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امنیت شغلی مهمترین دغدغه نیروی کار است

حامد سلطانینژاد اعالم کرد

۴سالگی تجارتنو ۴۰۰،هدیه
 ۴درصد تخفیف

تشکیل جلسه بازنگری دستمزد کارگران

«جهش تولید» رویکرد ویژه سند
راهبردی نوین بورس کاالی ایران

مدیرعامل بورس کاالی ایران از سند راهبردی
نوین و نقشه راه توسعه این شرکت برای افق
چشمانداز  ۱۴۰۴رونمایی کرد.
به گزارش «کاالخبر» ،حامد سلطانینژاد گفت:
نظر به اتمام افق ترسیم شده بورس کاال برای
چشمانداز  ،۱۳۹۹بهروزرسانی سند راهبردی
سازمان بورس و اوراق بهادار (سال  )۱۳۹۷و
همچنین تغییرات چشمگیر محیط کسبوکار
اعم از تشدید تحریمهای اقتصادی و سیاسی،
ظهور تکنولوژیهای جدید ،اعمال سیاستهای
دستوری و بازدارنده ،پذیرش سهام شرکت در
بورس اوراق بهادار تهران و راهاندازی و توسعه
ابزارهای جدید مانند مناقصه و خرید دین،
شرکت بورس کاالی ایران در سال  ۱۳۹۸تصمیم
گرفت تا اقدام به بازنگری و تدوین سند راهبردی
نوین شرکت کند .وی افزود :همچنین کاهش
درآمد شرکت تحت تاثیر خروج موقت از بازار آتی
سکه طال و کاهش کارمزد برخی کاالها در کنار
وجود نقاط قابل بهبود در سند راهبردی پیشین
(همچون بهکارگیری مدل ارزیابی کارت امتیازی
متوازن( )BSCو لحاظ کردن رویکرد مدیریت
ریسک) از دیگر موارد اثرگذار در تدوین سند
راهبردی نوین شرکت به شمار میرود .مدیرعامل
بورس کاالی ایران اظهار کرد :بدین منظور،
کمیته بازنگری سند راهبردی متشکل از اعضای
منتخب هیئتمدیره و مدیران ارشد شرکت،
کارگروه داخلی متشکل از معاونان و مدیران
میانی شرکت و همچنین تیم اجرایی متشکل از
کارشناسان خبره و باتجربه این حوزه ،تشکیل
و پس از برگزاری  ۸جلسه کمیته بازنگری سند
راهبردی ۳۳ ،جلسه کارگروه تخصصی و ۹۲
جلسه تیم اجرایی جمعا ً بالغ بر  ۸۵۶نفرساعت،
سند راهبردی نوین شرکت بورس کاالی ایران در
افق چشمانداز  ۱۴۰۴تدوین و تصویب شد.
بیانیه ماموریت و چشمانداز در افق ۱۴۰۴
وی گفت :شرکت بورس کاالی ایران مرجع
اصلی کشف قیمت و ارائهدهنده خدمات متنوع
مبتنی بر کاال و اوراق بهادار کاالیی در راستای
پاسخ به نیازهای صاحبان صنایع ،تجار و فعاالن
بازار سرمایه از طریق بستری رقابتی ،منصفانه،
شفاف و امن بوده است.
بیانیه ارزش بورس کاال
مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه در
تشریح بیانیه ارزش بورس کاال در افق چشمانداز
ترسیم شده  ۱۴۰۴عنوان کرد :بورس کاالی ایران
ضمن بیطرفی و عدالتمحوری در عرصه رقابت
و همچنین وحدت رویه و برخورد همسان در
فرآیندهای اجرایی ،خود را ملتزم به رعایت قوانین
و مقررات و افزایش سالمت و شفافیت حرفهای
میداند.
اهداف اساسی
وی در بیان اهداف اساسی بورس کاال در این
سند راهبردی از مرجعیت قیمتی کاال در کشور،
افزایش درآمدهای عملیاتی ،افزایش رضایت
ذینفعان و ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه
اقتصاد نام برد.
جهش تولید ،رویکرد ویژه سند راهبردی در
افق ۱۴۰۴
وی گفت :مداومت همیشگی بر توسعه و
ارتقای سیستمها و روشها در راستای تنوعبخشی
و بهبود کیفیت در خدمات به مشتریان سرلوحه
برنامههای راهبردی بورس کاال خواهد بود؛ تکمیل
زنجیره ارزش و ورود به حوزههای جدید کسب و
کار نیز رویکرد ویژه این سند راهبردی برای تحقق
بخشی شعار سال  ۱۳۹۹مبنی بر «جهش تولید»
بوده که در آینده نزدیک و به صورت رسمی
رونمایی خواهد شد.
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علیرضا محجوب با بیان اینکه امسال به دلیل
شیوع کرونا ،برگزاری مراسم هفته کارگر به صورت
مجازی برگزار شد ،از همه تعقیبکنندگان موضوعات
کارگری دعوت کرد تا هفته کارگر امسال را به بهترین
شکل و بهتر از گذشته به شکل مجازی دنبال کنند.
به گزارش ایسنا ،وی در نشست تبیین برنامههای
هفته کارگر که به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد،
با اشاره به سابقه تاریخی اول ماه مه گفت :هفته
و روز کارگر یادآور جنبش کارگران معدن شیکاگو
در اعتراض به ساعات طوالنی کار است که در آن
زمان از  ۱۴تا  ۱۶ساعت در روز بود که به دنبال این
اعتراضات ،اجرای هشت ساعت کار در روز به عنوان
خواسته مهم کارگران معدن شیکاگو تبدیل به قانون
شد و در مقاولهنامه اول سازمان بینالمللی کار نیز
مورد پذیرش قرار گرفت بر همین اساس سازمان
بینالمللی کار اول ماه مه را به عنوان روز کارگر به
رسمیت شناخت و از آن پس همه ساله کارگران این
روز را جشن میگیرند.
دستمزد ،اخراج و امنیت شغلی مهمترین دغدغه
کارگران
محجوب مهمترین دغدغه کارگران در اول ماه مه را
موضوع دستمزد ،امنیت شغلی ،اخراج و بیکار شدن
در ایام شیوع کرونا و مخاطرات بهداشت محیط کار
و بحث درمان آنها عنوان کرد که در روز کارگر باید به
آنها پرداخته شود.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه خطر توسعه
ویروس در کارگاهها همچنان وجود دارد ،افزود:
چند سالی است که اداره کل بهداشت کار در وزارت
بهداشت و درمان ادغام شده و کارشناسان هرچه
تالش کردند این اتفاق رخ ندهد تاثیری نداشت
درحالی که تعطیلی این اداره و عدم توجه به آن
در این شرایط که میتوانست به داد محیطهای کار
برسد ،بسیار غمانگیز است .به گفته وی قانون کار
اجازه داده که در هر کارگاهی یک کمیته مخصوص
بهداشت محیط کار وجود داشته باشد تا چنانچه
کارگری در کارگاه در خطر بود یا کارگاهی لوازم
بهداشتی را به درستی در اختیار کارگران قرار نداد
بالفاصله دستور به تعطیلی کارگاه بدهد.
تاکید بر دستور وزارت بهداشت برای احیای اداره کل
بهداشت محیط کار
محجوب خاطرنشان کرد :باتوجه به شروع کار
در کارگاهها که شاهد ورود غالبآنها به چرخه کار
بودیم ،وزارت بهداشت و درمان باید دستور قاطع
برای احیای اداره کل بهداشت محیط کار و ایجاد
کمیتههایی که قانون کار معین کرده است را میداد
تا شاهد رسیدگی به وضعیت فعلی کارگران باشیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه درباره
امکان ورود مجلس به مصوبه دستمزد شورای عالی
کار گفت :درست است که قانون کار مصوب مجمع
تشخیص است ولی مجلس در همه قوانین مصوبه
دارد و مواردی که مورد اختالف است در مجمع
تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است ولی

دبیرکل خانه کارگر با اعالم موضع نسبت به واگذاری شستا ،تشکیل هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران را خواستار
شد.

پیش از عید
توافقاتی
صورت گرفته
بود که مبلغ
حداقلدستمزد
کارگران به دو
میلیون و ۸۰۰
هزار تومان
برسد ولی نتایج
دیگری به دست
آمد
قاعده اصلی مصوب بودن همه قوانین توسط مجلس
است و وقتی در بودجه اعالم شده که  ۲.۸میلیون
تومان کف دریافتی باشد این قاعده باید رعایت شود.
وی درخصوص ارزیابی نحوه تعیین دستمزد سال
 ۱۳۹۹کارگران گفت :امسال در تعیین دستمزد کم
لطفی محضی صورت گرفت .پیش از عید توافقاتی
صورت گرفته بود که مبلغ حداقل دستمزد کارگران
به دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان برسد ولی وقتی
مذاکرات مزد از سر گرفته شد نتایج دیگری به دست
آمد ولی اقدام نمایندگان کارگری را از این جهت که
صورتجلسه را امضا نکردند نه تنها تقبیح نمیکنم
بلکه به دلیل وظیفهشناسی از باب دفاع از حقوق
کارگران تحسین میکنم.
تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری
دستمزد
محجوب در عین حال تشکیل هرچه سریعتر
جلسه شورای عالی کار را خواستار شد و افزود:
افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سقف دو میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان خواسته مجلس بود که چهارشنبه
هفته گذشته با  ۱۸۲امضا تصویب و اجرای آن را
خواستار شدند لذا مصرا می-خواهیم که شورای
عالی کار تشکیل جلسه بدهد و اگر این درخواست
مجلس مورد توجه قرار نگیرد حتی اگر مجلس بعدی
هم تشکیل شود موضوع را حتما در دستور کار قرار
میدهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :از سوی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز درخواستی
مطرح شده و در جلسه نیز تقریبا ً همه ناطقین در
مجلس رسیدگی به بحث حداقل دستمزد کارگران بر
اساس تورم  ۴۱درصدی یا سبد معیشت را خواستار
شدند لذا انتظار ما از دولت این است که شرایط و
زمینه را برای وزیر کار فراهم کند تا تصمیم بازنگری
مزد گرفته و نگرانی از جامعه کارگری برطرف شود.
دبیرکل خانه کارگر درباره طرح کمیسیون اجتماعی
مجلس برای تغییر ترکیب شورای عالی کار نیز گفت:
در حال حاضر بیشتر مباحث کارگری برای مجلس
فعلی به لحاظ زمانی قابلیت رسیدگی و ارجاع از
کمیسیون به صحن را ندارد و انتظار داریم در مجلس
بعدی و با تشکیل فراکسیون کارگری این موضوع
طرح شود و مباحث کارگری مورد توجه قرار گیرد.
محجوب ابراز امیدواری کرد :شورای عالی کار
مجددا تشکیل جلسه دهد و کف دریافتی کارگران
را به دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان افزایش دهد تا
هیچ مستمری بگیری تامین اجتماعی نیز کمتر از دو
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان دریافت نکند.
کارگران فصلی از کرونا بیشتر آسیب دیدند
محجوب با بیان اینکه در بحران کرونا بیشتر
از همه کارگران فصلی صدمه دیدهاند ،گفت:
درخصوص مشکالت کارگران فصلی تاکنون از سوی
دولت اقدامات جدی به غیر از حمایتهای اعتباری

شاهد نبودهایم .از  ۳۰۰۰نفر از کارگران ساختمانی
سوال کردیم و حدود  ۲۳۰۰نفر پاسخ دادند که
قبل از عید درآمدی نداشتهاند .بنابراین صدمات
جبرانناپذیری تا مرز گرسنگی به کارگران فصلی و
ساختمانی وارد شده است.
دبیرکل خانه کارگر درخصوص کمکهایی که بین
کارگران توزیع شده است گفت :تاکنون بین این
دسته کارگران کمکهایی توزیع کردهایم اما با یک گل
بهار نمیشود و ما از وزارت کار درخواست میکنیم
که کمکهایی میان کارگران توزیع کند و اگر نسبت
به توزیع آن مشکل دارند ،ما آمادگی توزیع را داریم.
ثبتنام  ۷۵هزار نفر برای بیمه بیکاری
وی از سازمانها و موسسات خیریه خواست
تا کارگران فصلی را فراموش نکنند و تاکید کرد که
کارگران فصلی نیز در شرایط فعلی میتوانند از بیمه
بیکاری بهرهمند شوند.
دبیرکل خانه کار از ثبتنام  ۷۵هزار نفر در سامانه
ثبت درخواست بیمه بیکاری خبر داد و گفت:
پیشبینی ما این است که این رقم به بیش از یک
میلیون نفر برسد.
این نماینده مجلس در پایان به جلسه کمیسیون
اجتماعی مجلس در هفته گذشته اشاره کرد و
گفت :در این جلسه به مسائل کرونایی کارگران
پرداخته شد و تالش میکنیم تا این موضوعات را
پیگری کنیم.

شرایط جدید استفاده از مسکنکارت خانواده

شرایط جدید در خصوص استفاده از مسکنکارت خانواده اعالم
شد.
محمود یوسفی در گفتوگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،
در خصوص شرایط جدید استفاده از مسکنکارتهای خانواده
گفت :در گذشته تنها همسر ،فرزند ،پدر ،مادر ،خواهر و برادر

دارندۀ کارت اصلی امکان استفاده از مسکنکارتهای فرعی
خانواده را داشتند که در راستای افزایش رفاه مشتریان از این
پس نسبتهای پدربزرگ ،مادربزرگ و نوه نیز امکان استفاده از
مسکنکارتهای خانواده را خواهند داشت.
وی در ادامه افزود :حداکثر تعداد کارتهای فرعی
مسکنکارت خانواده از  5کارت به  8کارت افزایش یافته است.
یوسفی اظهار کرد :به منظور توسعه خدمات مسکنکارت و در
راستای ایجاد فرهنگ استفاده از کارت بانکی به جای پول نقد،
حداقل سن دارندگان کارتهای فرعی مسکنکارت خانواده از 11
سال به  7سال کاهش یافته است.
مدیرکل سازمان و روشها افزود :هر نوع عملیات واریز یا
برداشت با کارت اصلی و کارتهای فرعی در موجودی و گردش
حساب دارنده کارت اصلی اعمال می شود.
همچنین تنها دارندگان انواع حسابهای سپردههای
قرضالحسنه پسانداز انفرادی و سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت
عادی انفرادی (و سایر سپردهها با ماهیت کوتاهمدت عادی)

که برای آنها مسکنکارت صادر میشود ،امکان استفاده از
مسکنکارتهای خانواده را دارند.
یوسفی در ادامه در خصوص نحوه صدور کارت و رمز المثنی و
ت اصلی و یا دارندگان کارتهای فرعی
تمدید آنها برای دارنده کار 
نیز گفت :انجام این امور با درخواست صاحب کارت اصلی یا
دارنده کارت فرعی (در صورتی که به سن قانونی رسیده باشد)
مانند سایر مسکنکارتها صورت میگیرد.
وی اظهار کرد :تراکنش ماندهگیری در شتاب و یا از طریق
پایانه های فروشگاهی توسط مسکنکارتهای فرعی منجر به
کسر کارمزد ماندهگیری شده و به عنوان یک تراکنش از مجموع
تراکنشهای مجاز در هر کارت در نظر گرفته میشود .ضمنا ًمبلغ
کارمزد اخذشده در سقف مجموع مبلغ مجاز قابل برداشت در آن
دوره لحاظ میشود.
یوسفی در پایان خاطرنشان کرد :دارنده کارت اصلی میتواند
در زمینه سقف برداشت و تعداد تراکنش ،محدودیتهایی برای
دارندگان کارتهای فرعی ایجاد کند.

فروردین  ۹۹چقدر تورم داشتیم؟
نرخ تورم در نخستین ماه سال  ۹۹نسبت به ماه قبل از آن روند کاهشی
داشت و به رقم  ۳۲.۲درصد رسید و بر این اساس پیشبینیهایی که پیش از
این بر سیر نزولی آن وجود داشت را به واقعیت تبدیل کرد.
به گزارش ایرنا ،مرکز آمار در اسفندماه سال گذشته پیشبینیای از نرخ تورم
در سه ماه نخست سال  ۹۹با کمک چهار سناریو ارائه کرد .در سناریو نخست
حالت بدبینانه درنظر گرفته شده و رشد نرخ تورم پیشبینی شده بود ،اما در
سناریوی دوم حالت خوشبینانه بود و سناریوی سوم میانگین این دو حالت بود
که با اعالم نرخ تورم فروردین ماه میتوان گفت این سناریو (سناریوی سوم نرخ
تورم سالیانه را  ۳۲.۴درصد پیشبینی کرده بود) محقق شد .بر اساس سناریوی
سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است روند نزولی نرخ تورم ساالنه ادامه داشته
و در خرداد  ۱۳۹۹به  ۲۷.۹درصد می رسد .اما روند نزولی نرخ تورم نقطهای در
اردیبهشت  ۱۳۹۹در عدد  ۲۰.۹درصد متوقف شده و در خرداد ماه همین سال
با افزایش  ۰.۸درصدی به  ۲۱.۷درصد میرسد .سناریو چهارم تغییرات نرخ تورم
ماهانه مصرفکننده و تغییرات نرخ تورم ماهانه سه ماه قبل تولیدکننده است .با
توجه به اینکه نرخ تورم تولیدکننده فقط تا آذر ماه تهیه شده بنابراین پیشبینی
بر اساس این سناریو فقط برای اسفند  ۱۳۹۸انجام شده است.
کاهش نرخ تورم سالیانه خانوارها در فروردین ماه
مرکز آمار روز دوشنبه شاخص قیمت مصرفکننده (نرخ تورم) فروردین

 ١٣٩٩را منتشر کرد .براساس این گزارش نرخ تورم ساالنه فروردین ماه ١٣٩٩
برای خانوارهای کشور به  ٣٢.٢درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه
قبل  ۲.۶واحد درصد کاهش نشان میدهد .منظور از نرخ تورم سالیانه ،درصد
تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت
به دوره مشابه قبل از آن است .نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای شهری در
فروردین  ٣١.٩درصد است که نسبت به ماه قبل  ٢.٥واحد درصد کاهش
داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی  ٣٣.٩درصد بوده که
نسبت به ماه قبل  ٣.٤واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
کاهش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
همچنین منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت
نسبت به ماه مشابه سال قبل است .نرخ تورم نقطهای در فروردین ماه ١٣٩٩
به عدد  ١٩.٨درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ١٩.٨
درصد بیشتر از فروردین  ١٣٩٨برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات
یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای فروردین ماه  ١٣٩٩در مقایسه با ماه قبل  ٢.٢واحد درصد
کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات» با کاهش  ٣.٩واحد درصدی به  ١٠.٧درصد و گروه «کاالهای غیر
خوراکی و خدمات» با کاهش یک واحد درصدی به  ٢٤.٧درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری  ۲.۲۰درصد
است که نسبت به ماه قبل  ۲واحد درصد کاهش داشته است .همچنین این
نرخ برای خانوارهای روستایی  ۱.۱۸درصد بوده که نسبت به ماه قبل سه واحد
درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه درواقع درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل
است .نرخ تورم ماهانه فروردین  ١٣٩٩به  ٢.١درصد رسیده که در مقایسه با
همین اطالع در ماه قبل ۰.۶ ،واحد درصد افزایش داشته است .تورم ماهانه
برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیر
خوراکی و خدمات» به ترتیب  ۵.۱درصد و  ۰.۸درصد بوده است .این در حالی
است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری  ۲درصد است که نسبت
به ماه قبل ۰.۶ ،واحد درصد افزایش داشته است .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روستایی  ٣.١درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ١.٣واحد درصد
افزایش داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در فروردین ماه  ١٣٩٩برای دهکهای
مختلف هزینهای از  ۸.۳درصد برای دهک اول تا  ۳۴.۲درصد برای دهک
دهم است.

همزمان با فرارسیدن  ۶اردیبهشت ،تاریخ
ثبت چهارمین سالگرد تاسیس بیمه جوان
تجارتنو ،این شرکت در کنار تخفیف۴
درصدی برای دو بیمهنامه ۴۰۰ ،کارت هدیه
آتشسوزی نیز به بیمهگذاران هدیه میدهد.
به گزارش روابطعمومی؛ تعداد  ۳۰۰کارت
هدیه آتشسوزی برای بیمهگذران فعلی و ۱۰۰
کارت هدیه به آن دسته از بیمهگذارانی که ۶
اردیبهشت بیمهنامه خریداری کنند ،اختصاص
داده شده که به قید قرعه توزیع خواهد شد.
در گامی دیگرعالوه برتخفیفات جاری،
 ۴درصد تخفیف در بیمهنامههای بدنه و
آتشسوزی به مدت  ۴روز از زمان تاسیس
شرکت در نظر گرفته شده که بیمهگذران
میتوانند از آن بهرهمند شوند.

با اعطای بیش از  ١١٣هزار فقره وام
در سال ٩٨

بانک صادرات ایران  ٣٥هزار
میلیارد ریال وام قرضالحسنه
ازدواج پرداخت کرد
بانک صادرات ایران با تخصیص بیش از ٣٥
هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه در سال ٩٨
بیش از  ١١٣هزار نفر را راهی خانه بخت کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران،
تعداد  ١١٣هزار و  ٥٠عروس و داماد طی سال
 ٩٨با دریافت وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه
جهیزیه بانک صادرات ایران به ارزش بالغ بر
 ٣٥هزار و  ٢٢٤میلیارد ریال موفق به ازدواج
شدند .این بانک از ابتدای سال  ٩٧تا پایان
سال  ٩٨با پرداخت بالغ بر  ٥٣هزار میلیارد
ریال وام قرضالحسنه ،زمینه ازدواج  ٢٢٩هزار
و  ٢٥١عروس و داماد را فراهم کرده است.
بانک صادرات ایران در راستای عمل به
مسئولیتهای اجتماعی خود و حمایت از
اقشار آسیبپذیر جامعه ،اعطای وامهای
لزایی
قرضالحسنه برای ازدواج ،اشتغا 
سرپرستان خانوادههای تحت پوشش کمیته
امداد ،بهزیستی و معرفیشدگان وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،پرداخت تسهیالت
مسکن اقشار ویژه ،بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی و بافت فرسوده ،پرداخت وام به
آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه از جمله سیل
سال جاری ،حمایت از بنگاههای کوچک و
متوسط و سایر وامهای ضروری را همچنان در
دستور کار دارد.

افتتاح دو شعبه بانک پاسارگاد
درشهرهای ساری و رباط کریم
بانک پاسارگاد ،آغاز فعالیت دو شعبه از این
بانک را در شهرهای ساری و رباطکریم اعالم کرد.
ک پاسارگاد ،در
به گزارش روابطعمومی بان 
راستای گسترش شبکه بانکی و دسترسی بهتر
هممیهنان به خدمات بانکی ،دو شعبه« رباط
کریم» و «امیر مازندرانی ساری» به جمع
ک پاسارگاد پیوسته و انواع خدمات
شعبههای بان 
بانکی اعم از ریالی و ارزی را به مراجعهکنندگان
ارائه میدهند .گفتنی است شعبه «رباطکریم»
در شهرستان رباط کریم ،بلوار امام خمینی،
باالتر از پل هوایی محبت ،جنب فروشگاه معلم،
پالک  826و شعبهی «امیر مازندرانی ساری» در
شهرستان ساری ،بلوار امیر مازندرانی ،روبهروی
فرمانداری واقع شدهاست.

