
4G راهنمای سلب امتیاز سی مکارت

ویـژه روستـاهـای سراسر کشور



/1https://panel.hiweb.ir. ابتدا به پنل کاربری به آدرس  مراجعه نموده و نام کاربـری و رمـز عبور خود را جهت ورود به پنل کاربـری 

وارد نما�د.

۲. پس از ورود به پنل کاربری، بر روی سربرگ “سلب امتیاز سی مکارت” کلیک کنید.

٣. در این قســمت لیســت سی مکار تهای 4G ها یوب که به نام شما ثبت شده است نمایش داده م یشو د، جهت ثبت درخواست 

سلب امتیاز سی مکارت مورد نظر خود، در ردیف همان سی مکارت برروی گزینه "درخواست سلب امتیاز سی مکارت" کلیک نما� د.
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۴. در صورت اطمینان از اقدام به ثبت درخواسـت سـلب امتیاز سـی مکارت، پیغام نمایش داده شـده را مطالعه نموده و گزینه “بله” را 

انتخاب کنید.

۵. در این مرحله در صورت نیاز، توضیحات مورد نظر را درج نموده و بر روی گزینه “ارسال در خواست” کلیک نما�د.
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۶. سپس جهت تا�د ثبت درخواست سلب امتیاز سی مکارت، پیامکی حاوی کد تا�د درخواست به شماره همراه صاحب حســــاب 

کاربری ارسال خواه د شد. پس از دریافت پیامک، کد تا�د را وارد نموده و بر روی گزینه “ارسال درخواست” کلیک نما�د.

۶



۷. در صورتی که کد تا�د به درستی ثبت شود، پیغام “درخواست پشتیبانی با موفقیت ثبت شد” نمایش داده خواهد شد و وضعیت 

سی مکارت مورد نظر به “در حال انجام” تغ�ر م ییابد.

* توجه داشته باشید مدت زمان بررسی درخواسـت سـلب امتیاز سـی مکارت، جهت تغ�ر وضـعیت از “در حال انجام” به “تا�د”، ۲۴ 

ساعت کاری خواهد بود.

۷



۸. پس از گذشت ۲۴ ساعت کاری و تغ�ر وضعیت درخواست سلب امتیاز سی مکارت مورد نظر به “تا�د شده”، اطالعات سی مکارت از 

پنل کاربری شما و سامانه شاهکار حذف خواهد شد و دیگر اطالعات سی مکارت مورد نظر در پنل کاربری قابل رویت نخواهد بود.
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