آموزش خطاهای "استعالم شناسه از سامانه همتا" در ثبت دستگاه
برای مسافران سفرهای خارجی
 -1خطا در استعالم شناسه از سامانه همتا
با عنایت به پیاده سازی ارتباط برخط بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه همتا جهت ثبت اطالعات گوشیهای مسافری ،به
اطالع کلیه کاربران سایت ثبت گوشی مسافری میرساند که خطا با عنوان "خطا در استعالم  IMEIاز سامانه همتا" بعلت
تقاضای زیاد کاربران در ساعتهای شلوغی سایت گمرک نمایش داده میشود و ارتباطی به سامانه همتا ندارد.
لذا توصیه می شود در ساعات دیگری به ثبت گوشی مبادرت ورزید و از مراجعه حضوری به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
خودداری فرمایید ،چراکه مشکلی از جانب سامانه همتا در این حالت وجود ندارد و با مراجعه حضوری نیز این مشکل برطرف
نخواهد شد.

 -2خطای نبودن اطالعات دستگاه در سرویس همتا به گمرک
"معرفی میز خدمت الکترونیک گمرک جمهوری اسالمی ایران"
در صورتی که در زمان ثبت دستگاه خود در سامانه گمرک ،با خطای "اطالعات برند و مدل گوشی مربوطه در سرویس همتا ،در
بانک اطالعات گمرک یافت نشد" مواجه می شوید ،می توانید از طریق  /http://help.irica.irاقدام به ثبت درخواست پیگیری
در گمرک نمایید تا درخواست شما بررسی گردد.

 -3خطای عدم تطابق تعداد شناسه
خطا در استعالم  IMEIاز سامانه همتا :تعداد شناسههای وارد شده ) (IMEIبا تعداد شناسه این مدل دستگاه مطابقت ندارد.
هشدار  :مسافر گرامی ،در صورتی که در زمان ثبت دستگاه خود در سامانه گمرگ ،با این خطا مواجه میشوید ،نکات زیر را در
نظر داشته باشید:
 -1با وارد کردن شناسه ) ، (IMEIسامانه ،به صورت خودکار تعداد اسالت شناسه ) (IMEIهای آن را تشخیص داده و تا
زمانی که تمام این شناسه ) (IMEIها را به صورت صحیح وارد نکنید اجازه ثبت دستگاه را به شما نمیدهد.
 -۲اگر دستگاه تان دو سیمکارته است ،باید به کمک عالمت مثبت سبزرنگ ،شناسه ) (IMEIدوم خود را نیز وارد نمایید.
 -3اگر با این خطا مواجه شدید ولی از تعداد اسالت دستگاهتان مطمئن هستید ،با مرکز پاسخگویی همتا به شماره ۶۹3۹۹
تماس گرفته و مشکل را مطرح نمایید.

 -4خطای عدم تطابق برند و مدل دو شناسه وارد شده

مسافر گرامی ،در صورتی که در زمان ثبت دستگاه خود در سامانه گمرگ ،با این خطا مواجه می شوید ،نکات زیر را در نظر
داشته باشید:
 -1این خطا یعنی برند و مدل شناسه های ) (IMEIوارد شده با یکدیگر مطابقت ندارد و به همین دلیل امکان ثبت آن وجود
ندارد.
 -۲دقت داشته باشید در دستگاه های معتبر ،هر  ۴شناسه (شناسه چاپ شده روی جعبه ،پشت باتری *#6۹# ،و پیامک همتا)
یکسان هستند.
بنابراین اگر در زمان ثبت دستگاه تان در سامانه گمرک ،این خطا را دریافت می کنید پیش از هر اقدامی ،حتما مطمئن شوید
شناسه ) (IMEIهای دستگاه تان را به درستی وارد کرده اید .در صورتیکه از صحت شناسههای وارد شده ،اطمینان دارید ،با
مرکز پاسخگویی همتا به شماره  6۶۹3۹۹تماس گرفته و مشکل را مطرح نمایید.

 -5خطای نامعتبر بودن شناسه دستگاه
مسافر گرامی ،در صورتی که در زمان ثبت دستگاه خود در سامانه گمرگ ،با این خطا مواجه می شوید ،نکات زیر را در نظر
داشته باشید:
 -1این خطا یعنی شناسه ) (IMEIوارد شده نامعتبر است و به همین دلیل امکان ثبت آن وجود ندارد.
 -۲دقت داشته باشید در دستگاه های معتبر ،هر  ۴شناسه (شناسه چاپ شده روی جعبه ،پشت باتری *#6۹# ،و پیامک همتا)
یکسان هستند.
بنابراین اگر در زمان ثبت دستگاه تان در سامانه گمرک ،این خطا را دریافت می کنید پیش از هر اقدامی ،حتما مطمئن شوید
شناسه ) (IMEIهای دستگاه تان را به درستی وارد کرده اید .در صورتیکه از صحت شناسههای وارد شده ،اطمینان دارید ،با
مرکز پاسخگویی همتا به شماره  6۶۹3۹۹تماس گرفته و مشکل را مطرح نمایید.

 -6خطای یکسان بودن شناسه ها
مسافر گرامی ،در صورتی که در زمان ثبت دستگاه خود در سامانه گمرگ ،با این خطا مواجه می شوید ،نکات زیر را در نظر
داشته باشید:
 -1امکان ثبت مسافری برای دستگاهی که شناسههای ) (IMEIآن یکسان هستند وجود ندارد.
 -۲دقت داشته باشید شناسه ) (IMEIدستگاه ،به تعداد اسالت دستگاه (شکاف برای قرارگیری سیمکارت) بستگی دارد و بر
روی جعبه ،پشت باتری یا با شمارهگیری  *#6۹#روی دستگاه ،قابل مشاهده است .بنابراین با شمارهگیری این کد از یکسان
بودن شناسههای خود اطمینان حاصل نمایید .همچنین بسته به اینکه سیمکارت تان را در کدامیک از اسالت های دستگاه قرار
داده باشید ،در پیامک هشدار همتا نیز ،شناسه ) (IMEIمربوطه ذکر می شود .
دقت داشته باشید در دستگاه های معتبر ،هر  ۴شناسه (شناسه چاپ شده روی جعبه ،پشت باتری *#6۹# ،و پیامک همتا)
یکسان هستند.
بنابراین اگر در زمان ثبت دستگاه تان در سامانه گمرک ،این خطا را دریافت می کنید پیش از هر اقدامی ،حتما مطمئن شوید
شناسه ) (IMEIهای دستگاه تان را به درستی وارد کرده اید.

 -7خطای فعال بودن شناسه در داخل کشور
مسافر گرامی ،در صورتی که در زمان ثبت دستگاه خود در سامانه گمرگ ،با این خطا مواجه می شوید ،نکات زیر را در نظر
داشته باشید:
 -1این خطا یعنی شناسه ) (IMEIدستگاه شما قبال در داخل ایران ثبت شده و بنابراین امکان ثبت مجدد آن وجود ندارد ،به
عنوان نمونه ،اگر شما قبل از شروع طرح رجیستری ،از دستگاه تان داخل ایران استفاده کرده باشید ،به استناد آن ،دستگاه تان
قانونی شده و در حال حاضر هیچ نیازی به پرداخت عوارض نبوده و می توانید بدون مشکل از دستگاه خود استفاده کنید.
 -۲اگر در استعالم اصالت شناسه ) (IMEIدستگاه تان از  ،*#۷۷۷۷به شما گفته می شود که دستگاه تان غیرقانونی است و
در زمان ثبت در سامانه گمرک ،با این خطا مواجه می شوید ،یعنی شناسه ) (IMEIدستگاه تان ،قبال بنا به دالیلی ،غیرفعال
شده و هم اکنون امکان ثبت آن نیست.
در هر صورت جهت دریافت راهنمایی دقیق تر درباره این خطا ،پس از یادداشت  1۱رقم ابتدایی تمام شناسه) (IMEIهای
گوشی خود ،با مرکز پاسخ گویی همتا به شماره  6۶۹3۹۹تماس گرفته و مشکل را مطرح نمایید.

