
یکی از کسبه شناخته شده صنف فروشندگان پرده تهران 

آقای یوسفی هستن که بیش از 10 ساله در این صنف مشغول 

به فعالیتن. فروشگاه پرده ایشون در یکی از مراکز خرید 

شمال تهران واقع شده. توزیع پارچه پرده ای و ملزومات 

به نقاط مختلف کشور کاریه که ایشون به صورت روزمره 

انجام میدن و خوب در کنارش خرده فروشی و نصب هم 

جزء جدایی ناپذیر کارشون هست. از اون جایی که نصب 

پرده هم یکی از کارهای مرتبط با حیطه فعالیت های این 

صنف هست، حضور در محیط مشتری برای نصب پرده 

در این روزهای شیوع بیماری کرونا چالش بزرگی براشون 

دیگه ای،  کسب وکار  هر  مشابه  خوب  میاد.  حساب  به 

دادوستدهای مالی هم که همواره وجود داره. آقای یوسفی 

مشابه سایر کسبه از ابتدای شیوع بیماری کرونا تالش کردن 

که شیوه نامه های بهداشتی رو خصوصا در فروشگاهشون 

با ضریب اطمینان باالیی اجرا کنن. از طرفی حجم باالی 

باعث  با مشتریان عمده  ایشون خصوصا  مراودات مالی 

شده که مجبور به مدیریت کردن جریان نقدینگی چک های 

محیط  در  پرده  نصب  باشن.  متعددی  وارده  و  صادره 

مشتری اون هم در بازار مطلوب تر روزهای پایانی سال که 

غیرقابل اجتنابه، ولی با این حجم امور مرتبط با بانک و 

ریسک های حضور در شعبه در این روزها چه باید کرد؟ آیا 

راه بهتری برای مراجعه کمتر به شعبه برای مدیریت بهتر 

جریان نقدینگی حساب وجود نداره؟



 

چالش های بانکی آقای یوسفی 

  شیوع ویروس کرونا و محدودیت واریز وجه نقد در شعب

  تعداد زیاد چک های صادرشده و دریافتی از مشتریان

 کالن و نیاز به مدیریت آن ها

  نیاز به انتقال اسکناس های دریافتی از مشتریان به حساب بانکی

  متفاوت بودن ساعت کاری ایشون و بانک

  انتظارهای طوالنی در صف بانک

مزیت های خودگردان برای آقای یوسفی 

  واریز آنی اسکناس های دریافتی از مشتریان به حساب از طریق      

خودگردان نزدیک به فروشگاه

  مدیریت بهتر جریان نقدینگی حساب

  کاهش ریسک ابتال به بیماری

  در دسترس بودن خودگردان ها در نقاط مختلف ایران

  عدم محدویت در نوع اسکناس واریزی 

  استفاده بهینه از زمان

  حس امنیت بیشتر به خاطر عدم نیاز به حمل پول تا شعبه بانک

  عدم نیاز به حضور در شعبه بانک

مزیت های خودگردان برای بانک ها

مراجعه  تعداد  کاهش  طریق  از  کارکنان  سالمت  حفظ   

مشتریان به شعبه

  مدیریت مطلوب چرخه نقدینگی شعب

  افزایش رضایت مشتری ها از خدمات ارائه شده توسط بانک

و  مرتب سازی  زمان  انسانی  خطای  بروز  احتمال  کاهش   

شمارش اسکناس

  استفاده بهینه تر کارکنان شعبه از زمان

  کاهش احتمال ورود اسکناس های جعلی به چرخه نقدینگی 

کشور

  دریافت همه نوع اسکناس و چک پول های رسمی کشور

  کاهش هزینه های پول رسانی به شعب و ماشین های بانکی


