشور ، رو یاپراتورها

 .دیی اقدام نما گمرک سپس نسبت به ثبت دستگاه در سامانه 

 

از   د،ی جهت ثبت دستگاه خود پرداخت نما  یعوارض نکهی تواند بدون ا ی داشته باشد م ل ی که مسافر تما یدر صورت  دی داشته باش دقت 

 .استفاده کند نگی خدمات روم

 



 .دیی را مطالعه نما یخارج  یمسافران سفرها ی آموزش ثبت دستگاه برا نه،ی زم نی در ا شتری ب  ییراهنما یبرا

 

  

 

 .کرده است ریی آن، تغ (IMEI)و شناسه  دی اکرده ری تان را تعمچهارم: دستگاه حالت 

حساب آمده و  ها بهدستگاه نی ا یری عنوان شناسه رهگبه  کارت،م ی س یدارا  یهادستگاه (IMEI)ذکر است که شناسه انی ابتدا شا در

که   دی نکته را در نظر داشته باش نی حتماً ا د،ی دستگاه خود را دار ری اگر قصد تعم نی است. بنابرا ی رقانون ی در آن، غ ریی هرگونه تغ

جعبه دستگاه،   یتان، رودستگاه یاصل (IMEI) که شناسه دی توجه داشته باش) کند ریی تغ ر،ی تعم ندی در فرآ دی دستگاهتان نبا  (IMEI)شناسه

 .(درج شده است

 

  رکاری در حال حاضر، به تعم ،یلی کرده است و به هر دل ریی آن تغ (IMEI)و شناسه دی اکرده  ری تان را تعمدستگاه کهیدرصورت  اما

را   یری ثبت تعم ندی تان بازگرداند، سامانه همتا جهت رفاه حال شما فرآدستگاه ی را رو ری قبل از تعم (IMEI)که شناسه دی ندار یدسترس

  ری بعد از تعم (IMEI)همتا ، شناسه تی در سا ی ری ثبت تعم ندی فرآ ز ی آمت ی موفق لی در صورت تکم دی توان یم نی نابرادر نظر گرفته است. ب 

 .دیی نما ری قبل از تعم (IMEI)شناسه نی گزی را جا

 

 ریی تغ ر،ی دستگاه شما پس از تعم (IMEI)بودن دستگاه، آن است که شناسه یرقانون ی هشدار غ امکی ارسال پ  ل ی از دال گری د یکی  پس

 .کرده باشد

 

 .دیی در سامانه همتا را مطالعه نما ی ری آموزش ثبت دستگاه تعم نه،ی زم  نی در ا شتری ب  ییراهنما یبرا 

 

  

 

 .شده است یرقانون ی تخلف در ثبت، غ لی پنجم: دستگاه به دل حالت 

  ای  یرقانون ی غ یهاثبت دستگاه  ی برا ی مسافر ه ی صورت گرفته باشد )مانند تخلف استفاده از رو یثبت دستگاه تخلف ی که برا یصورت  در

  یها(، سامانه همتا دستگاه یرقانون ی غ یهادستگاه یآن رو  یکردن و بارگذار یکپ  قی از طر یقانون   یهاسوء استفاده از شناسه دستگاه

 .و قطع خواهد کرد  ییمتخلف را شناسا

 

  شهی هم ی نداشته و برارا  یامکان بازگشت به حالت قانون  یطی شرا  چی متخلف تحت ه یهاحالت دستگاه نی که در ا باشدیم دی به تأک الزم

 .داخل کشور محروم خواهند شد یگرفتن در شبکه اپراتورها س ی از سرو

 

 :دی را مدنظر قرار ده ری تلفن همراه موارد ز  د ی الزم است در هنگام خر نیبنابرا

 



شده توسط شما واردات    یداری که دستگاه خر یدر صورت  نی و آکبند. همچن  ی به صورت دستگاه تجار یدستگاه مسافر  دی عدم خر -1

 .دی شده است، حتماً دستگاه را به فروشنده عودت ده  یرقانون ی بوده است و توسط همتا غ یو قانون  ی مسافر

 

استعالم اصالت"، مشخصات برند و مدل   - 1"  نهی * و گز7777کد # یری گشماره  ق ی که در پاسخ استعالم اصالت از طر ی در صورت  - 2

و دستگاه را به فروشنده   دی دستگاه اجتناب کن  دی حتماً از خر زی دستگاه متفاوت باشد ن  ی ات ظاهرهمتا با مشخص امکی دستگاه در پ 

 . دی عودت ده


