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اهدای »شاهین طالیی« 
سومین جشنواره تبلیغات ایران 

به بانک شهر
بانک ش��هر »ش��اهین 
س��ومین  طای��ی« 
تبلیغ��ات  جش��نواره 
دیجیت��ال ای��ران را که با 
تاکید بر س��ه اصل »خاقیت، اثربخش��ی، 
حق انتخاب مشتری« برگزار شد، از آن خود 
ک��رد. ب��ه گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط 
عمومی، در این جشنواره که با حضور جمعی 
از مس��والن عال��ی رتبه کش��وری، انجمن 
صنف��ی تبلیغ��ات آژانس ه��ا و کانون های 
تبلیغات��ی، روابط عمومی ها و ش��رکت های 
تولیدی و خدماتی در دانشگاه تربیت مدرس 
برگزار شد، بانک شهر موفق شد تا »شاهین 
طایی« این دوره از جشنواره تبلیغات ایران 
را ب��ه خ��ود اختصاص دهد. بر این اس��اس، 
جای��زه ای��ن دوره از جش��نواره ب��ه دلی��ل 
موفقیت ه��ای این بان��ک در حوزه تبلیغات 
دیجیت��ال، مرتبط با کمپین فضای مجازی 
»ش��هر من« به بانک شهر اهدا شد. گفتنی 
اس��ت، بی��ش از ۲ ه��زار اث��ر تبلیغات��ی به 
دبیرخانه س��ومین جش��نواره تبلیغات ایران 
ارس��ال ش��د و در حدود ۱۲۰ اثر از س��وی 

هیات داوران شایسته تقدیر اعام شدند.

برگزاری جشنواره قرآنی کودک 
درایالم با مشارکت 

بانک پارسیان
جشنواره قرآنی کودک و 
نوجوان با مشارکت بانک 
پارسیان، اداره امور قرآنی 
و  اس��امی  تبلیغ��ات 
معاون��ت ق��رآن و عترت اداره کل فرهنگ و 
ارش��اد اس��امی اس��تان ای��ام ب��ا هدف 
شناس��ایی و هدای��ت اس��تعدادهای قرآنی 
کودکان و نوجوانان این اس��تان برگزار شد. 
بن��ا ب��ه این گ��زارش، از آنجایی که یکی از 
مهمتری��ن وظایف والدین آموزش قرآن به 
فرزندان است که این مهم یا توسط والدین 
و ی��ا توس��ط آم��وزش کاس ه��ا صورت 
می گیرد لذا به منظور شناس��ایی و هدایت 
اس��تعدادهای فرزن��دان، بانک پارس��یان 
درتاری��خ ۱5 ت��ا ۱8 بهمن س��ال جاری در 
اس��تان ایام با مشارکت نهادهای ذی ربط 
این استان نسبت به برگزاری این جشنواره 
اقدام کرد. این گزارش می افزاید: ش��رکت 
کنن��دگان ای��ن جش��نواره را ک��ودکان و 
نوجوانان بین س��نین 5 تا ۱5 س��ال تشکیل 
می دادن��د و برگزاری این جش��نواره به این 
ص��ورت اس��ت که ابتدا ش��رکت کنندگان 
دره��ر مقطع تحصیلی و درقالب یک گروه 
جداگانه با هم به رقابت پرداخته سپس افراد 
منتخ��ب درای��ن مرحله به مرحله بعدی که 
همان مرحله اس��تانی اس��ت راه پیدا کردند. 
الزم به ذکر است که دراین جشنواره بیش 
از 5۲۰ نف��ر از ک��ودکان و نوجوان��ان از ۱۰ 
شهرستان تابعه به همراه 4۰ نفر از اساتید و 

داوران قرآنی شرکت کردند.

حمایت پست بانک 
برای افزایش ظرفیت ذخیره 

میوه در مراغه
 تق��ی کرم��ی، مدیرکل 
امور روستایی استانداری 
آذربایج��ان ش��رقی ب��ا 
حض��ور در غرفه پس��ت 
نمایش��گاه  در س��ومین  ای��ران  بان��ک 
توانمندی های روس��تاییان و عشایر کشور 
نق��ش خدم��ات این بان��ک در تأمین رفاه و 
رونق اقتصاد روس��تاها را بس��یار ارزش��مند 
دانس��ت و گفت: با حمایت و همکاری این 
بانک در احداث 7 سردخانه، ظرفیت ذخیره 
می��وه در شهرس��تان مراغ��ه 35 ه��زار تن 
افزای��ش یافت��ه اس��ت. به گ��زارش روابط 
عمومی پس��ت بانک ای��ران، کرمی اعتماد 
ایج��اد ش��ده بین این بان��ک و دهیاری ها را 
زمین��ه ای برای ش��کوفایی بیش��تر اقتصاد 
روس��تاها عن��وان ک��رد و اظه��ار داش��ت: 
همکاری واحدهای اجرایی و س��تادی این 
بانک در پرداخت تسهیات صندوق توسعه 
ملی موجب اشتغال پایدار شده که این مهم 

شایسته تقدیر است.

اخبار

اگرچه برخی بر این باورند که مش��کل جاری 
در نظام بانکی، ناتوانی در پرداخت س��پرده ها 
است، اما دارایی های پوک و ردپای دارایی های 
موهوم��ی در ترازنامه ه��ا، ذره ذره نظام بانکی 
را آب می کن��د. دارایی ه��ای موهومی در نظام 
بانکی این روزها دیگر به یک مش��کل جدی 
تبدیل ش��ده اس��ت، مش��کلی که البته آدرس 
غلط��ی را به نظ��ام بانکی می دهد و اگرچه به 
ظاهر، ترازنامه های بانکی متعادل بوده و مثبت 
اس��ت، اما در باطن، توموری س��رطانی را رنگ 
و لعاب داده است که ادامه فعالیت آن، به طور 
قطع آس��یب جدی را به این بخش از اقتصاد 
کشور وارد می کند و اتفاقاً، آسیبی جبران ناپذیر 

خواهد بود.
در این میان برخی، مش��کل اصلی بانک ها را 
در مواجه��ه ب��ا پول هایی می دانند که در قالب 
سپرده از سوی مردم به نظام بانکی داده شده 
است و هر بار هم که موضوع مراجعه گسترده 
س��پرده گذاران به نظام بانک��ی برای دریافت 
سپرده های خود پیش می آید، همه یک مشکل 
را در راس��تای ورشکس��تگی بانک ها در ذهن 
تداعی می کنند؛ در حالیکه کارشناسان بر این 
باورن��د که معض��ل اصلی نظام بانکی در حال 
حاضر این نیس��ت؛ بلکه این طبیعی اس��ت که 
اگر مراجعه به یکباره برای پس گیری سپرده ها 
در بهتری��ن بانک ه��ای دنیا نیز صورت گیرد، 
حتماً بانک با مش��کل مواجه خواهد ش��د و این 
ی��ک امری طبیعی اس��ت؛ در حالیکه معضل 
اصلی بانک ها در ش��رایط کنونی، دارایی های 
پ��وک و موهوم��ی اس��ت ک��ه ترازنامه ها را با 

ش��رایط غیرواقعی مواجه کرده اس��ت. حسین 
درودی��ان، اقتص��اددان در این رابطه می گوید: 
معمواًل مش��کل جاری در نظام بانکی توس��ط 
عموم مردم و حتی مقامات به ناتوانی بانک از 
پرداخت س��پرده ها فروکاسته می شود. اما این 
موض��وع یک مس��اله فرعی و مصداق آدرس 
غلط اس��ت؛ چراکه حتی بهترین بانک دنیا با 
بهترین و سودده ترین دارایی هم اگر با هجوم 
دفعی سپرده گذاران روبه رو شود، قادر به ایفای 
تعه��دات نقدی نیس��ت. وی می افزاید: بانک 
نهادی است که اساساً بر این فرض متکی است 
ک��ه س��پرده گذاران در حدی بزرگ و بصورت 

یکجا س��پرده خود را واخواهی نمی کنند و در 
این میان، دارایی های بانک، هر چقدر باکیفیت 
و سودده، معجل و غیرنقد است. درودیان ادامه 
داد: فرض کنیم بانک با هجوم و هراس روبه رو 
شد و مردم سپرده ها را از آن خارج کردند و بانک 
هم به اتکای بانک مرکزی یا اصًا با داش��تن 
موجودی نقد کافی )فرض محال( این سپرده ها 
را نق��داً ب��ه صاحب��ان آن پرداخت کرد. اکنون 
افرادی که س��پرده خود را دریافت کرده اند، با 
آن پول چه می کنند و آیا آنها با گونی اسکناس 
ب��ر دوش، امور پولی خ��ود را انجام می دهند؟ 
واضح اس��ت که آنان اقدام به انتقال پول خود 

به حسابی در یک بانک جدید می کنند، بانکی 
که به نظر آنها معتبر و قابل اعتماد است. این 
یعنی اصواًل مش��کل هجمه و هراس بانکی، 
نمی تواند معضلی عام و سیستمی باشد و خطر 
اصل��ی در آن متوج��ه بانک هایی با ش��هرت و 
اعتبار کمتر و به تعبیر بهتر، بانک هایی با درجه 
اتصال و پیوند ضعیف تر با دولت-بانک مرکزی 
اس��ت. وی می افزاید: هر نوع مش��کل هجوم 
س��پرده گذاران با حمایت نقدی بانک مرکزی 
قابل رفع و رجوع است. هجوم دفعی چند باره 
مردم به برخی بانک های بزرگ با حمایت نقدی 
بانک مرکزی مهار شده و در آینده هم خواهد 

شد. این اقتصاددانان در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه مساله اصلی در مورد بانک ها چیست 
و اینکه می گویند وضع بانک ها وخیم است به 
چه معنا است؟ توضیح داد: معضل اساسی آن 
اس��ت که دارایی های نظام بانکی در مقیاسی 
قابل توجه، »پوک« و توخالی اس��ت. بخش��ی 
معنی دار از دارایی بانک ها، به واقع از بین رفته 
یا توس��ط بانک بیشتر از واقعیت ارزش گذاری 
شده است، با این هدف که زیان های به بار آمده 
برما نش��ود. علت اصلی در بروز این معضل، 
پرداخت بهره به سپرده ها، نامتناسب با بازدهی 
واقعی دارایی بانک ها بوده که ریشه در رقابت 

مخرب بانک ها دارد.
درودیان معتقد است که این مشکل، بک خطر 
خاموش و بی صدا است و اگرچه به ظاهر بانک ها 
برپا هستند و همه چیز آرام است؛ اما در واقعیت، 
نظام بانکی به جهت وجود یک غده سرطانی 
در ترازنامه، قدرت تأمین مالی و وام دهی را از 
دست داده و بخش مهمی از ترازنامه او به دارایی 
موهوم )پوچ( اختصاص یافته است. وی افزود: 
تأمین مالی در ایران بانک محور است و ناتوانی 
بانک از اعطای تسهیات در اثر اشغال ترازنامه 
او توس��ط یک تومور س��رطانی، معادل است با 
افت س��رمایه گذاری و رکود در کش��ور. خارج 
کردن این غده اکنون شرط بسیار مهم و اساسی 
ب��رای بازگرداندن اقتصاد به عملکرد س��الم و 
رو به رش��د اس��ت. این حرکت بزرگ، نیازمند 
مدیران بزرگ و تصمیمات بزرگ است؛ لیکن 
ب��ا تداوم وض��ع موجود، باید در انتظار اتفاقاتی 

بزرگ بود.

چالشی که منابع بانک ها را ذره ذره آب می کند

نظام بانکی و ردپای دارایی های موهوم

���سیدحجت هاشمی یرکی 
 مدیر روابط عمومی و کارش��ناس ارش��د 

بازاریابی
ف��ن آوری در عص��ر حاضر ب��ه مانند 
اکس��یژن ب��رای فضای کس��ب وکار 
عمل کرده و عدم استفاده و بکارگیری 
صحی��ح آن موج��ب بروز خس��ارات 
جبران ناپذی��ر به س��ازمان ها خواهد 
ش��د. بخش های مختلف هر موسسه 
اقتص��ادی و غیراقتص��ادی مانن��د 
مدیریت، نیروی انس��انی، حوزه تولید 
و خدم��ات، فروش و بازاریابی، همه و 
همه با مقوله فناوری های نوین درگیر 
شده و ناچار به ارتقای سطح معلومات 
و داشته های خود در این حوزه هستند. 
تحوالت سریع در بخش های مختلف 
و مرتب��ط با حوزه فن��اوری اطاعات 
ارتباط��ات در کنار توس��عه روزافزون 
ابزارهای هوشمندی همچون رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی، با تاثیرگذاری 
مستقیم بر فعالیت ها و عملکرد بخش 

روابط عموم��ی در س��ازمان س��بب 
تغیی��ر ماهیت در برخی از فعالیت ها و 
ماموریت های آن ش��ده است. همه ما 

زیاد شنیده ایم که:
در گذش��ته فعالی��ت روابط عمومی ها 
تنه��ا ب��ه دامن��ه مح��دودی در حوزه 
کارکن��ان، مدیران و مخاطبان وفادار 
یک موسسه ختم می شد، در حالی که 
امروزه، با هوش��مندتر شدن مخاطبان 
و از بی��ن رفت��ن مرزه��ا در فض��ای  
کس��ب وکار و م��راودات اقتص��ادی و 
اجتماع��ی، روابط عمومی ه��ا را ناچار 
کرده تا نس��بت به شناس��ایی، رصد و 
تحلیل افکارعمومی پیرامون سازمان 
خ��ود را در اقص��ی نق��اط جهان اقدام 
نمایند. در گذش��ته  روابط عمومی ها از 
کنترل فضای کسب وکار عاجز بودند، 
ام��ا امروزه آنها هس��تند که مدیریت 
افکارعموم��ی را در دس��ت گرفته و با 
بهره برداری از امکانات جدید به کمک 
مؤسس��ات خود شتافته اند. در گذشته 

نب��ود روابط عموم��ی در مؤسس��ات و 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی بزرگ نقص و 
کمبود محس��وب نمی شد، اما امروزه 
نب��ود روابط عمومی در یک موسس��ه 
بزرگ یعنی شکست حتمی آن موسسه 
در آینده نزدیک. تمامی این س��خنان 
صحیح بوده و باید گفت که آنچه این 
روزه��ا اتف��اق افتاده اس��ت تحوالت 
رخ داده ب��ر بس��تر دوگان��ه فناوری و 
روابط عمومی است که موجب شده تا 
روابط عمومی ها دیگر به استفاده کننده 

صرف از فن آوری های جدید نباشند و 
خود به عنوان عامل توسعه فناوری های 
جدید در حوزه های مختلف ارتباطات 
و اس��تارتاپ های جدی��د پا به عرصه 
گذاش��ته و در حوزه تخصصی خود در 
حال رش��د و بالندگی باش��ند. در عصر 
حاضر و با توجه به ارتقای جایگاه بخش 
بازاریابی  در فضای کس��ب وکار جدید، 
همراه��ی و همگام��ی روابط عمومی 
ب��ا این بخش بیش از پیش احس��اس 
می ش��ود، به گونه ای که فعالیت های 

این دو بخش به در بخش های مختلفی 
همچون شناخت نیازهای مخاطبان، 
طراح��ی بس��ته های و کمپین ه��ای 
مختلف تبلیغاتی، نحوه ارائه و پشتیبانی 
محصول و ده ها موضوع دیگر به شدت 
ب��ه هم گ��ره خورده اس��ت. از طرفی 
دیگ��ر، عنصری وج��ود دارد که برای 
هر روابط عمومی به عنوان یک اصل 
اساسی محسوب شده و موجب پیوند 
آن با بخش بازاریابی ها هر موسسه ای 
مرتبط می شود، موضوع جلب رضایت 
مخاطب��ان اس��ت. ای��ن مخاطب��ان 
می توانن��د ذی نفع��ان، مش��تریان یا 
مخاطبان یک موسسه و حتی کارکنان 
آن موسسه باشند و هنر روابط عمومی 
در این است تا با فعالیت های مختلف 
خ��ود موجب��ات رضایت مندی و جلب 
نظ��ر آنه��ا را فراهم نماید. حال هرچه 
این دو بخش مهم در یک موسس��ه با 
هم هماهنگی بیشتر و بهتری نسبت 
به پوش��ش فعالیت های یکدیگر اقدام 

نماین��د، آن موسس��ه موفق تر و بهتر 
عمل کرده و دس��ت یا بی به اهداف از 
پیش ترس��یم شده را میسرتر می سازد 
و واضح است که جدایی و افتراق آن ها 
از یکدیگ��ر می تواند ضربه مهلکی بر 

پیکره یک موسسه وارد نماید.
در نهایت می بایستی به این نکته اشاره 
ک��رد که این دو مجموعه می توانند با 
بهره گی��ری از فناوری ه��ای جدی��د 
در حوزه ه��ای مختل��ف و مرتب��ط با 
روابط عمومی و بازاریابی نسبت به ارائه 
تصوی��ر بهتر از محصوالت و خدمات 
قاب��ل ارائ��ه به مخاطبان اقدام نمایند. 
روابط عمومی با استفاده از بستر موجود 
در رس��انه ها و وس��ایل ارتباط جمعی 
نوی��ن ضمن ایج��اد تمایز بین خود و 
بخش بازاریابی و با استفاده ازخاقیت، 
ن��وآوری و بهره گیری از هنر تبلیغات، 
ارتباط��ات تصویری می توانند موجب 
شکوفایی فضای کسب وکار موسسه 

خود شود. 

پیوند عمیق ۳ رکن عامل بالندگی هر موسسه

بانک تجارت و ش��رکت کش��تیرانی جمهوری اسامی به 
منظور افزایش، توسعه و ارائه خدمات داخلی و بین المللی 
بانکی، تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. به گزارش روابط 
عموم��ی بان��ک تجارت، این تفاهم نام��ه با موضوع ارائه 
تس��هیات و خدم��ات بانکی ریال��ی و ارزی و بین المللی، 
پانزدهم اس��فند در مراس��می به امضای رضا دولت آبادی 
مدیرعامل این بانک و محمد سعیدی مدیرعامل شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسامی در برج آسمان رسید. دولت 
آبادی، مدیرعامل بانک تجارت با ابراز خرسندی از امضای 
تفاهم نامه با شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی گفت: 
بانک تجارت سالهاس��ت ک��ه تفاهم نامه های مختلفی با 
ش��رکت کش��تیرانی به امضا رسانده و همواره روابط بسیار 
مناس��بی در ارائه خدمات مختلف بانکی با این مجموعه 
داشته و امروز هم مصمم هستیم این همکاری ها گسترش 

یابد. وی با اشاره به گستردگی شبکه شعب و کارگزاری های 
بانک تجارت افزود: این بانک در حال حاضر در گشایش 
اعتبارات اس��نادی ریالی، ارزی و مش��ارکت در طرح های 
زیربنایی جایگاه ویژه ای در سیستم بانکی کشور دارد و با 
توج��ه ب��ه امکانات و ظرفیت های موجود داخلی و خارجی 
در زمینه صدور ضمانت نامه و تأمین مالی در بخش های 
مختلف آمادگی داریم تا فصل جدیدی را در همکاری های 
آتی بانک تجارت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی 
ای��ران رق��م بزنیم. محمد س��عیدی مدیرعامل ش��رکت 
کش��تیرانی جمهوری اس��امی نیز با یادآوری این مطلب 
ک��ه هم��واره از تعام��ل با بانک تجارت احس��اس رضایت 
می کند، گفت: در طی س��الهای گذش��ته همکاری عمیق و 
ارزشمندی با بانک تجارت وجود داشته که تجربه موفقیت 

آمیزی برای طرفین بوده است. 

امضای تفاهم نامه همکاری بانک تجارت با شرکت کشتیرانی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام بانک مرکزی در 
افزایش نرخ سود اوراق به ۲۰ درصد به تولید و نظام بانکی لطمه 
زد. ب��ه گزارش ایس��نا، محمدرص��ا پورابراهیمی گفت: افزایش 
نرخ سود اوراق از ۱5 به ۲۰ درصد بر بازار سرمایه، نظام بانکی 
و نرخ تأمین مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر گذاش��ت؛ یعنی با 
یک تصمیم بانک مرکزی همه ذی نفعان دچار مش��کل ش��دند. 

وی ادام��ه داد: ای��ن اق��دام بانک مرکزی ترازنام��ه بانک ها را 
نامتعادل کرد؛ یعنی بانک باید س��ود ۲۰ درصد به اوراق بدهد 
اما تسهیات را با نرخ ۱8 درصد ارائه کند؛ ضمن اینکه موجب 
شد تاش ها برای نظم دهی به بانک ها در پرداخت تسهیات 
 ناکام بماند و به رقابت منفی میان بانک ها در جذب منابع منجر 

شود. 

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با این اقدام 
بان��ک مرک��زی وقتی نرخ تأمین مال��ی برای بنگاه اقتصادی و 
واحد تولیدی تا ۲7 درصد می رسد، بنگاهدار چگونه باید مالیات 
و ع��وارض ده��د؟ بانک مرکزی گفته برای دو هفته این س��ود 
را افزای��ش دادی��م و 5 درصد مابه التفاوت را جبران می کنیم اما 

باید دید چگونه می خواهند جبران کنند.

انتقاد پورابراهیمی از تصمیم اخیر بانک مرکزی

بان��ک ص��ادرات ایران ب��ه دلیل 
تخصیص هزینه چاپ سررسید و 
تقویم س��ال ۹7 به آسیب دیدگان 
زلزله منطقه غرب کشور، در سال 
۹7 سررس��ید و تقویم اختصاصی 
نخواهد داش��ت. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 

هزینه تبلیغاتی چاپ سررسید و تقویم سال ۹7 این بانک 
در راس��تای اقدامات انس��ان دوستانه و کمک به هموطنان 
آس��یب دیده زلزله غرب کش��ور در آبان ماه س��ال جاری، 
به این امر اختصاص یافت و از این رو تقویم و سررس��ید 
ویژه بانک صادرات ایران برای س��ال ۹7 چاپ نمی ش��ود. 
بنا براین گزارش، حمایت های انجام شده توسط مجموعه 
بانک صادرات ایران از آس��یب دیدگان زلزله غرب کش��ور، 

از س��اعات اولی��ه ای��ن رخداد غم 
انگی��ز رقم خ��ورد به نحوی که از 
بدو امر، یک میلیارد ریال از محل 
بودجه تبلیغاتی بانک برای کمک 
ب��ه هموطنان زلزله زده تخصیص 
یاف��ت. بانک ص��ادرات ایران در 
ادام��ه این کمک ه��ا هزینه چاپ 
سررس��ید و تقویم س��ال ۹7 را نیز به جمع کمک های خود 
ب��ه ای��ن هموطنان افزود. هم��کاران بانک صادرات ایران 
بیش از ۲۰ میلیارد ریال از مزایای یک روز مرخصی خود 
ب��ه ای��ن می��زان افزودند و در ادامه بیش از 3۰ میلیارد ریال 
کمک های نقدی بانک صادرات ایران و شرکت های تابعه 
و هموطن��ان خیرخ��واه به این مجموعه کمک های نقدی 

افزوده شد.

تخصیص هزینه تبلیغاتی بانک صادرات برای کمک به زلزله زدگان


