اقتصاد
راهکارهایی برای ایمنسازی بیشتر تراکنشهای بانکی

تا پایان آذر
رمز دوم
یکبارمصرفبگیرید

گروه اقتصاد :رمز دوم یکبار مصرف از دیماه
اجباری میش��ود .از زمان��ی که بانک مرکزی
بانکها را مجبور ک��رد فکری به حال امنیت
رم��ز دوم کارت بانکها بکنن��د ،موضوع رمز
دوم یکبار مصرف در دس��تور کار بانکها قرار
گرف��ت .این رمز با توجه به اعتبار کوتاهمدتی
ک��ه دارد ،ام��کان سوءاس��تفاده را بهحداقل
میرس��اند .چراکه از هر رم��ز صرفاً یک بار و
نهایتاً تا  ۶۰ثانیه میتوان استفاده کرد .با این
تفسیر دیگر کسی بعد از شما نمیتواند از رمز
دوم یکبارمصرفتان استفاده کند .گفته میشود
بخش بزرگ��ی ازکالهبرداریهای اینترنتی ،با
سواستفاده از اطالعات کارت انجام میشود که
با پویا ش��دن رمز دوم ،دیگر این امکان وجود
نخواهد داش��ت .به گزارش فرارو بانکها قرار
بود نهایتاً تا دیماه س��ال  ۹۷امکان استفاده
از رمز دوم یکبار مصرف را برای مشتریانشان
فراهم کنند .هر چند این اتفاق نیافتاد .کار به
جایی رسید که بانک مرکزی در اطالعیهای در
اردیبهش��تماه  ۹۸اعالم کرد از یک ماه دیگر
یعنی خردادماه  ،۹۸استفاده از رمز دوم یکبار
مصرف اجباری میش��ود و مشتریان بانکها
هر چه زودتر رم��ز دوم یکبار مصرف را برای
کارتش��ان فعال کنند .این موضوع باعث شد
بانکها بیش از پیش برای ارائه امکان استفاده
از رمز دوم یکبار مصرف دست به کار شوند.
با توجه به مدت کوتاهی که برای فعالسازی
رمز دوم یکبار مصرف در نظر گرفته شده بود
و بازخورد منفی از س��وی مش��تریان بانکها
به همراه داش��ت ،این موضوع به تعویق افتاد.
حاال دوباره روند اجباری شدن رمز دوم یکبار
مصرف ب��ه جریان افتاده و قرار اس��ت از اول
دیم��اه با رمز دوم ایس��تا خداحافظی کنیم.

هر کدام از بانکه��ا روشهای مختلفی برای
فعالس��ازی رم��ز دوم یکبار مص��رف در نظر
گرفتهان��د .برخی فعالس��ازی را ب��ه مراجعه
حضوری به ش��عبه بانک ی��ا خودپرداز منوط
کردهان��د و برخی دیگر س��راغ روشهای غیر
حضوری مثل اینترنتبانک یا سامانه USSD
رفتهاند .بعد از فعالسازی هر بار برای تراکنش
اینترنتی میتوانید رمز دوم یکبار مصرف را از
طریق اپلیکیشن موبایل ،کد  ،USSDپیامک
یا توک��ن  OTPدریافت کنید .روش دریافت
رمز دوم یکبار مص��رف در بانکهای مختلف
متفاوت اس��ت ،اما قرار نیست هزینهای برای
مشتری داشته باشد.
بانک مرکزی گفته از اول دیماه یعنی حدود
بیس��ت روز دیگر ،رم��ز دوم پویا یا همان رمز
دوم یکبار مصرف برای تراکنشهای اینترنتی
اجباری میشود .با این حساب در مهلت باقی
مان��ده باید برای فعال ک��ردن رمز دوم یکبار
مص��رف کارتهای بانکی خود دس��ت به کار
شوید .رمز دوم یکبار مصرف صرفاً برای مدت
زمان محدود در حد  ۶۰ثانیه و تنها برای یک
تراکنش اعتبار دارد .به عبارتی برای هر مرتبه
خری��د اینترنتی یا تراکنش آنالین که به وارد
ک��ردن رمز دوم بانکی احتی��اج دارید ،باید با
استعالم از بانک ،رمز دوم یکبار مصرف بگیرید
و صرفاً برای همان تراکنش از رمزتان استفاده
کنید .حواس��تان باش��د رمز اول چهار رقمی
ک��ه برای خری��د از کارتخوان و اس��تفاده از
خودپرداز استفاده میکنید همچنان به همان
ش��کل باقی مانده و الزم نیس��ت برای خرید
از س��وپرمارکت محل رمز دوم یکبار مصرف
بگیرید .ای��ن مورد صرفاً ب��رای تراکنشهای
آنالی��ن و خریدهای اینترنتی اجرا میش��ود.

هرچند در صورت تمای��ل خودتان میتوانید
رمز اول چهار رقمی کارتتان را هم پویا کنید.
◄ رمز دوم یکبار مصرف را چطور فعال
کنیم؟
هر کدام از بانکها راههای مختلفی برای فعال
کردن رمز دوم یکبار مصرف پیشنهاد کردهاند.
در بین روشهای مختلف فعالسازی ،مراجعه
به ش��عبه بانک اولین روشی است که به ذهن
بانکها رس��یده .بعضی هم سراغ گزینههای
غی��ر حض��وری رفتهاند .روشه��ای مختلف
فعالس��ازی رمز دوم یکبار مصرف عموماً در
چهار بخش دستهبندی میشوند.
◄ مراجعه به شعبه بانک
خیلی از بانکها از جمل��ه بانک رفاه تنها راه
فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف را مراجعه به
شعبه بانک اعالم کردهاند .طوری که حتما باید
یک بار برای فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف
به بانک رفته و با پ��ر کردن فرم و امضای آن
رمز دوم پویا را برای کارتتان فعال کنید .توجه
داشته باشید که صرفاً برای فعالسازی باید به
بانک بروید و بعد از آن رمز دوم یکبار مصرف
با یکی از چهار روش اپلیکیشن ،کد ،USSD
پیامک و توکن  OTPبه دس��ت شما خواهد
رسید.
◄ مراجعه به خودپرداز
برخی بانکها فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف
را به خدمات خودپرداز خود اضافه کردهاند که
از جمله آن میتوان به بانک تجارت اشاره کرد.
شما برای فعال کردن اپلیکیشنهای رمزساز
باید ب��ا وارد کردن کارت خود ب��ه خودپرداز
بانک ،کد فعالسازی دریافت کنید تا بتوانید از
اپلیکیشن رمز دوم یکبار مصرف بگیرید.
◄ فعالسازی از طریق اینترنتبانک
بعضی بانکها مثل بانک ملی و پاس��ارگاد
خیال مشتریانش��ان را راحت کردهاند و در
سامانههای اینترنتبانک ،امکان فعالسازی
رمز دوم یکبار مص��رف را اضافه کردهاند .با

این روش دیگر نیازی نیس��ت از خانه خارج
ش��وید و تا بانک یا خودپ��رداز بروید ،بلکه
از خان��ه ی��ا محل کار میتوانی��د با مراجعه
ب��ه س��امانه اینترنتبانک رم��ز دوم یکبار
مصرفتان را فعال کنید .توجه داشته باشید
که این بانکها برای مشتریانی که به سامانه
اینترنتبانک دسترس��ی ندارند ،روشهای
دیگری مثل مراجعه به شعبه را هم در نظر
گرفتهاند.
◄ فعالسازی از طریق کد USSD
بانک صادرات یکی از بانکهایی است که کل
خدمات رمز دوم یکب��ار مصرف را از طریق
س��امانه س��تاره مربع یا همان کد USSD
به مش��تریانش ارائه میکن��د .طوری که با
ش��مارهگیری کد  USSDمربوط به بانک
میتوانی��د رمز دوم یکبار مص��رف کارتتان
را فعال کنید .عموم��اً این بانکها از طریق
همان کد  USSDرمز دوم یکبار مصرف را
بهدست مشتریانشان میرسانند.
◄ رمز دوم یکب�ار مصرف را چطور به
دستم میرسانی؟
روشها متفاوت است .دفعه قبلی که بانکها
مجبور بودند در مدت کوتاهی رمز دوم یکبار
مصرف را برای مشتریانشان فعال کنند ،هر
کدام سراغ یک روش رفتند .باید توجه داشته
باشید که بانک مرکزی این موضوع را برای
مشتریان بانکها کام ً
ال روشن کرده که ارائه
رمز دوم یکبار مصرف هیچ کارمزدی نخواهد
داشت .هر کدام از بانکها ممکن است یک
یا چند مورد از این روشها را برای ارائه رمز
دوم یکبار مصرف در نظر گرفته باشند .بانک
مرکزی پیش از این ،بانکها را مجبور کرده
بود ک��ه در کنار اپلیکیش��ن موبایل ،روش
دیگری را ب��رای ارائه رمز دوم یکبار مصرف
به مشتریانش��ان پیدا کنند .چراکه خیلیها
گوشی هوشمند ندارند و از این نظر با مشکل
روبرو خواهند شد.

گه م قص عم
م
ش
آ ي نا ه و ي ماره /98/49ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " طراحی ،خريد ،ساخت ،نصب و راه اندازی يك
دستگاه آسانسور صنعتی به همراه اجراي سازه و فونداسیون مربوطه بصورت  "EPCخود را از طريق برگزاري
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه
به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین
كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي
 14روز يکشنبه مــورخ  98/9/24در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی
تهران مي باشد .ضمن ًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يکشنبه مورخ  98/9/17مقرر شده است.
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

گه م قص عم
م
ش
آ ي نا ه و ي ماره /98/45ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد “ تهیه مصالح  ،داربست بندی ،طراحي و ساخت
و اجرای الينر الستیکی مخزن ذخیره كنسانتره آهن دركارخانه گندله سازي شماره  ”2خود را از طريق
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي
تأمین كنندگان از قسمت تأمین كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت
 9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  98/9/20در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مركزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ  98/9/12مقرر شده
است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

 شماره 1199
 شنبه  9آذر 1398

◄ کد USSD
یکی از دم دستیترین روشها استفاده از کد
 USSDاس��ت .طوری که شما با ثبت شماره
تلفن همراهتان و اعالم یک رمز برای سیستم
 ،USSDمیتوانی��د ه��ر موقع خواس��تید با
مراجعه به س��امانههای ستاره مربعی بانکها
ب��رای دریاف��ت رمز دوم یکبار مص��رف اقدام
کنید .برای مثال بانک ص��ادرات این روش را
برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف به مشتریانش
در نظر گرفته است.
◄ اپلیکیشن موبایل
اغلب بانکها س��راغ اپلیکیش��نهای موبایلی
رفتهاند .بعضی همان اپلیکیش��ن موبایلبانک
را ب��رای ارائه رمز دوم یکب��ار مصرف در نظر
گرفتهاند و بعضی دیگر اپلیکیشن جداگانهای
بهعنوان رمزس��از ارائه کردهاند .در این روش
شما برای خریدهای اینترنتی یا تراکنشهای
آنالی��ن میتوانید با اس��تفاده از اپلیکیش��ن
موبایلبانک یا رمزساز ،رمز دوم یکبار مصرف
دریاف��ت کنید .اغلب بانکه��ا از جمله بانک
س��رمایه ،پاسارگاد ،ملی ،رفاه ،سپه و  ...از این
روش برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف استفاده
میکنند.
◄ ارسال پیامک
یکی از روشها که زیاد در بین بانکها متدوال
نیست ،استفاده از سرویس پیامکی برای ارسال
رم��ز دوم یکب��ار مصرف اس��ت .در این روش
زمانی که از اینترنتبانک برای تراکنش آنالین
اس��تفاده میکنید ،میتوانید با کلیک بر روی
یک گزینه از س��امانه بخواهید رمز دوم یکبار
مصرف را برایتان پیام��ک کند .بانک ملت از
جمله بانکهایی است که این روش را در کنار
دیگر روشها برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف
در نظر گرفته است.
◄ سختافزار OTP
بعض��ی بانکها پیش از این ب��رای تولید رمز
یکب��ار مصرف اینترنتبان��ک از توکن OTP
اس��تفاده کردهاند و همچنان در برخی موارد
استفاده از آن رواج دارد .توکن یک سختافزار
کوچک کف دست است که با فشار دادن یک
دکمه ب��ر روی آن میتوان رمز یکبار مصرف
دریافت کرد .ممکن اس��ت برخ��ی بانکها از
ای��ن روش برای ارائه رم��ز دوم یکبار مصرف
اس��تفاده کنند .باید توجه داش��ته باشید که
در ح��ال حاضر دریافت توک��ن  OTPبرای
اینترنتبانک ،شامل هزینه خرید این توکنها
است.
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نقد و نظر

اصالح قیمت بنزین در چه
شرایطی میتواند خوب باشد ؟
سام افروغ

آمارها نشان میدهد 43کشور جهان  426میلیارد
دالر یارانه انرژی میدهند .ایران با  69میلیارد دالر
یارانه در رتبه نخس��ت این کشورها در سال ۲۰۱۸
میالدی قرار دارد .جالب اینجاست که کشور چین با  1.5میلیارد جمعیت
 44میلیارد دالر یارانه انرژی میدهد .همچنین در سال  ۹۷بودجه عمرانی
کشور  62هزار میلیارد تومان بود اما حدود  970هزار میلیارد تومان یارانه
انرژی پرداخت شد که حدود  20برابر بودجه عمرانی کشور است .اگر این
یارانه س��اماندهی شود مسلماً بر درآمد سرانه تأثیر خواهد داشت و برای
پیش��رفت کشور هزینه میشود اما نکته مهم س��هم سه دهک ثروتمند
جامعه است که  50درصد یارانه انرژی کشور را مصرف میکنند .بر اساس
آمار،ش��دت مصرف انرژی در ایران پنج برابر شدت مصرف در کشورهای
پیش��رفته اس��ت ،بازار انرژی در ایران به نحوی اس��ت که مشوق مصرف
بیرویه است در این ساختار هرچه بیشتر مصرف کنید از مواهب و یارانه
انرژی بیشتری نیز برخوردار میشوید که طنزی تلخ است و باید به سرآید
چرا که در لزوم اجرای این طرح کمترین شک و شبههای وجود ندارد.
یکی از مهمترین اهداف سهمیهبندی بنزین کاهش قاچاق و کنترل مصرف
داخلی عنوان شده است .ایرانیها در تمام سوختها اعم از گاز ،برق ،بنزین
بدمصرف هستند هر چند که دراین میان ،تنها بدمصرفی مصرف کننده
نهایی تاثیرگذار نیست و غیراستاندارد بودن و پر مصرف بودن خودروهای
س��اخت داخل نیز تاثیر دارد .س��ال گذشته پس از جهش نرخ ارز فاصله
قیمت بنزین داخل با خارج از کش��ور افزایش قابل توجهی پیدا کرد که
باعث شد قاچاق سوخت از سود و جذابیت بسیار باالیی برخوردار شودکه
در نتیجه منجر به افزایش قاچاق سوخت گردید به نحوی که طبق آمار
مهرماه مرکز اس��تراتژیک ریاست جمهوری ،سود قاچاق بنزین به ترکیه
 15ه��زار و  605تومان ،به پاکس��تان  8450تومان ،عراق 7505تومان،
افغانستان  9125تومان و به ارمنستان 14هزار و  930تومان بود .مسلماً
اصالح قیمت بنزین میتواند کشور را به تعادل منطقی در مصرف برساند،
آثار زیست محیطی خوبی داشته باشد و از همه مهم تر از قاچاق گسترده
بنزین که با سرمایه و پول مردم ایران تولید میشود و دودش نیز در چشم
هموطنان و سودش به جیب قاچاقچیان سوخت و کشورهای بیگانه میرود
جلوگیری کند اما !!!...آنچه مبهم است و منطقاً هم مشکل دارد این است
که تمام این مواهب روی کاغذ است و در صورتی عملی میگردد که باعث
افزایش نرخ تورم و گرانی دیگر اجناس و کاالها نگردد و زیر ساختهای
مناسب برای مس��افرتهای مردم اعم از حمل و نقل عمومی مناسب در
دس��ترس باش��د ،خودروهای داخلی کم مصرف و استاندارد تولید گردد،
شهرس��ازی «خودرو محور» نباشد و مسیرهای عبور اَمن دوچرخه برای
همه مردم قابل دسترسی باشد .همچنین در زمانی که دخل و خرج مردم
را هیچ تناس��بی نیس��ت و جیبها خالی است دولت میبایست با شیب
ب و قابل قبولی اقدام به افزایش قیمت بنزین میکرد نه اینکه بدون
مناس 
پاس داشتن حرمت مردم و طرح صادقانه آن با ملت طوری عمل کند که
تبعات سنگینی برای کشور و مردم در پی داشته باشد.
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(نوبت اول)

شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد حدود ( 1500يك هزار و پانصد) تن میلگرد A3
طول كوتاه و ( 100يکصد) تن میلگرد  A2طول كوتاه در محل دپوی كارخانه نورد بردسیر خود واقع
در استان كرمان ،شهرستان بردسیر ،كیلومتر  3جاده بردسیر -كرمان ،را با شرايط و مشخصات ذيل
از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.
شماره مزایده
98-4

شرح

مشخصات

مقدار

میلگردآجدار میلگردآجدارجناغیطولکوتاه(یکنواختیادوکی)
400و340استاندارد
کربناستیلگرید5SP

مطابقجداولمشخصات
مندرجدراسنادمزایده

بدينوسیله از كلیه شركتها و اشخاص حقیقی عالقمند ،دعوت به عمل میآيد حداكثر
ظرف مدت يك هفته از تاريخ چاپ آگهی ،تمايل خود را به صورت مکتوب به آدرس ايمیل
 DKMSJSCO@gmail.comارسال و اسناد مزايده را دريافت نمايند.

شرایط:
 -1شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول و يا رد يك يا كلیه پیشنهادها مختار است.
 -2شرط بازگشايی پاكتهای مزايده ،ارسال حداقل سه پیشنهاد قیمت توسط شركتها يا
اشخاص حقیقی واجد شرايط میباشد.
 -3هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مزايده میباشد.
 -4شماره تماس جهت كسب اطالعات بیشتر 03442273806
نحوه دریافت اسناد مزایده:
تماسبادبیرخانهکمیسیونمعامالتبهشمارهتماس:
03442273806

ارسالتمایلکتبیبهآدرسایمیل:
DKMSJSCO@gmail.com

مبلغتضمینشرکتدرمزایده:
4/000/000/000ریال(چهارمیلیاردریال)

كمیسیون معامالت شركت مجتمع جهانفوالد سیرجان

