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هفته نامه تخصصي 

در حوزه بانك، بيمه و بورس

بيانيه بانک انصار به مناسبت روزخبرنگار
 بانک انصار به مناس��بت ۱7 مرداد ماه، س��الروز شهادت 
محمودصارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي که 
در س��ال ۱377 در مزار ش��ریف به همراه دیپلمات هاي 
ایراني به دست طالبان به شهادت رسید، بیانیه اي صادر 

کرد. در ابتداي این بیانیه آمده است:
»هفدهم مردادماه ۱39۶، نوزدهمین س��الروز ش��هادت 
خبرنگارشجاع و فداکار خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران 
است که به پاس شجاعت ها، تعهد و پایمردي آن خبرنگار 
ش��هید، روز »خبرنگار« نام گرفته اس��ت. این نامگذاري 
صرفنظر از وجاهت تاریخي ثبت یک رویداد افتخارآمیز، 
فرصت��ي ارزش��مند را فراهم م��ي آورد تا با مرور عملکرد 
اصح��اب رس��انه و مطبوع��ات، از مجاهدت ه��ا، میراث 
فاخر و نقش آگاهي بخش آنان تجلیل و رسالت خطیر و 
مقدس آنان در توسعه همه جانبه میهن اسالمي و تحقق 
آرمان هاي انقالب شکوهمنداسالمي بازشناسي شود«.

این بیانیه افزوده اس��ت که رس��انه هاي متعهد کش��ور با 
انعکاس رخدادها و موضوعات اجتماعي و انساني و مبتني 
بر ارزش هاي جامعه اس��المي در مقیاس ملي، منطقه اي 
و جهان��ي، مي کوش��ند افکارعمومي داخلي و جهانیان را 
نس��بت به واقعیات جامعه ایران و روابط بین المللي آگاه 
س��ازند و در راس��تاي مقابله با غول هاي رسانه اي جهان 
استکباري که همه نیروهاي اهریمني خود را در ضدیت با 
انقالب اسالمي ایران بسیج کرده اند، به نشر اخبار رهایي 
بخ��ش بپردازن��د. در بیانیه همچنین آمده اس��ت: جامعه 

مطبوعات��ي و اصحاب رس��انه ایران اسالمي نس��بت به 
سعادتمندي و رستگاري جامعه نه تنها ایران اسالمي بلکه 
جامع��ه جهان��ي متعهدن��د و امربه معروف و نهي از منکر 
را رس��التي الهي و انس��اني مي پندارند که با هیچ ارزش��ي 
در جهان قابل مقایس��ه نیس��ت. رساندن پیام هاي الهي، 
پرهیزدادن افراد از گناه و ترویج روح بشردوستانه و ازهمه 
مهم تر مقابله باستمکاري مستکبران و مزدوران منطقه اي 
آنان ملهم ازسرچش��مه نور انقالب اسالمي است و براي 
این جامعه افتخاري ابدي به ش��مارمي آید که صارمي ها 
و دیگر ش��هداي این عرصه آن را به جلوه گرس��اختند. 
»رسالت سنگین دیگري که این سپاهیان آگاهي بخشي 

و رس��تگاري نس��بت ب��ه همنوع��ان و افکارعمومي در 
سراس��رجهان احس��اس مي کنند، افش��اي سناریوهاي 
اس��تکباري نظام س��لطه و صهیونیس��م جهاني و ارتجاع 
منطقه اس��ت که با ایران هراس��ي و ترسیم تصویر وارونه 
از اسالم به عنوان دیني خشونت گرا و حامي تروریسم در 
قالب گروه هاي الحادي و تکفیري، به تضعیف بنیان هاي 
انس��اني، وحدت و اقتدار امت اس��المي پرداخته و به بهانه 
مبارزه با تروریس��م خودس��اخته، به فروش س��الح هاي 

مرگ آفرین صدها میلیارد دالري مي پردازند«.
این بیانیه در پایان با اش��اره به مناس��بات جامعه رسانه اي 
کشور با نهادها وسازمان هاي مختلف جامعه چنین آورده 

است:
بانک انصار با پاسداش��ت خاطره جاودانه ش��هداي رسانه 
و تبری��ک و تهنی��ت ای��ن روز فرخنده به آح��اد روزنامه 
ن��گاران، خبرن��گاران، عکاس��ان، نویس��ندگان و اهالي 
ش��ریف رس��انه اي کشور، قدرداني خود از پوشش خبري 
و انعکاس رویدادها، عملکرد، دستاورد و توانمندي هاي 
ش��بکه بانک��ي و ب��ه ویژه بانک ارزش م��دار انصار را در 
رس��انه ها ابراز و انتظار دارد که اصحاب رس��انه به شکلي 
واقع بینانه ومنصفانه نسبت به اطالع رساني در حوزه پولي 
و بانکي اقدام نمایند تا این ش��بکه عظیم مالي و پولي با 
اهتمام همگاني و اقدامات حرفه اي ، نقش راستین خود 
را ب��ه عن��وان بانک مقاوم در توس��عه اقتصادي و تحقق 

اقتصادمقاومتي به خوبي ایفا کند.

 پرداخت ۷۰۰ فقره وام ازدواج توسط بانک توسعه تعاون
مدیرعام��ل بان��ک توس��عه تع��اون با اش��اره به پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
گفت:براین اس��اس درحال حاضرتعداد ۶5۰۰ نفردرصف دریافت تس��هیالت ازدواج از این 
بانک قرار دارند که مقرراست تا پایان شهریور ماه ، هفته اي 7۰۰ نفر ازاین تسهیالت بهره 
مند ش��وند. حجت اهلل مهدیان، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک توس��عه تعاون درباره 
پرداخ��ت ضربت��ي وام ازدواج گفت: بانک توس��عه تعاون 39۰میلیارریال تس��هیالت قرض 

الحسنه ازدواج طي 4ماهه اول سال جاري پرداخت کرد.
مطابق ابالغیه بانک مرکزي بانک توسعه تعاون به عنوان یکي ازبانکهاي عامل ، طي4 ماهه سال جاري39۰میلیاردریال 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد که این رقم معادل 5۰درصد سال گذشته است .
با بیان این مطلب که این بانک از ابتداي س��ال گذش��ته تاکنون یک هزار و۱7۰میلیارد ریال تس��هیالت ازدواج پرداخت 
کرده اس��ت افزود : س��ال گذش��ته بانک مرکزي مبلغ۸۸۰ میلیارد ریال س��همیه براي این بانک تعیین کرده بود که این 

بانک با پرداخت 7۸۰میلیارد ریال حدود9۰درصد این تسهیالت را در اختیار زوجهاي جوان قرار داده است .

مدیر ناحیه یک موسسه اعتباري ثامن معرفي شد
با حکمي از س��وي مدیرعامل موسس��ه اعتباري ثامن رضا بدرطالعي به عنوان مدیر ناحیه 

یک این موسسه معرفي و منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي موسس��ه اعتباري ثامن، با صدور حکمي از س��وي محمد ابراهیم 

پورزرندي، رضا بدرطالعي به عنوان مدیر ناحیه یک موسسه اعتباري ثامن معرفي شد.
بر اساس چارت سازماني موسسه اعتباري ثامن معاونت امور شعب داراي چهار مدیر ناحیه است 

که بدرطالعي پیش از این به عنوان مسوولیت مدیریت امور اعتبارات را بر عهده داشت .
وي فارغ التحصیل رشته مدیریت بازاریابي در مقطع کارشناسي ارشد است و علوم بانکي را در دانشکده هاي علمي کاربردي، 

سازمان مدیریت صنعتي در بانک هاي دولتي و خصوصي تدریس مي کند.
بدرطالعي سابقه مدیریت منطقه 3، مدیریت شعب ممتاز بانک ملت، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسي صنایع 

یاس و مدیر داخلي شرکت هنکل را در کارنامه خود دارد.

خدمات بدون کارت خودپردازهاي بانک سینا
به منظور تس��هیل و تس��ریع در روند فعالیت بانکي هموطنان، ارائه خدمات بدون کارت از 
طریق خودپردازهاي بانک س��ینا فراهم ش��ده اس��ت. با تمهیدات اندیش��یده شده، هموطنان 
مي توانند برخي از فعالیت هاي مورد نیاز و ضروري خود را از طریق دس��تگاه هاي خودپرداز 
این بانک به انجام برس��انند. اس��تعالم قبض، اعالم کد ش��با و مس��دودي کارت از جمله 
خدماتي اس��ت که در حال حاضر از طریق خودپردازهاي بانک س��ینا به مش��تریان این بانک 
ارائه مي ش��ود.  امکان برداش��ت وجه بدون کارت از خودپردازهاي بانک س��ینا نیز از جمله 
اقدامات دیگري است که مقدمات آن در حال پیگیري است و در آینده نزدیک به بهره برداري خواهد رسید. همچنین 
با اس��تفاده از دس��تگاه هاي خودپرداز بانک س��ینا عملیات متعدد بانکي دیگري قابل انجام اس��ت که از آن جمله مي توان 
به انواع انتقال وجه همچون انتقال وجه سه جانبه شتابي، پرداخت قبض، خرید شارژ، مسدود نمودن کارت هاي بانک 

سینا، دریافت رمز دوم، پرداخت اقساط تسهیالت و مانند آن اشاره کرد.

افتتاح باجه خدمات خاص بانک رفاه در بیمارستان پیامبران
همزم��ان ب��ا ده��ه کرام��ت ، باجه خدمات خاص بانک رفاه در بیمارس��تان تخصصي و فوق 

تخصصي پیامبران آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک رفاه، در مراس��م بهره برداري از این باجه عس��گري ذاکري 
رئیس اداره امور شعب منطقه سه این بانک طي سخناني گفت : بانک رفاه همواره همراه و 
حامي نظام س��المت و جامعه پزش��کي بوده و در این راس��تا با ارائه خدمات متنوع مالي، آماده 
خدمت رساني به مردم است. آل علي رئیس بیمارستان پیامبران نیز گفت : امیدواریم بانک 
رف��اه بتوان��د ب��ا ارائ��ه خدمات مالي و بانکي به مجموعه پزش��کان، پرس��تاران، کادر درماني و ب��ه ویژه بیماران و مراجعه 

کنندگان ما را در تحقق بیش از پیش اهداف این بیمارستان یاري کند.

ش��رکت امنیتي کسپرسکي خبر از کشف 
نس��خه جدی��د تروجان بانک��ي معروف 
Svpeng ب��راي سیس��تم عامل اندروید 
مي ده��د که در نق��ش کیالگر هم ظاهر 
شده و مي تواند با دسترسي به قابلیت هاي 
پایه سیستم عامل، اقدام به سرقت داده ها 

نماید.
ای��ن بداف��زار از طریق وب س��ایت جعلي 
و در قال��ب ن��رم اف��زار ادوبي فلش نصب 
مي ش��ود، ضمن اینکه روي به روز ترین 
نس��خه اندروید هم اجرا مي گردد. پس از 

نصب، چندین مورد دسترس��ي حس��اس 
و   accessibility خدم��ات  جمل��ه  از 
اپلیکیشن پیش فرض براي ارسال پیامک 

را دریافت مي کند.
پ��س از موفقی��ت در این م��وارد، توانایي 
ارس��ال و دریافت پی��ام، برقراري تماس 
و دسترس��ي به مخاطبین را پیدا کرده و 
هرگونه تالش براي حذف این اپلیکیشن، 
به شکس��ت منتج خواهد ش��د. این برنامه 
با فش��رده ش��دن هر دکمه روي کیبورد 
دس��تگاه، اسکرین شات گرفته و آن را به 

سرور اصلي خودش ارسال مي کند.
در ادام��ه، ای��ن تروجان اپلیکیش��ن هاي 
بانکي نصب شده روي موبایل را شناسایي 
کرده و س��پس با نمایش صفحات جعلي، 
ت��الش مي کند ت��ا اطالعات کارت هاي 
اعتباري و حس��اب هاي بانکي فرد را نیز 

به سرقت ببرد
ب��ه گزارش کسپرس��کي، تعداد حمالت 
Svpeng چندان زیاد نیست. فعالیت این 
تروجان تاکنون در 23 کش��ور مش��اهده 
شده که بیشترین تعداد قربانیان به کشور 

روس��یه تعلق دارد. البته این بدافزار روي 
دس��تگاه هایي که زبان اصلي آنها روسي 
اس��ت، اجرا نمي ش��ود. ظاهراً هکرهاي 
روس��ي ب��راي جلوگی��ري از شناس��ایي 
زودهن��گام و دس��تگیر ش��دن، چنی��ن 

رویکردي را در پیش مي گیرند.
گفتنیس��ت راهکار اصلي و س��اده براي 
مقابل��ه ب��ا این تروجان، اس��تفاده از پلي 
اس��تور به عنوان منبع اصلي براي نصب 

اپلیکیشن هاست.

 هشدار يک شرکت امنيتي به کاربران نرم افزارهاي تلفن همراه؛

Svpeng سرقت اطالعات بانکي با تروجان اندرويدي

موسس��ه اعتب��اری مل��ل ک��ه مدیریت 
دارای��ی ها و بدهی های تعاونی اعتباری 
وحدت)آرمان( را بر عهده دارد از س��پرده 
گ��ذاران آن تعاونی خواس��ت تا انتش��ار 
اطالعی��ه ه��ای بعدی از تم��اس تلفنی 
ی��ا مراجعه به ش��عبه های این موسس��ه 

خودداری کنند.
ش��امگاه چهارشنبه موسسه اعتباری ملل 
در اطالعیه ای اعالم کرد: این ساماندهی 
پس از هماهنگی با مرجع قضایی و برنامه 
ریزی الزم در روزهای آتی آغاز می شود. 
ب��ر پایه این اطالعی��ه، همه امور مربوط 
به مش��تریان تعاونی اعتباری وحدت در 

ش��عبه هایی که افتتاح حس��اب کرده اند 
انجام می ش��ود. موسس��ه اعتباری ملل 
تاکی��د ک��رد وظیفه خ��ود می داند از همه 
ظرفی��ت ه��ا، برای کمک ب��ه هموطنان 
اس��تفاده کند تا مش��کل به وجود آمده در 
کوت��اه تری��ن زمان ممکن رفع ش��ود. به 
گزارش ایرنا, تعیین تکلیف آخرین تعاونی 
های اعتباری غیرمجاز برای س��اماندهی 
بازار غیر متش��کل پولی، با تصمیم بانک 
مرک��زی و تفاهم ب��ا بانک های تجارت، 
آینده و موسسه اعتباری ملل به سرانجام 
رسید. رییس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران امروز در صفحه تلگرام خود 

نوش��ت: پاکسازی اقتصاد کشور از وجود 
موسس��ه های غیرمج��از مالی که 2دهه 
در ت��ار و پ��ود اقتصاد رخنه کرده بودند، با 
دشواری هایی روبرو بود اما بانک مرکزی 

با انجام وظیفه و مسوولیت ذاتی و قانونی 
خویش، موفق شد زودتر از موعد وعده داده 
شده، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجاز ها 
بکوب��د. »ولی اهلل س��یف« افزود: اکنون 
فقط س��ه تعاونی اعتب��ار غیر مجاز وجود 
دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده 
توسط بانک هایی که نسبت به همکاری 
ب��ا بانک مرکزی اب��راز تمایل کرده اند، با 
هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه 
ش��ده و از محل دارایی های آنها و مبالغی 
که موسسان و سهامدارانشان باید تامین 
کنند، همه بدهی ها به مرور متناسب با نقد 

شوندگی دارایی ها تسویه شود.
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