
کارت مالک   می به شماره س یگام به گام | مشورت ### نحوه دسترس  یدر سامانه همتا + راهنما لی صاحب موبا نی شماره آخر شی نما

 ل ی موبا یقبل

در زمان خرید و فروش آن، متاسفانه همچنان  همراه ، مبنی بر ضرورت انتقال مالکیت تلفن وان سامانه همتابا وجود توصیه های فرا

تماس می گیرند به   این مرکز ا ی هایی که که ب اکتر ششی شود. ب  یکز پاسخ گویی همتا ارسال م ر این زمینه به مرتعداد زیادی شکایت د

کار های انتقال  ه را یافته و دتا شماره تلفن همراه فروشن  هستند در سامانه همتا  ل ی صاحب موبا نی شماره آخر شی نمابرای  دنبال راهی

 جام دهند.  ددا ان مجرا 

نحوه  و راهنمای گام به گام آن،  حب موبایل در سامانه همتااره آخرین صامدر این مقاله به پاسخ به سواالتی درباره نحوه نمایش ش

، آخرین اخبار این حوزه و مواردی از این دست می پردازیم. در صورت وجود  بلی موبایلمالک قدسترسی به شماره سیم کارت 

 مشورت در ارتباط باشید. با کارشناسان هرگونه سوال 

 

 

 ر سامانه همتایش شماره آخرین صاحب موبایل دنما

می  تراک دوم با مرکز پاسخگویی سامانه همتا به اشم خرید تلفن های همراه دست افراد در هنگا کایت های رایجی که از جمله ش

 یر اشاره کرد: ارند می توان به موارد زگذ

درخواست انتقال   شانی ندارم که از ا ی ام. به شماره همراه فروشنده دسترسکرده  یداری خر  تی دستگاه را بدون انتقال مالک •

 .می نما تی مالک

 توانمی دارم اما خاموش است و نم ی ام. به شماره همراه فروشنده دسترسکرده  یداری خر  تی را بدون انتقال مالک دستگاه •

 .کنم تی درخواست انتقال مالک

دستگاهم توسط فروشنده، سوء استفاده شد و االن   (IMEI) ام. از شناسه کرده  یداری خر  تی را بدون انتقال مالک دستگاه •

 .دستگاهم قطع شده است

  

در   دار ی کارت خر م ی س یدستگاه برا یو فعال ساز  ت ی ضرورت انتقال مالک نه ی مجدد و موکد دوباره در زم دی همتا ضمن تاک سامانه

در مورد شماره   ییامکان ارائه راهنما ط، ی شرا  یبرخ دیی که در صورت تا دارد  ی و فروش و در حضور فروشنده، اعالم م  دی زمان خر

در سامانه   ل ی صاحب موبا  نی شماره آخرلف نمایش حالت های مخت ه در ادامه ب  فراهم شده است.  ادر سامانه همت  دار ی کارت خر می س

 خواهیم پرداخت.  همتا

  یارسال تی هشدار انتقال مالک امی شد و از شناسه دستگاه سوء استفاده نشده باشد، در پ مالک با ی که دستگاه دارا یدر صورت  •

 .خواهد شد  داده شی از همتا، شماره مالک با چند رقم پنهان نما

از همتا، شماره مالک ذکر نشده باشد و   ی ارسال تی هشدار انتقال مالک امی مالک نباشد و در پ  ی که دستگاه دارا یدر صورت  •

دارد   ت ی مالک افتی که امکان در یا  شماره  ری با استفاده از آموزش ز دی توان  ی سوء استفاده نشده باشد، م زی از شناسه دستگاه ن 

  شی نما واگذار شده باشد، شماره با چند رقم پنهان ای  یشماره منقض نی که ا ی در صورت  د ی اش. توجه داشته ب دیی را مشاهده نما

 .شودی داده م

 .شودی داده نم شی ها نمااز حالت  چکدامی دستگاه سوء استفاده شده باشد، شماره مالک در ه یهاکه از شناسه  یدر صورت  •

 

اطالعات   یاب ی واگذار شده است، آموزش باز ای و  یمالک منقض کارت  م ی س یول  دی شناس یکه شماره مالک را م  یدر صورت  •

 .ا در ادامه مطلب مطالعه فرماییده رواگذار شد کارت  می س

 

 



 

 ل ی موبا یکارت مالک قبل م ی به شماره س ینحوه دسترس

 . دی شو   www.hamta.ntsw.ir یابتدا وارد کارتابل شماره همراه خود در سامانه همتا به نشان 

1 

 :مرحله دو 

. با استفاده از رمز عبور ارسال شده  ددگری آن شماره ارسال م یکارت خودتان، رمز عبور موقت برا  می پس از وارد کردن شماره س

 وارد سامانه شد.  توانیم ،یت ی و وارد کردن کد امن 

2 

 :مرحله سه

 . دی (« شوIMEIشناسه دستگاه )  تی در ادامه وارد قسمت »وضع

3 

 :مرحله چهار 

 .دیی دستگاه مربوطه را وارد نما ی (هاIMEIاز شناسه )  یکی  دی در مرحله بعد با

4 

 :مرحله پنج

وارد کارتابل نشده باشد( و از   ی فرد  چی قبالً توسط ه یعن ی نباشد ) یمکارت ی س چی ه ی قطع تی ( تحت مالکIMEIشناسه )  نی ا کهی درصورت 

 . شود ی داده م شی نما ندی بودن فرآ زی آمت ی بر موفق یمبن  یغامی آن، سوء استفاده هم نشده باشد، پ 

5 

 .شودیداده م ش ی اطالعات به صورت محدود نما OK نهی گز یبررو  کی با کل

 دیی داده شده اقدام به افزودن دستگاه نما شی کارت نما م ی داشتن س اری در صورت در اخت  دی توان ی م شما

 

 

 

 

 واگذار شده   کارت م ی اطالعات س یاب ی آموزش باز

  تی مالک ای شده باشد  یشما منقض کارتم ی ( و سدی داده باشن  لی تشک ی )کارتابل کد مل دی همتا ثبت نکرده باش تی که قبالً در سا یدر صورت 

واگذار شده در همتا حذف    ای  یمنقض کارتم ی شما از کارتابل س یهااطالعات دستگاه د،ی واگذار کرده باش  یگری آن را به شخص د

 .دی کن  یاب ی خود باز  گری د یهاکارت می س  یاطالعات را برا نی ا دی توان ی شما م  یول  شودیم

 

 .دی واگذار شده را داشته باش  ای  یمنقض کارتم ی خود و شماره س یهادستگاه ای دستگاه  (IMEI) الزم است شناسه نکاری ا یبرا

 



 اطالعات ندارد یاب ی به باز یازی ن  شتر،ی ب  ای  کارت می س  2با   یکد مل کارتابل

  کارتم ی س 2از  ش ی که ب  یدر صورت  د،ی داده باش  لی تشک یو کارتابل کد مل  دی همتا ثبت نام کرده باش  تی که شما قبالً در سا یصورت  در

اطالعات دستگاه در   ها،کارت می از س یکی  تی واگذار کردن مالک ای و  هاکارت می از س یکی شدن  ی در کارتابل شما باشد، با منقض

 .ماندی م ی باق یکارتابل کد مل

 .آورده شده است ی ری واگذار شده به صورت تصو  کارتمی اطالعات س یاب ی در ادامه مراحل باز

 

 :کی  مرحله 

از شماره   توانی ورود به سامانه م  یمراجعه شود. برا  hamta.ntsw.ir سامانه همتا به آدرس ینترنت ی به درگاه ا دی مرحله اول، با در

 .وارد سامانه شد  ید ملابتدا در سامانه ثبت نام کرد و سپس با استفاده از ک نکهی ا ای استفاده نمود و  کارتمی س

 

 .شود ی آورده م کارتم ی ادامه، مراحل با استفاده از ورود با شماره س در

1r 

 :مرحله دو 

. با استفاده از رمز عبور ارسال شده و وارد  گرددی آن شماره ارسال م ی رمز عبور موقت برا کارت،می پس از وارد کردن شماره س

 .د ی وارد سامانه شو ،یت ی کردن کد امن 

2r 

 :مرحله سه

 .می کن ی م کی "افزودن دستگاه" کل  نهی گز ی ها« بر رودستگاه تی ری »مد ی فحه اصلدر ادامه در ص

3r 

 :مرحله چهار 

کارتابل   نی )کارتابل حذف شده( به ا یاطالعات آن از کارتابل قبل می خواهی دستگاه خود را که م (IMEI) در صفحه باز شده، شناسه

 .می کن ی م کی "ثبت" کل  نهی گز یو بر رو  می کن ی را وارد م ابدی انتقال 

4r 

 :مرحله پنج

را به    کارتمی . شماره سمی کن ی م افت ی واگذار شده( را در  ای  یمنقض کارتم ی )س ی قبل کارتم ی بر وارد کردن شماره س یمبن  یامی سپس پ 

 :.مرحله پنجمی کن ی م کی " کلدیی "تأ  نهی گز یصورت کامل وارد کرده و بر رو 

را به    کارتمی . شماره سمی کن ی م افت ی واگذار شده( را در  ای  یمنقض کارتم ی )س ی قبل کارتم ی بر وارد کردن شماره س یمبن  یامی پ  سپس

 .می کن ی م کی " کلدیی "تأ  نهی گز یصورت کامل وارد کرده و بر رو 

5r 

 :مرحله شش

 .ردی گی کارتابل قرار م نی انجام شده و اطالعات دستگاه شما در ا  ت ی با موفق ندی باشد فرا حی اطالعات وارد شده صحکه  یدر صورت 



6r 

 

 آخرین اخبار 

 یستری سامانه همتا هیچ گونه هزینه ای نداردطرح رج

اما در   کندی نم افتی در نی از مشترک یگوش یستر ی بابت رج یانهی هز چگونه ی بارها اعالم شده است سامانه همتا اساساً ه نکهی با وجود ا

 .سامانه هستند  نی دنبال سوءاستفاده از ا ی عده ا ری اخ  یروزها

 

وبگاه معتبر« انجام   کی  یکی رابط گراف قی دق یصورت »کپ در عمل به  ن،ی سرقت آنال ای  نگی شی مهر، ف ی گزارش خبرگزار به

  یصفحه قالب  نی به ا گر،ی د یهاتی سا یغات ی تبل یهای آگه ای و  امکی پ  ل،ی می ا ق ی ابتدا کاربر از طر ،ی کالهبردار ه ی رو نی . در اشودیم

وارد   ت ی را در سا یمانند اطالعات کارت اعتبار یتا اطالعات مهم و حساس شودی سپس از کاربر درخواست م شود؛یم ییراهنما

 .کنندیم دای پ  ی کاربر دسترس  ی به اطالعات شخص یبه راحت  شرهای با گمراه شدن کاربر و واردکردن اطالعات خود، ف ت ی کند. در نها

 

 ی کالهبردار یاز نام سامانه همتا برا سوءاستفاده  

قرار گرفته    شرهای موردتوجه ف راً ی اخ ی سامانه مشهور مل کی عنوان ( به یستری راستا، سوءاستفاده از نام سامانه همتا )رج نی هم در

  ی ستری جهت رج نهی بر پرداخت هز یمبن  یامکی پ  ،ینامعلوم و بعضاً شخص یهاشماره   قی که کالهبردارن از طر بی ترت  نی است. بد

. با  ندی را پرداخت نما یگوش ی ستری رج نه ی هز ،یارسال نکی ل  یبر رو  ک ی تا با کل شود یخواسته م اهبه مردم ارسال و از آن  یگوش

  یادی افراد ز باشد؛ی و ثبت اطالعات م  نهی در صورت عدم پرداخت هز یمخاطب به قطع گوش دی تهد  یحاو  هاامکی پ  نی ا نکه ی توجه به ا

 .خورندی م بی فر

 

مسئوالن به مردم   یکاف یرسان و عدم اطالع   «یگوش یستری با عنوان »رج نگی شی ف یهاامک ی توجه پ قابل   شی توجه به افزا با

 :است ت ی حائز اهم  شرهای به منظور فرار از دام ف ری توجه به نکات ز نگ،ی شی مدل ف نی درخصوص ا

 

  ک ی کل شودی م افتی متفرقه در یهاناشناس که از شماره  یهانک ی ل یرو  دی نبا چگاهی نکته توجه کرد که ه نی به ا دی مرحله اول با در

 یست ی با هانک ی ل ر ی سا یبر رو  ک ی از کل نی است، بنابرا https://hamta.ntsw.ir ( یستری سامانه همتا )رج ی . تنها درگاه رسممی کن 

 .اجتناب شود

 

سامانه  نی . بنابراشودی توسط گمرک از واردکننده دستگاه در لحظه ورود به کشور اخذ م یگوش یستری مربوط به رج یهانهی هز یتمام

از سامانه همتا با نام   یارسال یهاامکی تمام پ  نی نخواهد کرد. همچن  افتی در نی از مشترک یگوش یستر ی بابت رج یانهی هز گاهچی همتا ه

 .شودی م لارسا  HAMTA )شماره( 

 

روش،   نی است. در ا نگی شی متداول ف  یهاوه ی از ش یکی و مورد اعتماد مردم،  ی رسم یهات ی زارش مهر، سوءاستفاده از اعتبار ساگ به

تنها   ی اصل یهاها با آدرس آدرس  نی . اشوندی ارسال م امکی پ  ای و   لی می ا ق ی از طر یواقع یهاها و شرکت سازمان یهاو آدرس  وندهای پ 

  یاست. برا شده  افت ی در لی می ا   ای دقت به آدرس وبگاه  نگ،ی شی مقابله با ف یهاروش  نی تراز ساده  یکی دارند.  تدو حرف تفاو  ا ی  کی در 

و گذرواژه، دقت به آدرس وبگاه   ی از وارد کردن نام کاربر شی بانک، پ  ای  لی می حساس مانند ا یهانمونه در زمان ورود به حساب 

 است.  یات ی ح

 


