
تمامی مراودات و ارتباطات )شــفاهی و کتبی( 
در بانک پارســیان براساس استانداردهای رفتار 
حرفه ای انجام می شــود، زیرا ایــن ارتباطات، 
نمایانگر اســتانداردهای حرفه ای بانک اســت. 
بانک از کارکنان خود می خواهد که در ارتباطات 
و مراودات خــود متعهدانه، صادقانه، محترمانه، 

شفاف و دقیق برخورد کنند.
کوتاه اینکه: 

1- شــالوده کار روابط عمومی بــر پایه رضای 
پــروردگار و تــاش در جهت کســب رضایت 

مشتریان است.
2- در اطاع رسانی  و فعالیت های روابط عمومی 
هیچــگاه فرهنگ جامعه نادیده انگاشــته نمی 

شود.
3- روابط عمومی در گام نخســت اطاع یابی و 
سپس اطاع رسانی را در دستور کار خود دارد. 

4- روابط عمومی ضمن احترام به سایق و افکار 
مختلف، تاش می کند فعالیت هایش با اهداف و 
چشم انداز ســازمانی و قوانین و مقررات جاری و 
فرهنگ عمومی و هنجارهای جامعه هم خوانی 

داشته باشد. 
5- روابــط عمومی الزم اســت اطاعــات را به 
گونه ای طبقه بندی و فراهم کند که مســئولین 
سازمان و مشتریان هر یک به راحتی به اطاعات 

کافی دسترسی داشته باشند.
6- روابط عمومی پیشــرو، همواره هماهنگ با 
تحوالت قرن21 و همراه با ســلیقه مشتریان، از 
ابزارهای اطاع رســانی و روش های مدرن بهره 

می گیرد.

جایگاه و نقش روابط عمومی 
در ارتباط با مشتری



جایگاه و نقش روابط عمومی
در  ارتباط با مشتری

زیباترین و دلنشــین ترین صدا برای یک سازمان صدای 
مشتری است.

»روابط عمومی« بخشــی از وظایف مدیریت سازمان 
است. تاشی است پیوسته و برنامه ریزی شده و فرآیندی 
که از طریق آن افراد و ســازمان می کوشــند تا تفاهم و 
پشتیبانی کسانی که هم اکنون با آن ها سروکار دارند و در 

آینده نیز ارتباط خواهند داشت را بدست آورند.
اساس و پایه روابط عمومی ها علم است، روابط عمومی ها 
اگر به صورت حرفه ای به کار خود بپردازند، جایگاه خود 

را حفظ و بالنده خواهند کرد.
»روابط عمومی« با شناســایی نیازهای مشــتریان، 
ســهام داران، ذینفعــان و خریداران، و بــا طبقه بندی 
و انتقال خواســته های ایشــان به مدیریت های مربوط، 
نسبت به ایجاد تعامل پایدار و تامین سود دوطرف تاش 

می کند. 
روابط عمومی می داند که زیباترین و دلنشین ترین صدا 
برای یک ســازمان صدای مشتریان است و با گوش جان 

آن را می شنود.

مشــتریان فهیم و گرانقدر به خوبی می دانند که روابط 
عمومی  حلقه ارتباطی ســازمان با آنهاســت و در این راه 
نقش بسیار مهمی ایفا می کند. هرچه این حلقه ارتباطی 
صمیمانه تر، گســترده تر و محکم تر باشد به همان اندازه 
سازمان و مشــتری، در پیشــبرد اهداف و ایده هایشان 

کامیاب تر خواهند شد.
»روابط عمومی« با اســتفاده از ابزار مختلف، در جهت 
گفتگو و ارتباطی تنگاتنگ با مشتری تاش می کند، و از 
این زاویه است که هر لحظه و به راحتی می تواند، نیازهای 

مشتریان را سنجیده و برای تامین آن گام بردارد.
اطاع رسانی شفاف و ارتباط صمیمانه با مشتری یکی از 
وظایف و فعالیت های جدایی ناپذیر روابط عمومی است.

زندگی، فرآیندی از ارتباطات، اطاعات و تبادل آگاهی ها 
برای رفع نیازها، میان افراد جامعه اســت. در این فرآیند 
وظیفه روابط عمومی یکپارچه ســازی و هم افزایی رد و 
بدل سریع اطاعات، بین کارکنان در درون سازمان و در 

میان مشتریان و ذی نفعان سازمان در بیرون می باشد. 
روابط عمومی نه تنها در برابر مشتریان مسئول است بلکه 
الزم اســت رسالت خود را با آگاه کردن مدیران به منظور 
تصمیم گیری های درست و به هنگام، به شایستگی انجام 
دهد. کارگزار روابط عمومی باید با نگرش مثبت و ترسیم 
چهره ای شفاف و زیبا از سازمان و مشتری، نگاهی مثبت 
در طرفین ایجاد کند. چنین روابط عمومی ای رابطه خود 
با رسانه های گروهی را حفظ و برای تقویت آن می کوشد 
و با رعایت اخاق حرفه ای، سرعت در انتقال خبر را فدای 

صحت خبر نمی کند.
امروزه روابــط عمومی الکترونیک، رابطــه موجود بین 
متخصصــان روابط عمومــی و روزنامه نــگاران را تغییر 
داده و این امر نشــانگر آنست که روابط عمومی از پوسته 

یک شــغل ســنتی با رابطه ای قدیمی خارج و به جایگاه 
شایسته و بایسته خود به عنوان روابط عمومی دیجیتال 

تبدیل شده است.
بانک پارســیان یــک نهاد مالــی و همواره ســازمانی 
مشتری مدار اســت و کارکنان می بایســت با مشتریان 
فعلی، مشــتریان بالقــوه و تمامــی مراجعه کنندگان با 

احترام کامل رفتار کنند.
کارکنان بانک پارســیان اطاعات مربوط به سهامداران، 
مشــتریان و مراجعان گرامی را محرمانه تلقی می کند و 
این اطمینان را به آنان می دهد که از اطاعات یادشــده 

جز در امور بانکی استفاده نمی شود.
یکی از سیاســتهای راهبــردی و کاربــردی بانک، ارائه 
توضیحــات کامــل و الزم از انواع خدماتی اســت که به 
سهامداران، سپرده گذاران، مشتریان و مراجعه کنندگان 

ارائه می شود.
پاســخگویی وظیفــه کارکنان و روابط عمومی اســت، 
مشــتری می تواند خواســته خود را از طریــق تماس با 
شــماره تلفن 81151000، وب سایت بانک پارسیان به 
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و یا از طریق تلفن ارتباط مســتقیم بــا مدیرعامل که در 
همه شعب نصب می باشــد مطرح کند. بدیهی است در 

سریعترین زمان موضوع بررسی و نتیجه اعام می شود.
خاقیت و نــوآوری، بویــژه در ارائه خدمــات جدید و 
شفافیت در ارائه اطاعات ازاصول اساسی بانک پارسیان 
به شمار می رود. توجه به نظرات همکاران، بحث وگفتگو، 
انتقال پیشنهادها و ترویج دانش حرفه ای بین مدیران و 

همکاران، مورد تأکید بانک پارسیان است.


