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رئیس جمهوری در مراســم آغاز بهرهبرداری از  ۱۳پروژه در حوزه حمل و نقل اعالم کرد

افتتاح  9پروژه بزرگ حمل و نقلی
تا پایان دولت
صفحه  8را بخوانید

حساسیتجامعهجهانیرویکوچکتریناقداماتیکه
منجربهافزایشانتشارکربنمیشود

ایمیلهایی که مسئول تغییر اقلیم هستند

گزارش

در حالــی کــه هنوز برخــی از جوامع بشــری هیچ توجهــی به میزان انتشــار
آالیندههــای محیــط زیســتی و کربنها و نقششــان در تغییــر اقلیم زمین
ندارند ،برخی از کشــورهای توســعه یافته کوچکتریــن فعالیتهایی را که
منجر به انتشــار کربن میشــود ،زیر ذره بین بردهانــد و بهدنبال راهی برای
کم کردن حجم انتشــار کربن هســتند .کربنی که آینده زمین و بشر را تحت
تأثیــر قــرار خواهد داد و با تغییر اقلیم ،ممکن اســت که امــکان حیات را از
کره زمین سلب کند.
روزنامه فایننشال تایمز در تازهترین گزارش خود به یکی از عامالن کوچک
انتشــار کربــن پرداختــه کــه با وجــود ســهم اندکــش در تغییــرات اقلیمی،
میتواند این روند را تسریع کند؛ «ایمیلهای کوچک غیر ضروری».
صفحه  18را بخوانید

سقف کارت به کارت  ۱۰میلیون تومان شد

خبر

آیا ایران صحنه ورود سرمایهگذاران خارجی در دوره پساتحریم خواهد شد

ورود محتاطانه به دوره پساتحریم
صفحه 17

تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب
بانکها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابالغ شد.
در این بخشــنامه آمده اســت :با عنایت به شــرایط خاص بهداشتی کشور و
موج ســوم کرونا و در راســتای مدیریت کنترل و پیشــگیری از شیوع ویروس
کرونــا و کاهش مراجعات مردم به شــعب بانکها ضروری اســت دســتور
فرماییــد مــوارد زیــر با اولویت آنــی در دســتور کار آن بانک قــرار گرفته و بر
رعایت آن نظارت دقیق به عمل آید:
 ســقف انتقال وجه کارت به کارت شــتابی و درون بانکی از مبدأ هر کارتبــه  100میلیــون ریــال در هر روز افزایــش مییابد .الزم به ذکر اســت میزان
کارمــزد انتقــال وجــه بیــش از  30میلیــون ریــال به صــورت پلکانــی لحاظ
خواهد شد.
 ســقف مجــاز انتقــال وجــه کارت بــه کارت از طریق پرداخت ســازها از 10میلیون ریال به  30میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی
دارنده کارت و شــماره ملی دارنده ســیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل
افزایش اســت .با توجه به خطرات ناشــی از سوء اســتفادههای احتمالی در
صورت عدم اعمال کنترل فوق ،افزایش ســقف انتقال وجه مجاز نیســت.
الزم بــه ذکر اســت در صورت پیوســتن بانکهــا و پرداخت ســازها به هاب
فناوران مالی این سقف میتواند تا مبلغ  50میلیون ریال افزایش یابد.
 امــکان تمدیــد تاریــخ انقضــای کارتهای بانکــی بدون نیاز بــه مراجعهحضــوری مشــتری تــا پایــان ســال  99و به مــدت یک ســال بالمانع اســت.
ضروری است اقدامات الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطالعرسانی
به مشتریان صورت گیرد.
سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به  20میلیونریال افزایش یابد.
 ضروری است فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیالت در راستایکاهــش زمان حضور مشــتریان در شــعب اصالح شــود و مشــتریان بتوانند
تمــام اقدامات الزم نظیر تکمیــل فرمها را به صــورت غیرحضوری انجام
دهند و پس از مراجعه حضوری صرفاً برای احراز هویت و با صرف حداقل
زمان در کوتاهترین زمان ممکن امور مربوط به پایان رسد/.بانک مرکزی

