حقوق ابزنشستگان چقدر افزایش یمیابد؟
چند روز بود که محمدباقر نوبخت ،رئیس سـازمان برنامه و بودجه ،مرحله سـوم همسانسـازی حقوق بازنشسـتگان همراه
بـا جـدول افزایـش حقـوق  ۲۴تـا  ۴۰درصـدی را ابلاغ کـرد .بـا اجـرای این مصوبـه افزایش ضریب سـاالنه و مرحله سـوم
همسـان سـازی ،حقـوق بازنشسـتگان از  ۲۴تـا  ۴۰درصـد رشـد میکرد .برآوردها حاکـی از آن بود که حـدود دو میلیون و
 ۱۱۱هـزار بازنشسـته از دولـت حقـوق میگیرنـد کـه از ایـن تعداد حـدود  ۷۲۳هزار و  ۳۷نفر یعنـی  ۳۴درصد آنها کمتر
از دو میلیـون تومـان در مـاه و یـک میلیـون و  ۵۷۷هـزار و  ۸۱۴نفـر کمتر از  2.5میلیون تومان در ماه دریافتی داشـتهاند.
حـال سـوالی کـه مطـرح اسـت این اسـت کـه کـدام بازنشسـتهها از طرح همسانسـازی حقـوق بهرهمند میشـود؟ با چه
روشـی و چهقـدر به حقوقشـان افزوده میشـود؟
در هفتههـای گذشـته ،بازنشسـتگان در تجمعهـای صنفـی یـا در شـبکههای اجتماعـی خواسـتهاند کـه همسانسـازی
ق بازنشسـتگان آغـاز شـود و جزییـات آن روشـن شـود .امـا این جزییات چیسـت؟ شـاید دونکته زیر به این پرسـش
حقـو 
پاسـخ دهد.

نخسـت اینکـه بودجـه بـرای افزایـش سـنواتی حقـوق بازنشسـتگان در سـال ۹ ،۱۳۹۸هزارمیلیاردتومـان اسـت .افزایش
ط کـه از  ۴۴۰هـزار تومـان کمتر نباشـد.
سـنواتی حقوقهـا برابـر بـا  ۱۸درصـد اسـت البتـه بهایـن شـر 
دوم اینکـه بودجـه طـرح همسـان سـازی بازنشسـتگان کشـوری و لشـکری ،مجموعـا پنجهزارمیلیاردتومـان اسـت کـه
۶۵درصـدش یعنـی  ۳۲۵۰میلیـارد تومـان ،سـهم بازنشسـتگان کشـوری اسـت.حقوق  ۸۳درصـد بازنشسـتگان کشـوری
یعنـی یکمیلیـون و ۱۸۶هـزار و  ۵۸۰نفـر بـوده ،همسانسـازی میشـود یعنـی آنهـا کـه کمتریـن حقـوق را میگیرند.
۱۷درصـد باقیمانـده بازنشسـتگان ،تنهـا از افزایش ۱۸درصد سـالیانه برخوردار میشـوند.از بابت همسانسـازی ،حقوقها،
از دسـتکم ۳۱هزارتومـان بـرای گـروه شـغلی  ۱تا حداکثـر ۲۴۹هزارتومان برای گروه شـغلی ،۲۰افزوده میشـوند.حداقل
حقوق بازنشسـتگان امسـال برای پایینترین گروههای شـغلی با ۳۰سـال خدمت برابر دومیلیون و  ۹۸هزار و  ۵۸۸تومان
اسـت.حداقل حقـوق امسـال بـرای پایینتریـن گروههـای شـغلی بـا کمتر از ۳۰سـال خدمـت ،برابر با یک میلیـون و ۵۷۸
هـزار  ۵۰۰تومـان اسـت /.بـا اسـتفاده از اکانـت میعاد صالحی ،مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی کشـوری

 -1مشتریان به منظور فعالسازی رمزدوم یکبار مصرف
باید به شعبه بانک عامل مراجعه کنند.
 -2بانک نرمافزار یا پیامک رمز یکبارمصرف را برای
مشتریان خود فعال میکند.
 -3این خدمت بهصورت رایگان به مشتریان ارائه میشود.
 -4طول عمر رمزهای یکبارمصرف حداکثر  60ثانیه است.
 -5پس از این زمان رمز تولید شده غیرقابل استفاده میباشد.

چگونه رمز دوم
کارت ابنیک را
فعال کنیم؟

رمز پرماجرای ابنیک

در حالیکـه اخبـار بانکـی حکایـت از الزامـی شـدن طـرح رمزهـای دوم یکبـار مصـرف از اول خردادمـاه را داشـتند ،در اواخـر هفته گذشـته این طرح بـرای مدتی نامعلوم بـه تعویق افتاد.
محدثه انبیائی
البتـه بانکهایـی کـه زیرسـاختهای اجـرای طـرح رمـز دوم یکبارمصـرف را دارنـد ،آن را اجرا میکنند .همچنین بانکهایی که زیرسـاخت اجـرای طرح رمز دوم یکبار مصـرف را ندارند،
روزنامهنگار
نیـز میتواننـد کمـاکان از رمزهـای ایسـتا اسـتفاده کننـد ،امـا در صورتـی که مشـکلی برای امنیت ایـن تراکنشها به وجـود آید ،بانک موظف اسـت جبران خسـارت کند.
در این مقاله و برای آشنایی خوانندگان به بررسی صفر تا صد رمزهای دوم یکبارمصرف و علت تعویق آن خواهیم پرداخت.

رمزهـای یکبـار مصرف ( ،)OTPتنها یکبار قابلیت اسـتفاده دارند.
بـه ایـن ترتیـب بـرای انجام هر برداشـت اینترنتی نیاز بـه یک رمز
دوم یـک بـار مصـرف اسـت .پـس از گذشـت  60ثانیـه رمـز باطل
میشـود و امکان هرگونه سـوء اسـتفاده از بیـن میرود.
بانـک مرکزی در راسـتای افزایش امنیت تراکنشهای الکترونیکی
و بـا توجـه بـه گسـترده شـدن اسـتفاده از خریدهـای اینترنتـی و
سوءاسـتفادههای سـایبری از این تراکنشها ،از سـال گذشته طرح
رمزهـای دوم یکبـار مصـرف را در دسـتور کار خود قـرار داد.
بانـک مرکـزی در خصـوص جایگزینـی رمـز دوم پویـا بـه جـای
رمزهـای ایسـتا دسـتورالعملی را در  ۶بنـد به بانکها و موسسـات
اعتبـاری ابلاغ کـرد کـه بـه شـرح زیر اسـت:
 .۱از ابتـدای خردادمـاه تامیـن امنیـت مشـتریان نظـام بانکـی در
تراکنشهـای بـدون حضـور کارت بـر عهـده بانکهـا بـوده و

هرگونـه مسـئولیت اسـتفاده از حسـابهای مشـتریان بـه دلیـل
آسـیبپذیریهای امنیتـی در سـرویسهای بانکـی مسـتقیما بـه
عهـده بانـک اسـت و در ایـن مـوارد تاییـد مراجـع قضایـی بـرای
جبـران خسـارت مشـتریان کفایـت میکنـد.
 .۲جایگزینـی رمزهـای دوم پویـا بـه جـای رمزهـای دوم ایسـتا به
عنـوان یکـی از برنامههای ارتقای سـطح امنیتی نظام بانکی مطرح
بـوده و بـا توجـه بـه اینکـه امنیـت بخـش الینفـک هـر خدمتی
اسـت ،نبایـد هیچ هزینـهای از دارنـدگان کارت و مشـتریان بانکی
اخذ شـود.
 .۳بانکهـا میتواننـد بـا قبـول مسـئولیت هرگونه سوءاسـتفاده از
مسـایل امنیتی و جبران خسـارت احتمالی وارد شـده به مشتریان
بـرای تراکنشهـای کممقـدار (بـا سـقف کمتـر از  ۵میلیـون ریال
در روز بـرای تمامـی تراکنشهـا و همچنیـن تراکنشهایـی کـه
ذینفع آن دسـتگاههای عمومی نظیر صادرکنندگان قبض باشـند)
اسـتفاده از مرزهـای ایسـتا را مجـاز تلقی کنند.

 .۴در صورتـی کـه بانـک بتوانـد راهحـل مطمئـن دیگـری کـه بـا
تاییـد بانـک مرکـزی متضمن تاییـد هویت قوی مشـتری پیش از
برداشـت از حسـاب باشـد را اجرایـی کنـد ،میتواند از ایـن راهکار
بـه عنـوان جایگزیـن رمـز پویا اسـتفاده به عمـل آورد.
 .۵هرگونـه فراینـد تامیـن امنیت پرداختهای بـدون حضور کارت
بایـد بـا انجـام هزینههـای منطقـی و معقـول و مطابـق بـا قیمـت
تمـام شـده فنـی در آن بانـک بـه صـورت یـک زیرسـاخت دائمی
صـورت گرفتـه و صرفـه و صلاح بانک به طور کامـل در آن مدنظر
قـرار گیرد.
 .۶بـه منظـور پشـتیبانی حداکثـری از مشـتریان ضـرورت دارد
امکانـات ارائـه رمـز ،محـدود بـه اسـتفاده از برنامههـای کاربـردی
گوشـیهای هوشـمند نشـده و ارائه آن از طریق سـایر ابزارها نظیر
پیامـک ،پیامرسـانهای داخلـی مجـاز و نظایـر آن برای مشـتریان
بانکهـا نیـز حسـب تشـخیص بانـک فعال شـود.
بـرای فعـال کـردن رمزهـای یکبارمصـرف ،الزم اسـت مـردم برای

در سال گذشته،
 20تا  25هزار
پرونده برای
برداشت غیرمجاز از
حسابهایبانکی
در دادگاهها تشکیل
شد .یک سوم جرایم
سایبریکشور
مربوط به سرقت از
حسابهاست

کودکان را بودجهریز کنیم!
پـول همـه مـا را در شـرایطی قـرار
فاطمهسوزنچیکاشانی
میدهـد کـه نیـاز بـه تصمیـم گیـری و
روزنامهنگار
انتخـاب پیـدا میکنیـم و بـرای اینکـه
بتوانیـم بهتریـن انتخـاب را داشـته باشـیم ،به یک برنامه ریـزی مالی نیاز
داریـم تـا بـا اسـتفاده از آن بتوانیـم دخـل و خرج مان را محاسـبه کنیم و
بهتریـن تصمیـم ممکـن را بگیریـم .در واقع این برنامه ریـزی مالی همان
بودجـه بنـدی اسـت و بـدون آن بـه قول معـروف ُکمِیت مان لنگ اسـت!
بـا توجـه بـه اهمیـت بودجـه بندی ،الزم اسـت کـه آن را به کـودکان نیز
آمـوزش دهیـم تـا بهتـر بتوانند پـول هایشـان را مدیریت کننـد ،توانایی
برقراری تعادل بین پول و خواسـته هایشـان را به دسـت آورند و در آینده
بـه موفقیت مالی برسـند.
در ادامـه بـه برخـی از روشهـای آشـنایی کـودکان بـا بودجـه بنـدی و
مدیریـت پـول اشـاره کـرده ام:

بودجه بندی راهی برای انتخاب بین خواستههای
انمحدود

بانک

تاییـد هویـت ،شـماره تمـاس و اطالعـات بانکـی خود تنهـا یکبار
بـرای همیشـه بـه بانـک مراجعـه کنند و پـس از آن رمزهـای دوم
یکبـار مصـرف بـرای هـر بـار اسـتفاده از دو طریـق بـرای آنهـا
ارسـال میشـود:
در روش نخسـت ،بـه هنـگام انجـام تراکنش بر اسـاس درخواسـت
دارنـدگان کارت ،پیامکـی حاوی رمز یکبارمصرف به شـماره تلفن
همـراه دارنـده کارت ارسـال میشـود کـه کاربـر از آن تنهـا بـرای
انجـام آن تراکنـش خـاص میتوانـد اسـتفاده کند و بعـد از یکبار
اسـتفاده ،باطـل میشـود کـه قابلیـت اجـرا در تمـام گوشـیهای
همـراه را دارد.
روش دوم نیز ،اسـتفاده از اپلیکشـنهای موبایلی در تولید رمزهای
یکبـار مصـرف اسـت که دارنـده کارت در این روش با درخواسـت
یـک رمـز یکبـار مصرف ،رمز را از آن اپلیکشـن بـا یکزمان اعتبار
مشـخص کـه بـهطور معمـول  ۶۰ثانیه اسـت ،دریافـت میکند و
میتوانـد در ایـن زمـان بـرای انجـام تراکنـش از این رمز اسـتفاده
کنـد و رمـز ،بعـد از آن باطل میشـود.
در سـال گذشـته 20 ،تـا  25هـزار پرونـده برای برداشـت غیرمجاز
از حسـابهای بانکی در دادگاهها تشـکیل شـد .یک سـوم جرایم
سـایبری کشـور مربـوط بـه سـرقت از حسابهاسـت .شـبکههای
اجتماعـی ،سـایتهای حراجـی و درگاههـای پرداخـت از ابزارهای
الکترونیکـی سوءاسـتفاده از حسـابهای بانکـی اسـت .بـه همین
دلیـل مقـرر شـد بانکهـا بـرای مقابلـه بـا ایـن تهدیـد از اول
خردادمـاه ،رمـز دوم یکبـار مصـرف را جایگزین رمـز دوم کنند که
در حـال حاضـر به تعویق افتاده اسـت .پلیس فتـا پیشبینی کرده
بـا رمـز یکبارمصـرف میزان جرایـم از  35درصد به  5درصد کاهش
پیـدا کند.

چرا طرح رمزهای دوم یکبارمرصف به تعویق
افتاد؟

طرحی برای حذف 25هزار پرونده برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی

رمز دوم یکبار مرصف چییست و چرا برای همه
تراکنشهای ابنیک اجباری شد؟
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کـودکان خواسـتههای زیـادی دارنـد ،ولـی بایـد متوجـه شـوند کـه پول
محـدود اسـت و بـا ایـن پـول محـدود نمیتوان همـه خواسـتههای آنها
را بـرآورده کـرد .بنابرایـن بهتـر اسـت کـه فرزندتـان را در شـرایطی قـرار

دهیـد کـه بتوانـد اولویتهـا را بررسـی کنـد و بـه بهتریـن شـکل از پول
هایـش بهـره ببرد.
بـرای قـرار گرفتـن فرزندتـان در ایـن شـرایط میتوانید مقدار مشـخصی
پـول توجیبـی را برایـش در نظـر بگیرید و در دورههـای زمانی معین به او
پـول بدهیـد .ایـن پـول توجیبی باید به میزانی باشـد که کـودک محدود
بـودن پـول را درک کنـد؛ البتـه آنقـدر کم نباشـد که نتوانـد هیچ یک از
خواسـته هایـش را بـرآورده کند و ناامید شـود.

آموزش بودجه بندی اب خرید کردن

یکـی دیگـر از راههـای آمـوزش مدیریـت پول بـه کودک این اسـت که با
او بـه خریـد برویـد و نحـوه صحیـح خرید کردن را یـاد دهید.
بـرای ایـن کار میتوانیـد قبـل از رفتـن بـه خریـد فهرسـتی از کاالهـای
مدنظرتـان تهیـه کنید و همچنیـن بودجهای برای خریـد در نظر بگیرید.
سـپس هنـگام خریـد از کـودک تـان بخواهیـد در پیدا کردن اقلام مورد
نیـاز بـا قیمـت مد نظر به شـما کمـک کنـد .همچنین میتوانیـد هنگام
خریـد مقـدار پـول الزم بـرای خریـدن کاالهای مـورد نیاز را بـه فرزندتان
بدهیـد و اجـازه دهیـد کـه او پول را به مغازه دار بدهـد و بعداز آن در مورد
خریدتـان بـا وی صحبت کنید.

آموزش بودجه بندی اب روش رسگرم کننده

همـه مـا میدانیـم کـه کـودکان عاشـق بازی کردن هسـتند و به وسـیله
آن میتواننـد چیزهـای زیـادی یاد بگیرند .پس بازی یک فرصت مناسـب
اسـت تـا بتوانیـد بـا اسـتفاده از آن مدیریـت پـول را نیز بـه فرزندتان یاد
دهید.
یکی از بازیهای سـاده برای آموزش بودجه بندی این اسـت که هردفعه
کـه بـه فرزندتـان پول توجیبـی میدهید ،مقـدار آن را در باالی یک برگه
یادداشـت کنیـد و از او بخواهیـد مبالغـی را کـه خرج یـا پسانداز میکند
روی آن برگـه بنویسـد و هربـار کـه نسـبت بـه دفعه قبلی توانسـت بهتر
خـرج کنـد و هزینههـای غیرضـروری را حـذف کنـد ،به او جایـزه بدهید.
البتـه بـه او فرصـت اشـتباه کردن هم بدهیـد تا بتواند از اشـتباهاتش نیز
درس بگیرد.

مشورت اب کودکان برای مدیریت پول خانواده

هنگامـی کـه دربـاره مسـائل مالی خانواده تـان برنامه ریـزی میکنید ،به
فرزندتـان نیـز اجـازه دهیـد اظهـار نظر کنـد .در این صورت علاوه براین
کـه اعتمـاد بـه نفـس او افزایـش مییابد ،مشـورت کردن را یـاد میگیرد
و بـا روشهـای صحیـح برنامـه ریزی برای پول آشـنا میشـود.

گفتـه میشـود ایـن طرح به دلیـل ناتوانی برخی بانکهـا در ایجاد
زیرسـاخت پایـدار و مطمئـن ارائـه رمـز دوم یکبار مصـرف و وقوع
مشـکل در شـماری از اپلیکیشـنهای بانکی ،گرفته شـده است.
بانـک مرکـزی در بخشـنامهای کـه بـه آن قبلتر اشـاره کردیم اعالم
کـرده بـود؛ ارائـه رمـز دوم پویـا محـدود بـه اسـتفاده از برنامههـای
کاربردی گوشـیهای هوشـمند نشـده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها
نظیر پیامک ،پیامرسـانهای داخلی مجاز و نظایر آن برای مشـتریان
بانکهـا نیـز حسـب تشـخیص بانـک فعال شـود .بـا این حـال اکثر
بانکهـا بـرای ارائـه اپلیکیشـن رمـز دوم یکبـار مصرف ،بـر یکدیگر
پیشـی گرفتنـد .ایـن بانکهـا افـراد فاقـد گوشـیهای هوشـمند را
فرامـوش کردنـد ،افرادی که به هر دلیلی فاقد گوشـیهای هوشـمند
هسـتند و کم تعداد هم نیسـتند .متاسـفانه اکثر بانکها سـازوکاری
بـرای این دسـته از مشـتریان تعریـف نکردهاند.
در همیـن حـال طـی هفتههای اخیـر و با از کار افتادن بسـیاری از
اپهـای ایرانی توسـط اپـل و گوگل از روی گوشـی کاربران ایرانی،
طـرح رمزهـای یکبار مصرف با مشـکل مواجه شـد.
طبـق بخشـنامهای که از سـوی ناصر حکیمی ،معـاون فناوریهای
نویـن بانـک مرکـزی ابلاغ و منتشـر شـده ،تاکید شـده اسـت که
ضـروری اسـت تـا رمـز یکبار مصرف برای مشـتریان کاملا رایگان
باشـد .بـا ایـن وجـود تسـنیم مدعـی شـده اسـت که پشـت پرده
تاخیـر در رمزهـای یکبارمصرف ،مانع شـدن بانک مرکزی از سـود
 1600میلیـاردی بانکهاسـت .تسـنیم در ایـن باره نوشـته اسـت:
« بانکهـا بـرای اجـرای طـرح رمزهـای یکبـار مصـرف ،در نظـر
داشـتند کارمـزد  ۲۰هـزار تومانـی بگیرنـد که بانک مرکـزی مانع
این کار شـد.
در شـبکه بانکـی االن  80میلیـون کارت بانکـی فعـال و دارای
تراکنـش موجـود اسـت؛ اگـر بنـا بود بانکهـا بابت رمزهـای یکبار
ً
عملا سـودی معـادل یـک هزار
مصـرف کارمـزد دریافـت کننـد،
و  600میلیـارد تومـان را بـه جیـب میزدنـد .اطالعـات رسـیده
حکایـت از آن دارد کـه درخواسـت بانکهـا روی میـز رئیـس کل
بانـک مرکـزی هـم قـرار گرفتـه ولی همتـی بـا آن مخالفت جدی
کرده اسـت.
بازخوانی از وب سایت خبرنامه نوین

