
آقای دهباشی یکی از شناخته شده ترین تاکسی داران 

خارجی،  توریست های  طریق  از  حتی  که  هستن  ایران 

این  در  ایشون  کار  سابقه  کردن.  پیدا  هم  جهانی  شهرت 

فارسی،  زبان  بر  عالوه  و  هست  سال   50 از  بیش  صنف 

تركی،  انگليسی،  زبان های عربی،  به  توانايی صحبت کردن 

دارن.  روزمره  مكالمات  در حد  را  ارمنی  و  آلمانی  فرانسه، 

خودش  زبان  به  می تونن  كس  هر  با  خودشون  قول  به 

ایشون  خوب  بسیار  اخالق  و  مثبت  انرژی  كنن.  صحبت 

تاکسی  راننده های  بهترین  از  یکی  به عنوان  شده  باعث 

ایران شناخته بشن و بارها و بارها مورد تقدیر قرار بگیرن. 

مسافران تاکسی آقای دهباشی در دفترچه هایی که به ۴٨ 

جلد رسیده در وصف ایشون نوشتن که تاکسی اون مثل 

یه دانشگاهه که در اون درس اخالق و بردباری گرفتن و 

هیچ وقت دوست نداشتن به مقصد برسن. آقای دهباشی 

همچنان  کرونا  ویروس  شیوع  پرچالش  روزهای  این  در 

این  هستن.  فعالیت  به  مشغول  ساعت   14 الی   12 روزی 

در حالیه که طبق آمار ارائه شده توسط مدیرعامل اتحادیه 

تاکسیرانی های شهری کشور تا انتهای آبان 99 حدود ۱۲۰۰ 

از  و  این ویروس مبتال شدن  به  تاکسی  راننده های  از  نفر 

این تعداد، متاسفانه ۹۱ نفر فوت کردن! این نشون می ده 

که شغل آقای دهباشی و همکارانشون چقدر سخت و در 

بسته  فضای  چالش  کنار  در  هست.  پرریسک  حال  عین 

کنین!  اضافه  هم  رو  آلوده  اسکناس های  چالش  تاکسی، 

انجام امور بانکی و خصوصا واریز و برداشت پول نقد یکی 

از اصلی ترین فعالیت های روزانه آقای دهباشی هم هست. 

از طرفی شیوع ویروس کرونا هم باعث شده که استرس 

حضور در شعبه برای ایشون بیشتر باشه.



چالش های بانکی آقای دهباشی

  اسکناس های زیاد دریافتی از مسافران

  متفاوت بودن ساعت کاری ایشون و بانک

  عدم توانایی برای منتظرماندن در صف بانک

ــز وجــه  ــا و محدودیــت واری ــروس کرون   شــیوع وی
نقــد در شــعب

  نیـاز بـه انتقـال اسـکناس های دریافتی از مسـافران 
بـه حسـاب بانکی

مزیت های خودگردان برای آقای دهباشی

  در دسترس بودن خودگردان ها در نقاط مختلف ایران

  استفاده بهینه از زمان

  امنیــت بیشــتر به خاطــر عــدم نیــاز بــه حمــل پــول 
تــا شــعبه بانــک

  عدم نیاز به حضور در شعبه بانک

  واریز آنی اسکناس های دریافتی از مسافران به حساب

  عدم محدودیت در حجم پول واریزی

مزیت های خودگردان برای بانک ها

  کاهـش احتمـال بـروز خطـای انسـانی زمـان 

اسـکناس شـمارش  و  مرتب سـازی 

  کاهـش احتمـال ورود اسـکناس های جعلـی به 

نقدینگی کشـور چرخه 

  کاهـش هزینه هـای پول رسـانی بـه شـعب و 

بانکـی ماشـین های 

  دریافـت همـه نـوع اسـکناس و چک پول هـای 

رسـمی کشور

ارائه شـده  خدمـات  از  مشـتری ها  رضایـت    

بانـک توسـط 

  ستفاده بهینه تر کارکنان شعبه از زمان


