
   ایشـــون آقـــای نـــوروزی هســـتن... ســـال های زیادیـــه 

کـــه قنـــاد هســـتن و اتفاقـــا قنادی شـــون هـــم به خاطـــر 

کیفیـــت شیرینی هاشـــون حســـابی مشـــهور شـــده... تـــا 

ـــن  ـــم راه انداخت ـــون رو ه ـــعبه دوم قنادیش ـــه ش ـــی ک اونجای

ـــار  ـــه در کن ـــده ک ـــث ش ـــون باع ـــتقبال از شیرینی هاش و اس

ـــی رو  ـــان صنعت ـــادی و ن ـــه قن ـــد خام ـــعبه، تولی ـــن دو ش ای

ـــای  ـــن... آق ـــروع کن ـــران ش ـــرون ته ـــه بی ـــه کارخون ـــم در ی ه

ـــاد  ـــر ایج ـــدود 150 نف ـــرای ح ـــه ب ـــده ک ـــث ش ـــوروزی باع ن

ــوان  ــه و از ایـــن رو به عنـ ــاد بشـ ــتقیم ایجـ ــتغال مسـ اشـ

ـــده...  ـــر ش ـــم تقدی ـــر ه ـــن برت کارآفری

چالش های بانکی آقای نوروزی:

  مشتری های قنادی زیاد از پول نقد استفاده می کنن...

  خودش زیاد چک می کشه...

  انجـام کارهـای بانکی 4 واحد کسـب وکاری به انـدازه کافی 

هسـت... زمان بر 

  رفتن به بانک زمان زیادی ازش می گیره...

  بـرای یـه واریـز پـول سـاده بـه حسـابش، بایـد تـو صـف 

بانـک منتظـر بمونـه...

  سـاعت هایی کـه بانـک بـازه اون گرفتـار کارش هسـت و 

وقتـی بانـک بـاز نیسـت اون آزاده...



  آخـر وقـت کاری پـول نقـد صندوقشـو از طریق 

ماشـین خودگـردان نزدیـک قنادیش به حسـابش 

واریـز می کنـه و نگـران حضور شـبانه هیچ سـارقی 

در قنـادی هم نیسـت!

  پول واریزشده با ماشین خودگردان همون لحظه 

تو حسابشه و هیچ تأخیری به وجود نمیاد!

روز  چک هــای  پاس نشــدن  نگــران  دیگــه    

بعــدش نیســت و صبــح بــا خیــال راحــت به جــای 

ــادی! ــره قن بانــک می

  دیگـه بـرای واریـز پـول بـه حسـابش نیـاز بـه 

حضـور در بانـک نـداره!

  چـون دیگـه تـو صف بانـک معطـل نمی مونه، از 

زمانـش بهتر اسـتفاده می کنه!

  ماشـین خودگـردان در همـه سـاعات شـبانه روز 

حتـی تعطیـات در دسترسشـه!

  هـر جـای ایـران کـه بـره ماشـین خودگـردان 

راحتـه! خیالـش حسـابی  دیگـه  و  هسـت 

  ماشــین خودگــردان در هــر بــار تراکنــش، 

ــول رو  ــا چک پ ــکناس ی ــرگ اس ــقف 200 ب ــا س ت

دریافــت می کنــه و نگرانــی ای از بابــت محدودیــت 

ــداره! ــزی هــم ن ــول واری حجــم پ

  دریافـت پـول نقد از مشـتری های بانک توسـط 

ماشـین های خودگـردان طـی یـه روز کاری، رقمـی 

معـادل پـول نقـد دریافتی برای شـعبه بانـک از یه 

ماشـین پول رسـان خزانه هسـت!

ــه  ــردان، دیگ ــین خودگ ــرویس دهی ماش ــا س   ب

مشــتری بــرای واریــز پــول کمتــر بــه شــعبه 

ــتری ها  ــعبه و مش ــان ش ــه و کارکن ــه می کن مراجع

از زمانشــون بهتریــن اســتفاده رو می کنــن!

ــردان  ــین خودگ ــه ماش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج   ب

عملیــات تفکیــک اســکناس رو انجــام مــی ده، 

احتمــال بــروز خطــای انســانی زمــان مرتب ســازی 

ــه! ــر می ش ــه صف ــک ب ــول، نزدی ــمارش پ و ش

و  اسـکناس  نـوع  همـه  خودگـردان  ماشـین    

چک پول هـای رسـمی کشـور رو دریافـت می کنـه!

کـه  داره  رو  امـکان  ایـن  خودگـردان  ماشـین    

اسـکناس های جعلی یا فرسـوده که چسب و منگنه 

دارن رو دریافـت نکنـه و میـزان ایـن حساسـیت 

توسـط بانـک بـرای خودگـردان قابـل تعریفـه!

خودگـــردان مزیت هـــای 
ــک ــگاه بانـــــــــــ  از نـ

خودگـــردان مزیت هـــای 
از نـــگاه آقـــای نـــوروزی


