راهنمایی در مورد پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه
هشدار غیرقانونی بودن دستگاه
پیامک هشدار :دستگاه با مشخصات زیر جزء دستگاههای قانونی ثبتشده نمیباشد و از تاریخ ******** در شبکه سرویس
نخواهد گرفت.
این پیامکی است که به علت ثبت نبودن شناسه ( )IMEIدستگاه در سامانه همتا ،برای آن ارسال میشود .در این جا ،دالیل
مختلف ارسال این پیامک و راهکارهای پیش رو ارائه میشود  .دقت داشته باشید در حال حاضر تمامی نشانهای تجاری تلفن
همراه مشمول طرح رجیستری هستند .سایر دستگاههای سیمکارت خور نیز طبق برنامه زمانبندی مشمول این طرح خواهند
شد.
درصورتیکه این پیامک را دریافت کردهاید ،ممکن است دستگاه شما یکی از  5حالت زیر را داشته باشد:
حالت اول :دستگاه شما دوسیمکارته است و تا پیش از این ،فقط یکی از اسالتهای آن (محل سیمکارت) استفاده کردهاید.
اگر دستگاه شما دارای دو اسالت (شکاف برای قرارگیری سیمکارت) است و تنها یکی از اسالتها را قبل از مشمول شدن
دستگاهتان در طرح رجیستری ،استفاده میکردهاید ،با قرار دادن سیمکارت در اسالت (جای سیمکارت) دوم ،این پیامک را
دریافت خواهید کرد.
در چنین مواردی بایستی از طریق فرآیند «افزودن دستگاه» ،شناسه ( )IMEIتمامی اسالتهای دستگاه خود را در سامانه همتا
ثبت نمایید.
برای راهنمایی بیشتر در این زمینه ،آموزش افزودن دستگاه را مطالعه نمایید.
حالت دوم :دستگاه شما قاچاق است.
با اجرای طرح رجیستری ،دستگاههایی که قبل از شروع طرح در کشور روشن نبوده یا از مبادی قانونی کشور وارد نشده باشند،
نمیتوانند بهصورت دائم از خدمات شبکههای اپراتوری کشور استفاده نمایند و بنابراین پس از  ۰۳روز قطع خواهند شد .برای
اطالع از قانونی بودن دستگاه خود میتوانید از طریق درگاههای سامانه همتا ،استعالم اصالت کنید (برای کسب اطالعات بیشتر
در این زمینه ،آموزش استعالم اصالت دستگاه را مطالعه نمایید).
پس یکی از دالیلی که میتواند باعث ارسال پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه برای شما شود ،این است که دستگاه شما
قاچاق بوده و پس از شروع طرح رجیستری ،برای اولین بار روشن شده است .قابل ذکر است هیچ راهکاری برای ثبت این
دستگاهها وجود ندارد و حتی اگر پس از خرید ،متوجه این موضوع شدید ،با در دست داشتن فاکتور به فروشگاه مربوطه مراجعه
و دستگاه را به فروشنده بازگردانید.
فروشنده موظف است ضمن قبول دستگاه ،یا وجه پرداختی را به شما بازگرداند یا دستگاه قانونی ثبتشده ،به شما تحویل دهد.
در صورت عدم همکاری فروشنده میتوانید از طریق سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،بهصورت اینترنتی ،شکایت تنظیم نموده تا پیگیری موضوع ،در دستور کار نهادهای نظارتی کشور قرار گیرد.
برای راهنمایی بیشتر در این زمینه ،آموزش ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی و آموزش ثبت شکایت در سازمان حمایت
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مطالعه نمایید.
حالت سوم :شما مسافر هستید اما شناسه ( )IMEIدستگاه خود را ثبت نکردهاید.
با توجه به بخشنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  ۳۰آبان  ،۶۰۳۱مسافرینی که از خارج کشور دستگاه سیمکارت
خور مشمول طرح رجیستری ،خریداری کردهاند ،موظف هستند دستگاه خود را ثبت نمایند .در صورت عدم ثبت شناسه ()IMEI
دستگاه این مسافران ،این دستگاهها نمیتوانند بهصورت دائم از خدمات شبکههای اپراتوری داخل کشور استفاده نموده و پس از
مدت  ۰۳روز قطع خواهند شد.
پس یکی دیگر از دالیل ارسال پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه ،این است که مسافر خارجی بدون اینکه دستگاه خود را
ثبت نماید آن را روشن نموده و از شبکه اپراتوری داخل کشور استفاده مینماید.

بنابراین درصورتیکه مسافر هستید و دستگاهی را وارد کشور کردهاید که قبل از شروع طرح رجیستری ،سابقه روشن بودن داخل
کشور را ندارد و می خواهید بیشتر از  ۰۳روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور ،روی دستگاه تان استفاده کنید ،میتوانید بدون
هرگونه مراجعه حضوری نسبت به ثبت دستگاه خود بهصورت اینترنتی اقدام نمایید.
دقت داشته باشید در صورت ی که مسافر تمایل داشته باشد می تواند بدون اینکه عوارضی جهت ثبت دستگاه خود پرداخت نماید،
از خدمات رومینگ استفاده کند.
برای راهنمایی بیشتر در این زمینه ،آموزش ثبت دستگاه برای مسافران سفرهای خارجی را مطالعه نمایید.
حالت چهارم :دستگاهتان را تعمیر کردهاید و شناسه ( )IMEIآن ،تغییر کرده است.
در ابتدا شایان ذکر است که شناسه ( )IMEIدستگاههای دارای سیمکارت ،بهعنوان شناسه رهگیری این دستگاهها بهحساب
آمده و هرگونه تغییر در آن ،غیرقانونی است .بنابراین اگر قصد تعمیر دستگاه خود را دارید ،حتماً این نکته را در نظر داشته
باشید که شناسه ( )IMEIدستگاهتان نباید در فرآیند تعمیر ،تغییر کند (توجه داشته باشید که شناسه ( )IMEIاصلی
دستگاهتان ،روی جعبه دستگاه ،درج شده است).
اما درصورتیکه دستگاهتان را تعمیر کردهاید و شناسه ( )IMEIآن تغییر کرده است و به هر دلیلی ،در حال حاضر ،به تعمیرکار
دسترسی ندارید که شناسه ( )IMEIقبل از تعمیر را روی دستگاهتان بازگرداند ،سامانه همتا جهت رفاه حال شما فرآیند ثبت
تعمیری را در نظر گرفته است .بنابراین میتوانید در صورت تکمیلموفقیتآمیز فرآیند ثبت تعمیری در سایت همتا ،شناسه
( )IMEIبعد از تعمیر را جایگزین شناسه ( )IMEIقبل از تعمیر نمایید.
پس یکی دیگر از دالیل ارسال پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه ،آن است که شناسه ( )IMEIدستگاه شما پس از تعمیر،
تغییر کرده باشد.
برای راهنمایی بیشتر در این زمینه ،آموزش ثبت دستگاه تعمیری در سامانه همتا را مطالعه نمایید.
حالت پنجم :دستگاه به دلیل تخلف در ثبت ،غیرقانونی شده است.
در صورتی که برای ثبت دستگاه تخلفی صورت گرفته باشد (مانند تخلف استفاده از رویه مسافری برای ثبت دستگاههای
غیرقانونی یا سوء استفاده از شناسه دستگاههای قانونی از طریق کپی کردن و بارگذاری آن روی دستگاههای غیرقانونی) ،سامانه
همتا دستگاههای متخلف را شناسایی و قطع خواهد کرد.
الزم به تأکید میباشد که در این حالت دستگاههای متخلف تحت هیچ شرایطی امکان بازگشت به حالت قانونی را نداشته و برای
همیشه از سرویس گرفتن در شبکه اپراتورهای داخل کشور محروم خواهند شد.
بنابراین الزم است در هنگام خرید تلفن همراه موارد زیر را مدنظر قرار دهید:
- ۶عدم خرید دستگاه مسافری به صورت دستگاه تجاری و آکبند .همچنین در صورتی که دستگاه خریداری شده توسط شما
واردات مسافری و قانونی بوده است و توسط همتا غیرقانونی شده است ،حتماً دستگاه را به فروشنده عودت دهید.
- ۳در صورتی که در پاسخ استعالم اصالت از طریق شمارهگیری کد  *7777#و گزینه " -۶استعالم اصالت" ،مشخصات برند و
مدل دستگاه در پیامک همتا با مشخصات ظاهری دستگاه متفاوت باشد نیز حتماً از خرید دستگاه اجتناب کنید و دستگاه را به
فروشنده عودت دهید.
برای اطالع بیشتر میتوانید خبرهای "برخورد پیوسته سامانه کشف تخلف همتا با تخلفات" را در صفحه اخبار و اطالعیهها
مالحظه و دنبال نمایید.
تماس با مرکز پاسخ گویی همتا
درصورتیکه دستگاه شما هیچکدام از شرایط باال را ندارد اما پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه برای آن ارسال شده است،
در اسرع وقت با مرکز تماس طرح رجیستری به شماره  ۳۳۱۰۱۱تماس حاصل فرمایید و مشکل خود را با همکاران ما در مرکز
تماس در میان بگذارید تا به آن رسیدگی گردد.

