
و  پارچه فـروش هسـتند  بـادی هسـتن...  آقـای  ایشـون      

سال هاسـت که در یکـی از پررفت وآمدترین مراکـز خرید تهران 

بـه این صنف مشـغول هسـتند... آقـای بادی از گذشـته خیلی 

دور بـا طاقـه داران و بنکـداران پارچـه کشـور دادوسـتد کـرده و 

متنوع تریـن انـواع پارچـه بـا کیفیـت و رنگ هـای مختلـف رو 

می شـه تـو فروشگاهشـون پیـدا کـرد... آقـای بـادی بـا تعداد 

زیـادی تولیدکننـده یـا واردکننـده پارچه حسـاب و کتـاب دارن 

و بـه ایـن ترتیـب انجـام امـور بانکـی و به صورت خـاص واریز 

و برداشـت پـول نقد یکـی از اصلی تریـن فعالیت هـای هفتگی 

ایشـون هسـت... تـو روزهـای شـیوع کرونـا، طبیعتـا ریسـک 

حضـور در شـعبه بـرای ایشـون کـه سـن و سـالی هـم ازشـون 

گذشـته، خیلی بیشـتره...

چالش های بانکی آقای بادی:
ــان روز  ــر از اســکناس در پای ــدوق پ ــک صن   ی

کاری...

  نیــاز بــه حضــور در شــعبه صرفــا بــرای واریــز 
ــه حســاب... پول هــا ب

  اختــاف زمانــی ســاعت کاری خــودش و 
ــک... بان

  انتظار در صف بانک...
  تعدد چک های صادرشده...



مزیت های خودگردان برای آقای بادی:

ــق  ــی از طری ــکناس های دریافت ــی اس ــز آن   واری

ماشــین خودگــردان داخــل پاساژشــون بــه 

ــابش... حس

ــاز بــه حمــل    امنیــت بیشــتر به خاطــر عــدم نی

پــول تــا شــعبه بانــک...

ــای روز  ــدن چک ه ــر از پاس ش ــودگی خاط   آس

بعــد...

  عدم نیاز به حضور در شعبه بانک...

  استفاده بهینه از زمان...

نقــاط  در  خودگردان هــا  دســترس بودن  در   

مختلــف ایــران...

  عدم محدودیت در حجم پول واریزی...

مزیت های خودگردان برای بانک ها:

  کاهــش هزینه هــای پول رســانی بــه شــعب و 

ماشــین های بانکــی...

ــی  ــکناس های جعل ــال ورود اس ــش احتم   کاه

بــه چرخــه نقدینگــی کشــور...

  کاهــش احتمــال بــروز خطــای انســانی زمــان 

ــکناس... ــمارش اس ــازی و ش مرتب س

  دریافــت همــه نــوع اســکناس و چک پول هــای 

رسمی کشــور توســط خودگردان...

خدمــات  از  مشــتری ها  بیشــتر  رضایــت    

بانــک... توســط  ارائه شــده 

از  شــعبه  کارکنــان  بهینه تــر  اســتفاده    

. . نشــون. ما ز


