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 کارکرده در سامانه همتا ی نحوه ثبت گوش

دون دردسر  و ب خود به راحتی می دهد تا در صورت خرید تلفن همراه  اطالع از نحوه رجیستر گوشی کارکرده به افراد این امکان را 

اجرای   به صورت قانونی وارد کشور شده اند و یا قبل از شروعتگاه هایی که ح رجیستری، تنها دسبا اجرای طر از آن استفاده نمایند. 

. در غیر  ه ها و اپراتور های داخل ایران استفاده نمایندزمانی از شبک ونه محدودیت، می توانند بدون هیچ گندوده اب این طرح روشن 

تیبانی طع ارتباط و پشمبنی بر قلین تماس تلفنی، پیامکی صورت دستگاه پس از اولین اتصال به اینترنت و یا با برقراری او این

 دریافت می نماید. 

نین پاسخ به سوال  پرداخته ایم. همچدوم در همتا موبایل دسته ثبت  ر گوشی کارکرده، آموزش وه رجیست سی نحبرردر این مقاله به  

در صورت وجود هرگونه   است. آورده شده  تبط راه آخرین احبار مربه هم ؟ در انتهای مقاله رجیستر کنیمچگونه موبایل دسته دوم را 

 سوال در این زمینه با کارشناسان مشورت تماس حاصل نمایید.

   

 

 

 کارکرده  یگوش ستری نحوه رج

  یند.نمان طریق می فن همراه به ای تل، اقدام به خرید خرید تلفن همراه دست دومجه به مقرون به صرفه تر بودن  ه ای از مردم با توعد 

   د را بررسی می نماییم. دست دوم الزم است طی شوه مراحلی که برای فعال سازی تلفن همراه در این قسمت از مقال 

 

 کارخانه  مات ی : بازگرداندن دستگاه به حالت تنظگام اول 

  ی فکتور  ستی اصطالحاً ر ای کارخانه برگردانده  مات ی به حالت تنظ د،ی آن را دار یدار ی که قصد خر یابتدا الزم است تا دستگاه در

آن    (IMEI)کارخانه، شناسه  مات ی شده باشد، با بازگرداندن به تنظ  یکپ  ای  یدستگاه جعل  (IMEI)شناسه که  یاست درصورت  دی . امشود

و تطابق  نمایید  ی ری گ آن شماره ی#* را رو 06اقدام، دستگاه را روشن نموده و #  نی . پس از ازگرددبا ی اقعو  (IMEI)به شناسه

رید دستگاه  مهم پیش از خن مرحله از اقدامات ای  .دی جعبه را کنترل کن  ی شده رو رج د  (IMEI)شده با شناسه  داده  شی نما  (IMEI)شناسه

 .دیی نظر نما  دستگاه صرف  دی ، از خر(IMEI) هدو شناس  نی صورت عدم تطابق ا دربنابراین  اشد و اصالت آن را هم تائید می کندی ب م

 

  

 

 : استعالم اصالت مدوام گ

بودن، تطابق   یقانون   . در پاسخ استعالم اصالت، حتماً بهدی جعبه، استعالم اصالت کن   یشده رو  درج  (IMEI)شناسه یمرحله، برا  نی ا در

دستگاه، شرکت واردکننده، نوع واردات، نوع   ی مشخصات پاسخ استعالم اصالت )مدل و برند ذکرشده در پاسخ( با مشخصات ظاهر

 .دیی دوم بودن دستگاه توجه نما  دست ای ارز، آکبند 

 

  

 ت ی انتقال مالک ندی سوم: فرآگام 

شما انتقال   کارت  می سامانه همتا، به س  قی دستگاه را از طر تی مالک دی دستگاه، از فروشنده بخواه دی خر ی برا ی قطع می صورت تصم در

 .ارسال خواهد شد داری خر  کارتم ی س یبرا  HAMTA از امکی پ  ک ی توسط فروشنده،   ندی فرآ نی دهند. در صورت انجام ا



 

  

 ی فعالساز  ندی : فرآمچهارگام 

 ً   یساز  دلخواه خود فعال  کارت  می س ی برا HAMTA امکی موجود در پ  ی ساز در حضور فروشنده، دستگاه را به کمک کد فعال  حتما

که   دیی مرحله، حتماً کنترل نما نی . در آخردی کن  افت ی در HAMTA خود را از  کارت  می س  یموفق برا یسازفعال  امکی نموده و پ 

جعبه،   ی شده رو  درج ای #* 06#  ق ی داده شده از طر ش ی نما (IMEI) با شناسه ،یساز  فعال  دیی تأ امکی ذکر شده در پ  ی ها(IMEI)شناسه

 .باشدل داشته تطابق کام

 

 دستگاه و مهر فروشگاه  (IMEI) سهشنا یفاکتور معتبر دارا افت ی : درگام پنجم

  یفاکتور معتبر  خود، حتماً از فروشنده کارت  می س  یموفق دستگاه برا ی ساز  از فعال بعد د،ی کن  یم  دی از فروشگاه خر که  ی درصورت 

 .مهر فروشگاه است ی دستگاه در آن ذکر شده و دارا   (IMEI)که شناسه دیی انم افتی در

 . خواهد بود یی در مراجع قضا  یری گی فاکتور معتبر، قابل پ  نی به کمک ارائه ا نده،ی در آ یمشکالت احتمال هرگونهح است به توضی الزم 

 

 ندر ایرا کارکرده ی گوش ستری رجاستعالم  نحوه 

گوشی  ما پیش از این الزم به ذکر است که در صورتی که خواهیم پرداخت. انحوه رجیستر گوشی کارکرده رسی در این مقاله به بر

به   دیگر نیازی  حتماالنموده است، ا مالک قبلی آن از موبایل خود در داخل ایران استفاده اید و  یداری کردهکرده را از ایران خرکار

 و تنها کافی است انتقال مالکیت صورت بگیرد.  رجیستری دستگاه در سامانه وجود ندارد

وشی در سامانه همتا و یا شماره گیری  شناسه گه استعالم اقدام ب ست سته دوم در سامانه همتا بهتر اد  ایلاطمینان از ثبت موب  یاما برا

جددا برای  ودن دستگاه دریافت کردید باید مبر غیر قانونی ب در این استعالم پیامی مبنی ه نمایید. در صورتی ک  * 7777# کد دستوری  

 سته دوم در همتتا در ادامه مقاله قرار داده شده است. یل د ثبت موباآموزش همتا اقدام نمایید.  شی خود در سامانه ورجیستری گ 

کارت   می که س یشخص نی قرار است اول  نی به ا ت ی روال مالک د،ی انجام ده تی انتقال مالک دی صرفا با  اعالم شد  ی استعالم قانون  جهی نت اگر

از شخص   دی دست دوم با یگوش دی مالک دستگاه آن فرد خواهد بود حال بعد از خر دهدانجام   ی وارد کند و فعال ساز   لی در موبا

با خط همراه   دی توان ی صورت شما نم نی ا ری به خط شما انجام دهد در غ ت ی همتا انتقال مالک یرسم تی سا ای * 7777# ق ی از طر دی بخواه

 ید.خودتان از دستگاه استفاده کن 

 

 یداری شده از خارج خری کارکرده حوه استعالم رجیستر گوشن 

شده مسافر از    یداری خر یگوش یورود به کشور و فقط برا   تی در گ ی ط به صورت حضورفق  یستری خدمات رج  1399مهر  12از 

 . شودی انجام نم یده س ی سرو زی گمرک ن  تی و ساانجام پذیر است خارج از کشور 

و یا  شما خاص  ی اگر برند و مدل گوش ی دارند ول تی انتقال مالک ت ی و… قابل یائومی سامسونگ، ش ،ی هواو ، از اپلاعم  یبرندها یتمام

خدمت گمرک    زی م قی ابتدا از طر بایدو قرار نمیگیرد همتا و گمرک   ت ی مورد حما ی ها سی وای د  ست ی در ل   ران باشدنامتعارف درای 

 می کن ی م شنهادی پ  ی. به طور کلثبت آن امکان پذیر می شود و اضافه کرد  دیی سپس اگر گمرک تا دی افزوده شدن دستگاه را بد ست درخوا

  یستری که به مشکل رج  دی شناخته شده و معمول استفاده کن  ی از برند و مدل ها دی دار ی بدون کد فعال ساز یگوش دی اگر قصد خر

 . دی نخور

 

 



 دسته دوم در همتا  ل ی آموزش ثبت موبا

و   د ی خر گری ها منجر شد، د ی از گوش ی ادی شدن شمار ز رفعالی به غ ت ی هوشمند که در نها یها یگوش ی ستری طرح رج ی با اجرا

  ت ی نسبت به انتقال مالک دی خود با دی کردن خر ییاز نها شی و شما پ  ست ی ن  یکارکرده کار آسان  یها  ی خصوصا گوش  یفروش گوش

 کنند ی تصور م ی برخ  م؟ی کن  ستری دسته دوم را رج لی ونه موباچگ . اما ییدنما  کارکرده اقدام یگوش  یستر ی دست دوم و رج یگوش

مراجعه به   یعن ی راه  ک ی و فقط از  ستی کار سخت و خسته کننده ا یلی دست دوم خ یگوش تی کارکرده و انتقال مالک ی گوش یستری رج

  یکارکرده م ی گوش یستری رج  نی و همچن   دست دوم ی گوش تی انتقال مالک  ی شما برا الزم است بدانید کهاما سامانه ممکن است.   کی 

 :ممکن است که عبارتند از ق ی دست دوم به چند طر یگوش تی انتقال مالک . نمایید اقدام یبه طرق مختلف دی توان 

 

 

   USSD دست دوم با کد  ی گوش یستری کارکرده و استعالم رج ی گوش تی مالک انتقال

 دست دوم با سامانه همتا  ی گوش یستری کارکرده و استعالم رج ی گوش تی مالک انتقال

 همتا  شنی کی دست دوم با اپل ی گوش یستری کارکرده و استعالم رج ی گوش تی مالک انتقال

دست   یگوش یستری رج نی دست دوم و همچن  ی گوش ت ی انتقال مالک ی از راه ها کی مرحله به مرحله هر ی و معرف ی ادامه به بررس در

 . می پردازی دوم م

 USSDبا کد  کارکرده یگوش ستری نحوه رج

 به روش زیر قابل اجرا است: می باشد که  USSDی آن استفاده از کد همچنین رجیسترتقال مالکیت موبایل دست دوم و از راه های ان 

1 

 .دی را انتخاب کن  Send ای ارسال  نه ی و گز دی را وارد کن  تی انتقال مالک یعن ی  3عدد 

2 

که   ی گوش IMEIشود. عدد کنار  یداده م ش ی کارت شما قرار دارند نما می س  تی که تحت مالک IMEI یاز کدها  یست ی در مرحله بعد ل

 .دی را انتخاب کن   Send ای ارسال  نهی وارد کرده و گز دی آن را دار تی قصد انتقال مالک

3 

 . دی را وارد کن  ی گوش داری خر  لی در مرحله بعد شماره موبا

4 

  Send ای ارسال  نهی را در کادر مربوطه وارد کرده و گز 1دستگاه عدد  ت ی انتقال مالک دیی تا یشود برا  یکه ظاهر م ی حال در پنجره ا

 .دی را انتخاب کن 

5 

  یو  ی که برا ی تواند با استفاده از کد فعال ساز یم زی ن  داری شود . خر   یم امکی پ  دار ی به شماره خر ی مرحله کد فعال ساز نی در ا

 . دی همتا نماشده در سامانه    یدار ی تلفن همراه خر ی شده اقدام به فعال ساز امکی پ 

 

 متانحوه انتقال مالکیت موبایل در سامانه ه

به   دی با نکاری ا یدست دوم با استفاده از سامانه همتا است. برا  یگوش یستر ی دست دوم و رج لی موبا تی انتقال مالک ی راه ها گری از د

 .دی را دنبال کن  ر ی و مراحل ز دی سامانه همتا مراجعه کن  تی وبسا



( و به  دی مطلب مراجعه کن  نی هم یبه انتها دی دار ی ثبت نام مشکل ی )اگر برا دی سامانه همتا شده و در آن ثبت نام کن  ت ی وارد وب سا ابتدا

 کرد.  دی شده اند را در صفحه مشاهده خواه ستر ی که با مشخصات شما رج ییها یاز گوش یست ی ل نجای . در ادی حساب خود وارد شو

6 

فروش  / تی دکمه انتقال مالک یموجود انتخاب کرده و بر رو ستی از ل دی که قصد انتقال آن را دار یگوش دی با ی گوش ت ی انتقال مالک یبرا

 .دی کن  ک ی صفحه کل ی در باال

قصد دارد آن را   دار ی که خر یکارت  می شماره س دی . شما بادی را وارد کن  داری خر لی شود که شماره موبا  یمرحله از شما خواسته م نی ا در

 .دیی قسمت وارد نما  نی وارد کند در ا ی در گوش

وارد    یکارت خود را در گوش می س نکهی بعد از ا دی با داری شود و خر ی ارسال م دار ی به شماره خر  یکد فعال ساز  کی مرحله  نی ا در

 . دی شده نما  یدار ی خر ل ی موبا یگوش  ی کد اقدام به فعال ساز نی ا ق ی کرد به سامانه همتا وارد شده و از طر

 

 


