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  مقدمه
ده اس ت  ای ن طراحی ش برای تولید رمز یکبار مصرف سامانه ریما  ،مشتریان کارتهای بانکی به منظور افزایش امنیت

ز ک ه ای ن رم  سامانه به محض درخواست کاربر، یک رمز قابل استفاده برای انجام تراکنش های بانکی تولید می کند

 قابل استفاده است  دقیقه( 2) تنها یک بار و در مدت زمان محدود

ر دک ه  می باشد ل استفاده و بهره برداریقاب روش پیامکیو  گوشی های هوشمندبرنامه برای  طریق این سامانه از دو

 این مستند به مراحل فعالسازی و استفاده از روش پیامکی پرداخته می شود 

  : مند(های هوش)گوشی ریما رنامهبتنها از طریق  یکبار مصرف و رمز دوم تولید رمز اولتوجه 

 مود.را دریافت ن رمز دوم یکبار مصرف توانمی تنها یپیامکروش طریق قابل انجام بوده و از 

 کی های نصب برنامه ریما )دارندگان گوشی هوشمند( و یا روش پیامتوجه: صرفاً یکی از روش

مان همز در حال حاضر واندت)دارندگان گوشی غیرهوشمند( قابل اجرا بوده و دارنده کارت نمی

 باشد (یز در حال بررسی می)موضوع استفاده همزمانی ن هر دو روش را استفاده نماید.

 توجه:مطابق با بخشنامه بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، ارائه رمز یکبار مصرف از تاریخ 

 پذیر می باشد.صرفًا به دارندگان مالک سیم کارت امکان 01/06/1399

 روش فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف از طریق پیامک

 مز یکبار مصرف برای هر کارت خود مراحل زیر را انجام دهید:بدین منظور برای فعالسازی ر

رد و درخواست رمزساز پیامکی ب رای ک ارت م و نموده مراجعه پردازهای بانک آیندهخود یکی ازبه 

 به شیوه ذیل ثبت نمایید نظر خود را 

 کارت نقدی خود را وارد دستگاه نموده و رمز ثابت خود را وارد نمایید  .1

 مز را انتخاب کنید گزینه عملیات ر .2

  فعالسازی رمز یکبار مصرف دوم را انتخاب کنید .3

 در صفحه بعد روش پیامک را انتخاب کنید  .4

به ید در شعده بادر این مرحله شماره موبایل خود را وارد کنید  دقت کنید که شماره موبایل وارد ش .5

 ثبت شده باشد 
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ورت صو وضعیت فعالسازی نمایش داده می شود  در  لی مشخصات کارتدر صفحه بعد اطالعات ک .6

 را انتخاب کنید  "بله"تایید 

 ود شپیام موفقیت نمایش داده شده و کد فعالسازی به همراه سر شماره روی رسید چاپ می  .7

ب ه  (3000940) ریما شماره سامانهبا ارسال درخواست، یک کد فعالسازی برای شما تولید شده و به همراه سر

 کد فعالسازی به همراه سرشماره مورد نظر روی رسید چاپ می شود ؛ داده می شودشما نمایش 

 پیامک کنید. 3000940کد فعالسازی دریافتی را به سرشماره 

م ز دوم رفعال سازی "و پیام  ف برای کارت های شما فعال می شودبا انجام مراحل فوق رمز یکبار مصر

 دهد را به کاربر نمایش می "برای کارت شما نیز با موفقیت صورت پذیرفته است

 تولید رمز یکبار مصرف : 

 3000940رقم آخ ر ش ماره ک ارت خ ود را ب ه سرش ماره  4 توانید، میرمز یکبار مصرف دریافت ربه منظو

ه د ش ده و ب پیامک کنید  در صورت فعال بودن کارت مورد نظر در سامانه ریما، رمز یکبار مصرف شما تولی 

 همراه شما پیامک خواهد شد تلفن شماره 

ر بان ک دارت ثب ت ش ده رمز یکبار مصرف، می بایست از طریق سیم کبه منظور فعالسازی و تولید  توجه :

 س تض روری ا ما،استفاده از سامانه ری منظوردم ثبت شماره همراه فعال خود، بهلذا در صورت عاقدام نمود؛ 

 مراجعه فرمایید  بانک به شعبه


