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جناب آقای دکتر حاجی میرزایی

وزیر محترم آموزش و پرورش 

با اهدای سالم و تحیت؛

احتراماً همانطور که مستحضرید؛ طرح رجیستری با هدف مقابله با قاچاق دستگاههای سیم کارت خور از سال ۱۳۹۶ برای تلفن 

همراه آغاز شده است. با اجرای این طرح، ۶/۳ میلیارد دالر از حجم قاچاق کاسته شده و افزایش درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای 

دولت حاصل شده. این طرح برای مردم نیز خدمات مهمی به ارمغان آورده، در حال حاضر، واردات گوشی منوط به تأیید اصالت و 

گذراندن استانداردهای سالمت آن در آزمایشگاههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. عالوه بر این، خدمات پس از 

فروش گوشی نیز ساماندهی شده و در حال حاضر از طریق استعالم اصالت گوشی، شرکت واردکننده، شرکت گارانتی کننده و تاریخ 

آغاز گارانتی، به صورت الکترونیکی به استعالم کننده اعالم میشود و با حذف گارانتی تقلبی و انکار ناپذیری پاسخ استعالم الکترونیکی، 

هرگونه شکایتی از کیفیت خدمات شرکتهای گارانتی از طریق مراجع نظارتی قابل پیگیری است.

با توجه به مزایای گسترده این طرح برای ساماندهی بازار گوشی، بهرهگیری از آن برای ساماندهی بازار سایر دستگاههایسیمکارتخور 

خصوصاً تبلت (با توجه به افزایش استفاده از آن توسط دانشآموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و... به دلیل شیوع بیماری 

کرونا و مجازی شدن آموزش در کشور)، در گام دوم طرح رجیستری در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا تبلتهای با نشان 

تجاری لنوو از تاریخ  ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ و سایر نشانهای تجاری تبلت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ مشمول این طرح خواهند شد و پس از 

تاریخهای مذکور صرفاً تبلتهایی امکان استفاده از خدمات اپراتوری را خواهند داشت که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند. با 

هدف جلوگیری از بروز مشکل برای دستگاههای موجود نزد کاربران در سطح کشور، دارندگان تبلت (دانشآموزان، دانشجویان، اساتید 

و...) ضرورت دارد پیش از تاریخهای اعالمی به شرح ذیل اقدام نمایند:

باسمه تعالي

«تولید; پشتیبانیها، مانع زداییها»
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سیمکارت را در داخل تبلت قرار داده و نسبت به برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک اقدام نمایند. .۱

 hamta.ntsw.ir  تبلت در شبکه کشور، از طریق سایت همتا به نشانی  IMEI سپس برای حصول اطمینان از رویت شدن کد .۲

و یا کد دستوری #۷۷۷۷* نسبت به استعالم اصالت دستگاه (ارسال IMEI با دستور مذکور و یا در سایت فوق) اقدام نمایند.

شناسه IMEI از طریق #۰۶#* بدست میآید. .۳

توجه به این مطلب ضروری است که به صرف استفاده از WIFI  (به عنوان نمونه، دانشآموزانی که صرفاً از طریق WIFI به شبکه 

شاد وصل شدهاند و دو گام فوق را انجام ندادهاند) دستگاه در شبکه اپراتوری رویت نشده و قراردادن سیمکارت در دستگاه و انجام 

فرآیند ذکر شده برای رویت در شبکه، ناگزیر و حتمی است. همچنین به خریداران جدید تبلت پس از تاریخهای فوقالذکر نیز توصیه 

میشود پیش از خرید نسبت به استعالم اصالت تجهیز مورد نظر اقدام نموده و متناسب با پاسخ استعالم و در صورت قانونی بودن، آن 

را خریداری نمایند (مشابه فرآیند استعالم اصالت تلفنهمراه). 

خواهشمند است دستور فرمائید از طریق درگاهها و زیرساختهای ارتباطی آن وزارتخانه با کادر خدوم و بزرگوار 

آموزش و پرورش کشور، اساتید، معلمان، دانشجویان و دانشآموزان نسبت به اطالعرسانی گسترده در رابطه با این موضوع 

اقدام الزم صورت پذیرد.

  

رونوشت:

جناب آقای دکتر ربیعی، سخنگوی محترم دولت و رئیس شورای اطالع رسانی، برای استحضار.

جناب آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات، برای استحضار.

جناب آقای دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، برای استحضار و دستور به اقدام مقتضی.

جناب آقای غالمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برای استحضار و دستور به اقدام مقتضی.

جناب آقای هاشمی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور، برای استحضار و دستور به اقدام مقتضی.

جناب آقای هندیانی، معاون محترم پیشگیری، برای اطالع و پیگیری.

http://hamta.ntsw.ir/

