پیامکهای سامانه همتا
پیامک هشدار HAMTA

توضیحات

پیامک هشدار عدم فعالسازی دستگاه

پیامک اول:
دستگاه با مشخصات زیر قانونی است ولی فعالسازی نشده
است با شمارهگیری  *7777#نسبت به فعالسازی آن اقدام
نمایید.
در غیر این صورت از تاریخ **** سرویس نخواهد گرفت.
برند**** :
مدل**** :
*************** IMEI:
پیامک دوم:
دستگاه با مشخصات زیر قانونی است ولی فعالسازی نشده
است و از این تاریخ امکان استفاده از شبکه تلفن همراه را
نخواهد داشت.
لطفاً نسبت به فعالسازی آن از طریق شمارهگیری *7777#
اقدام نمایید.
برند**** :
مدل**** :
*************** IMEI:

این پیامک در صورتی ار سال می شود که د ستگاه شما آکبند و
قانونی بوده اما فعالسازی نشده باشد.
دو حالت وجود دارد:
 -1دسترسی به کد فعالسازی دارید.
در این صورت از طریق سامانه همتا ،دستگاه را برای سیمکارت
دلخواه خود فعالسازی نمایید.
برای راهنمایی بیشتر در این زمینه ،آموزش فعال سازی دستگاه
را مطالعه نمایید.
 -2دسترسی به کد فعالسازی ندارید.
دقت داشتتته باشتتید کد فعالستتازی دستتتگاههای آکبند قانونی،
روی کارت گارانتی یا جعبه ،بهصتتتورت استتتکرم فمخفیچ ،ا
شتتده استتت .هم نین درصتتورتیکه دستتتگاه خود را بهصتتورت
مسافری ثبت کرده باشید ،کد فعالسازی ،در کارتابل ثبتکننده
درخواست مسافری ،قابل مشاهده است.
درهرصتتورت ،اگر به کد فعالستتازی دستتترستتی پیدا نکردید،
دستتتتگاه را به فروشتتتنده بازگردانید .ون اگر این دستتتتگاه
فعالستتازی نشتتود ،در تاریخ رکر شتتده در پیامک ،قطا خواهد
شد.

پیامک هشدار انتقال مالکیت دستگاه با شناسه ( )IMEIاستاندارد

مالک این دستگاه ،شماره تلفن دیگری است ،اگر دستگاه را
خریداری نمودهاید از فروشنده بخواهید تا از طریق سامانه
همتا ،مالکیت دستگاه را به شما منتقل نماید ،در غیر این
دهید.
انجام
اقدامی
نیست
نیاز
صورت
*************** IMEI:

این پیامک در صورتی ار سال می شود که سیمکارت جدیدی،
روی دستگاه قرار گیرد.
دو حالت وجود دارد:
 -1اگر دستتتتگاه را به تازگی خریداری کردها ید ،حتماً باید از
فروشنده انتقال مالکیت بگیرید.
برای راهن مایی بیشتتتتر در این زمی نه ،آموزش انت قال مالک یت
دستگاه را مطالعه نمایید.
 -2درصورتیکه این دستگاه را بهتازگی خریداری نکردهاید بلکه
یکی از سیمکارتهای دیگر خودتان را درون دستگاه قرار داده و
این پیامک را دریافت نمودهاید ،نیاز نیست اقدامی انجام دهید.

پیامک هشدار انتقال مالکیت دستگاه با شناسه فIMEIچ غیراستاندارد

پیامک اول:
مالک این دستگاه شماره تلفن دیگری است به دلیل فعالیت
همزمان ند دستگاه با این شناسه و جلوگیری از تضییا
حقوق مالک ،موقتاً و تا تاریخ *** با شماره تلفن
*********** سرویس خواهد گرفت.
در صورت نیاز به استفاده بیش از مهلت فوق ،میبایست با
استفاده از شماره تلفن مالک و از طریق سامانه همتا فکد
دستوری 7777چ ،انتقال مالکیت دستگاه به این شماره
صورت پذیرد.
برند**** :
مدل**** :
*************** IMEI:
پیامک دوم:
مالک این دستگاه ،شماره تلفن دیگری است و با شماره
*********** از این تاریخ امکان استفاده از شبکه تلفن
همراه را نخواهد داشت
در صورت نیاز به استفاده بیش از مهلت فوق ،با استفاده از
شماره تلفن مالک ،نسبت به انتقال مالکیت این دستگاه از
طریق سامانه همتا فکد دستوری7777چ اقدام نمایید.
برند**** :
مدل**** :
*************** IMEI:

این پیامک در صتتورتی ارستتال می شتتود که شتتناستته فIMEIچ
د ستگاه شما غیرا ستاندارد با شد .این شنا سه فIMEIچ ها ،به
دلیل ا ستفاده همزمان ندین د ستگاه با این شنا سه و جهت
جلوگیری از تضتتییا حقوق مالک دستتتگاه ،به ننوان شتتناستته
فIMEIچ غیراستاندارد شناخته شده اند.
دقت داشته باشید این دستگاه ها صرفا می توانند با سیم کارتی
ا ستفاده شوند که قبل از شروع طرح رجی ستری روی د ستگاه
بوده یا از آن سیم کارت ،انتقال مالکیت گرفته باشد.
بنابراین دو حالت وجود دارد:
 -1اگر دستتتتگاه را به تازگی خریداری کرده اید ،حتما باید از
فروشنده انتقال مالکیت بگیرید.
برای راهن مایی بیشتتتتر در این زمی نه ،آموزش انت قال مالک یت
دستگاه را مطالعه نمایید.
 -2در صتتتورتی که این پیامک به دلیل تعویی ستتتیم کارت
تو سط خودتان برای شما ار سال شده و خرید و فرو شی
اتفاق نیفتاده ،در صورتی که میخواهید بیشتر از تاریخ رکر
شده در پیامک ،از د ستگاه با سیم کارت جدید ا ستفاده
کنید ،می توانید با ستتتیم کارتی که قبل از شتتتروع طرح
رجیستری روی دستگاه بوده ،ابتدا افزودن دستگاه را انجام
داده و ستتت س ،دستتتتگاه را به ستتتیم کارت جدید انتقال
مالکیت دهید.
برای راهنمایی بیشتتتر در این زمینه ،آموزش افزودن دستتتگاه و
آموزش انتقال مالکیت دستگاه را مطالعه نمایید.
 -3در صتتورتی که از طریق فرایند افزودن دستتتگاه یا دریافت
انتقال مالکیت و فعالسازی ،هر دو اسالت دستگاه فشکاف
برای قرارگیری ستتتیمکتتارتچ تحتتت متتالکی تت یکی از
سیمکارتهای شما قرار گرفته است و برای سیمکارت دوم
خود این پیام را دریافت کردهاید ،آموزش تعریف سیمکارت
بهرهبردار را مالحظه نمایید.

پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه
پیامک اول:
دستگاه زیر جزء دستگاههای ثبتشده نیست و از تاریخ
**** سرویس نخواهد گرفت.
*************** IMEI:
پیامک دوم:
شناسه زیر جز شناسههای قانونی ثبتشده نمیباشد و از این
تاریخ در شبکه سرویس نخواهد گرفت.
برند**** :
مدل**** :
*************** IMEI:
پیامک سوم:
دستگاه زیر جزء دستگاههای ثبتشده نیست و از تاریخ
**** سرویس نخواهد گرفت.
نان ه دستگاه شما قبل از شروع طرح رجیستری روشن
بوده ،از طریق شمارهگیری  *7777#و انتخاب گزینه افزودن
دستگاه ،این شناسه را ثبت نمایید.
*************** IMEI:
پیامک چهارم:
شناسه زیر جزء شناسههای قانونی ثبتشده نمیباشد و از این
تاریخ در شبکه سرویس نخواهد گرفت.
نان ه دستگاه شما قبل از شروع طرح رجیستری روشن
بوده از طریق گزینه افزودن دستگاه در سامانه همتا ،این
شناسه را ثبت نمایید.
برند**** :
مدل**** :
*************** IMEI:

حالتهای مختلفی وجود دارد که بانث میشود این پیامک برای
شما ارسال شود.
برای راهنمایی بیشتتتر در این زمینه ،راهنمایی در مورد پیامک
هشدار غیرقانونی بودن دستگاه مطالعه نمایید.

پیامکهای اطالعرسانی همتا
پیامک اطالعرسانی HAMTA

توضیحات

رمز نبور موقت شما برابر است با****** :

برای ورود به حستتتاب کاربری خود در ستتتایت همتا به آدرس
 ، /https://hamta.ntsw.irپس از وارد کردن شتتماره تلفن
همراه خود ،یک رمز نبور موقت و یکبارمصرف برای شما ارسال
می شود .شما به کمک این رمز نبور موقت ،میتوانید به کارتابل
خود وارد شتتده و دستتتگاههای تحت مالکیت ستیمکارت خود را
م شاهده نموده و فرایندهایی از قبیل انتقال مالکیت و  ...را برای
آنها انجام دهید.
بدیهی استتتتت ،برای ورود در دف عات ب عدی ،رمز نبور مو قت
جدیدی برای شما ارسال خواهد شد.
توجه داشتتته باشتتید این رمز نبور موقت ،صتترفا برای ورود به
ح ساب کاربری شماره همراه شما در همتا قابل ا ستفاده بوده و
هیچ ربطی به کد فعال ستتازی دستتتگاه در فرایند فعال ستتازی
ندارد.

فرمت شناسه دستگاه ) (IMEIوارد شده صحیح نیست.

این پیامی است که در زمان وارد کردن شناسه فIMEIچ دستگاه
بهصورت نادرست ،دریافت میشود.
شناسه فIMEIچ دستگاه ،به تعداد اسالت دستگاه ف شکاف برای
قرارگیری سیمکارتچ ب ستگی دارد و بر روی جعبه ،پ شت باتری
یا با شتتمارهگیری  ،*#60#قابل رؤیت استتت .برای انجام کلیه
فرآیندها در ستتامانه همتا ،باید  11رقم ابتدایی این شتتناستته
فIMEIچ ،بدون هرگونه نالمت اضتتافی فممیز ،خط تیره و ...چ
استفاده شود.

شناسه دستگاه فIMEIچ قانونی نیست و در شبکه تلفن همراه
سرویس نخواهد گرفت.

درصتتورتیکه اقدام به استتتعالم اصتتالت یک شتتناستته فIMEIچ
دستتتگاه نمایید و آن شتتناستته فIMEIچ ،غیرقانونی باشتتد ،این
نتیجه را مشاهده خواهید کرد.
دقت داشته باشید بههیچننوان این دستگاه را خریداری ننمایید
راکه امکان ثبت و فعال شدن آن در سامانه همتا وجود نخواهد
داشت.

شناسه دستگاه ) (IMEIجزء شناسههای قانونی ثبتشده
است.
مشخصات دستگاه:
برند**** :
مدل**** :
واردکننده :شرکت ****
واردشده با ارز دولتی
شناسه دستگاه*************** :
این دستگاه قبالً با یک سیمکارت روشن شده است

شناسه دستگاه فIMEIچ قانونی نیست ولی مشمول طرح ثبت
تلفن همراه نیست

درصتتورتیکه اقدام به استتتعالم اصتتالت یک شتتناستته فIMEIچ
د ستگاه نمایید و آن شنا سه فIMEIچ ،قانونی با شد ،این نتیجه
را مشاهده خواهید کرد.
در این زمینه ،باید به تطابق برند و مدل رکر شتتده در پاستتخ
استعالم اصالت با مشخصات دستگاه ،نوع واردات و روشن شدن
یا نشدن دستگاه در گذشته ،دقت کنید.

در صورتی که اقدام به ا ستعالم ا صالت یک شنا سه فIMEIچ
دستتتگاه نمایید و آن دستتتگاه هنوز مشتتمول طرح رجیستتتری
نشده باشد ،این نتیجه را مشاهده خواهید کرد.
شما می توانید با قرار دادن سیم کارت در دستگاه و استفاده از
آن ،شنا سه فIMEIچ را به ننوان شنا سه فIMEIچ د ستگاه
قانونی ثبت نمایید.

دستگاه با شناسه ***************  (IMEI):برای
شماره تلفن *********** فعال شد.

درصورتیکه اقدام به فعال سازی دستگاه با کد فعال سازی نموده
و نملیات با موفقیت پایان یابد ،این پیامک برای سیمکارت شما
ارسال خواهد شد.
دقت داشته باشید تمامی شناسه فIMEIچهای رکر شده در این
پیامک ،باید با شتتتناستتته فIMEIچهای روی جعبه یا *#60#
تطابق کامل داشته باشد.

کد زیر جهت فعالسازی دستگاه خریداری شده توسط شما،
تولید شده است .جهت فعالسازی آن از طریق سامانه همتا
فکد دستوری 7777چ اقدام نمایید .در غیر این صورت
مسئولیت مشکالت احتمالی آن به نهده شما خواهد بود.
کد فعالسازی****** :
*************** IMEI:

درصتتورتیکه فردی اقدام به انتقال مالکیت دستتتگاه خود نماید،
این پیامک برای سیمکارت خریدار ،ارسال خواهد شد.
خریدار موظف است در حضور فروشنده ،به کمک کد فعالسازی
موجود در این پیامک ،از طریق ستتامانه همتا ،دستتتگاه را برای
ستتتیمکارت دلخواه خود فعالستتتازی نموده و با دریافت پیامک
تأی ید ف عالستتتازی ،از ف عال شتتتدن دستتتت گاه برای یکی از
سیمکارتهای خود ،اطمینان حاصل نماید.
برای راهنمایی بی شتر در این زمینه ،آموزش فعال سازی د ستگاه
را مطالعه نمایید.

دستگاه با مشخصات زیر بهصورت مسافری در سامانه همتا
ثبت گردید.
با استفاده از کد فعالسازی زیر از طریق سامانه همتا فکد
دستوری 7777چ نسبت به فعالسازی دستگاه خود اقدام
نمایید.
برند**** :
مدل**** :
شناسه*************** :
کد فعالسازی****** :

درصتتورتیکه در همتا درخواستتت ثبت دستتتگاه مستتافری داده
با شید و درخوا ست شما تأیید شده با شد ،این پیامک برای شما
ارسال میشود .ضروری است بعد از دریافت این پیامک ،از طریق
ستتامانه همتا ،نستتبت به فعالستتازی دستتتگاه برای س تیمکارت
دلخواه خود ،اقدام نمایید.
برای راهنمایی بی شتر در این زمینه ،آموزش فعال سازی د ستگاه
را مطالعه نمایید.

درخواست ثبت گوشی مسافری/پستی شما به دلیل ندم وجود
شناسه دستگاه ،در اطالنات ارسال شده از طرف گمرک ،مورد
تایید قرار نگرفت.

این پیامک یعنی م شخ صات د ستگاه م سافری شما ،در اطالنات
ار سالی از گمرک وجود ندا شته و امکان ثبت آن در همتا وجود
ندارد.
در صورتی که از پرداخت صحیح نوارض دستگاه خود در گمرک
مطمئن ه ستید ،باید مو ضوع ار سال اطالنات از گمرک به همتا
را از گمرک پیگیری نمایید.

درخواست ثبت گوشی تعمیری بررسی و نتیجه پس از ***
روز از طریق پیامک به شما اطالع داده خواهد شد

در صورتی که در سامانه همتا درخوا ست ثبت گو شی تعمیری
داده با شید ،این پیامک به شما ار سال خواهد شد .برای اطالع
بیشتتتتر در مورد این فرای ند میتوان ید آموزش ث بت دستتتت گاه
تعمیری در سامانه همتا را مالحظه نمائید.

درخواست ثبت تعمیری به دلیل فعال بودن شناسه های پیش
از تعمیر دستگاه مورد تایید قرار نگرفت

در صورتی که در سامانه همتا درخوا ست ثبت گو شی تعمیری
داده با شید و شنا سه یا شنا سههای قبل از تعمیر فعال با شند،
درخوا ست شما تو سط سامانه رد شده و این پیامک به شما
ار سال می شود .برای اطالع بی شتر در مورد این فرایند میتوانید
آموزش ثبت دستگاه تعمیری در سامانه همتا را مالحظه نمائید.

درخواست برای ثبت تعمیری دستگاه شما با موفقیت انجام شد

در صورتی که در سامانه همتا درخوا ست ثبت گو شی تعمیری
داده با شید و فرایند با موفقیت انجام شده با شد ،این پیامک به
شتتما ارستتال میشتتود .برای اطالع بیشتتتر در مورد این فرایند
میتوان ید آموزش ثبت دستتتتگاه تعمیری در ستتتامانه همتا را
مالحظه نمائید.

به نرمافزار همتا خوش آمدید.
کد نصب نرمافزار****** :

درصورتیکه اپلیکیشن همتا را روی دستگاه خود نصب نموده و
ق صد ورود به کارتابل سیمکارت خود را دا شته با شید ،این کد
یکبارم صرف برای شما پیامک می شود .با ا ستفاده از این کد،
میتوانید وارد کارتابل ستتیمکارت مورد نظر شتتده و فرایندهای
سامانه همتا از قبیل انتقال مالکیت و  ...را انجام دهید.

