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از چك كارت تا خودپرداز؛
 40سال بانكداري الكترونيك در ايران
مصاحبه با زينب مهنايي

*

تاریخچه و تحلیل عملکرد

مهنایی ،مدیرعامل شرکت مهندسی
سامانههای الکترونیکی توتان گروپ،
تحقیقات مبسوطی درباره پیشینه بانکداری
الکترونیک در ایران کرده است و پایه اصلی
تحقیقات وی این جمله بوده که «سابقه
فعاليتهای بانکداری الکترونیک در ایران
به سال  1350برمیگردد» اما توسط چه
كسي و چگونه؟ مهنایی با تالش زیاد
پاسخ این سؤال را یافته و مصاحبه زیر
در واقع مرور بانکداری الکترونیک در دهه
 50است .زینب مهنایی ،مؤسس و اولين
مديرعامل شرکت به پرداخت ملت و حدود
یک سال مدیر پروژه پیادهسازی پایا در
بانک مرکزی بوده است.
* این مصاحبه توسط محمود فراهانی انجام شده است
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آيا تحقیقات شما درباره پیشینه عجوالنه عملنكردن خودم بوده است .پس
بانکداری الکترونیک خیلی جدی بوده تا شهریور  89در بانک ملت ماندم و بعد از
پيداكردن ایشان و بعد از ده سال ،در شهریور
است؟
 89کار من در بانک ملت پایان یافت.
بله .پيدا كردن آقاي محمدرضا فاطمي انگيزه
خيلي قوياي بود كه تصميم من را براي چرا آقای فاطمی؟ مگر ایشان چه
شروع تحقيقات به صورت مستقل و خصوصي مشخصهای داشتند؟
در حدود  6ماه به تأخير انداخت .بعد از اینکه در بخش تاریخچه کتابها و مقاالت و
در ابتداي سال  89مأموریتم در بانک مرکزی پروژههای دانشجویی در ایران که در زمینه
پایان یافت به بانک ملت برگشتم .با وجود بانکداری الکترونیک و یا پرداختهای
اینکه تصميم براي جداشدن از مجموعه را الکترونیکی نوشته شدهاند ،به کرات جمله زیر
داشتم ولی در بانک ماندم چون پیداکردن را شاهد بودهام:
ایشان فقط از طریق بانک ملت میسر بود زيرا
«سابقه فعاليتهای بانکداری الکترونیک
آقای فاطمی در بانک تهران کار میکردهاند در ایران به سال  1350برمیگردد .در آن
که پس از انقالب ،اين بانك در بانک ملت زمان ،بانكهای تهران با دراختیارگرفتن  7تا
ادغام شد .ضمن اينكه فكر ميكنم شايد  10دستگاه خودپرداز در شعب خود ،نخستین
اين مدت ،فرصت خوبي براي تأمل بيشتر و پرداخت اتوماتیک پول را تجربه کردند».

تازههای

ما هم میتوانیم قرار بگذاریم و ایشان
را ببینیم؟
حتم ًا .اگر بفرماييد ميتوانم با ايشان هماهنگ
كنم .شماره تماسشان را دارم .ميتوانم مصاحبه
ضبطشده خود را نيز در تاريخ  89/5/10در
اختيارتان قرار دهم .فكر ميكنم اين مصاحبه
حدود سه ساعت طول کشید.
اسم این کارتها چککارت بوده
است؟
تاریخچه و تحلیل عملکرد

اينكه در اواخر سال  88كه يكبار ديگر
مشغول تدوين بخش تاريخچه بانكداري
الكترونيكي در يك پروژه بودم ،سؤاالت زير
در ذهنم شکل گرفت:
آغاز بانكداري الكترونيك در دهه ،50
چقدر صحت دارد و از کجا میتوان اطالعات
بیشتری در این زمینه کسب نمود؟
آیا مرجع و مستندی برای نگهداری تاریخچه
بانکداری الکترونیک در کشور وجود دارد؟
برای یافتن پاسخ سؤاالت فوق از
کتابخانهها و سازمان اسناد ملی ایران و بررسي
نشريات بانكي و اقتصادي شروع كردم و بعد از
چند هفته در مجله تهران اکونومیست (شماره
خرداد ماه سال  )1354به يك آگهی تبلیغاتی
در مورد کارتی که پرداخت اتوماتیک انجام
میداد ،برخوردم .همزمان از بازنشستههای
بانک تهران که بعدها در بانک ملت ادغام
شد هم پرسوجو میکردم تا اینکه با آقای
شفیع اعالیی ،که االن در بانک شهر مدیر
كل سازمان و بهبود روشها هستند آشنا شدم.
ایشان به من گفتند که یادشان هست که
این کارتها را صادر میکردند و حتی اولین
مشتری که در شعبهشان کارت به دستش
دادند را به ياد ميآورند و بعد به آقای فاطمی
اشاره كردند که البته اسم کوچک و شماره
تلفنشان را نداشتند و ادامه دادند که آقای
رشیدی ایشان را میشناسند اما آقای رشیدی
تهران نبودند و من از طریق ایمیل با ایشان
تماس گرفتم كه گفتند بعد از مراجعتشان در
يك ماهه آتي حتم ًا در پيداكردن آقاي فاطمي
به من كمك خواهند كرد.
من برای پیداکردن آقای فاطمی حتم ًا
باید اسم کوچک ايشان را میداشتم چون
دوستان در اداره بازنشستگی بانک ملت بدون
اسم کوچک نمیتوانستند کمکی به من کنند.
بعد در حین بررسیها به کتابچهای برخوردم از
اسامی و عکس و سمت استخدامیهای قبل
از  1346بانک تهران .از آبدارچی گرفته تا
کارمند و رئیس شعبه و همچنين تمام کارکنان
ستادی .من این کتابچه را اسکن نمودم .همه
را بررسی کردم شايد حدود  100نفر بودند

تا رسیدم به اسم محمدرضا فاطمی ،مسئول
چککارت که واقع ًا حرکت رو به جلویی در
این تحقیق بود و دقیق ًا همان چیزی بود که در
تبلیغات بانک هم دیده بودم.
به اداره بازنشستگی رفتم و  3یا  4نفر
به این نام پیدا شد که دو نفرشان مربوط به
شاغلين دهه پنجاه بودند ولي متأسفانه شماره
تلفن و يا آدرسي از اين عزيزان در سيستم
وجود نداشت .متوجه شدم که یکی از این
افراد حقوق بازنشستگی خود را از ملتکارت
دریافت ميكند و معمو ًال از یک دستگاه که
مربوط به شعبه شمیران بود .من با شعبه تماس
گرفتم و تلفن وی را از کارمند شعبه خواستم.
اتفاق ًا ايشان با آقای فاطمی دوست بود ولی
نمیتوانست شماره تلفن را بدهد .من اهداف
تحقیق را توضیح دادم و باالخره ايشان مجاب
شدند که تلفن را در اختيار بنده قرار دهند ،در

نهایت در  10مرداد  89ایشان را در منزلشان
مالقات کردم .ايشان اطالعات و مستندات
بسیاري از فعاليتهاي آن زمان خود داشتند و
نيز حافظه بسیار خوبي .کاتالوگها ،بروشورها،
نمونههای کارت و عکسها را در اختیار من
گذاشتند و من از ایشان بسیار متشکرم.

اولين نمونه از
خودپردازهاي امروزي در
تاريخ  27ژوئن 1967
ميالدي توسط جان
شپردبارون از شرکت دالرو
در انفیلد تاون لندن در
یکی از شعب بانک بارکلی
به ثبت رسيد

بله .مثل کارتهای امروزی نام بانک در
نام محصول وجود ندارد .اين محصول بانك
تهران به نام چککارت شناخته ميشده است.
در کل چند دستگاه خودپرداز نصب
شد؟
در ابتدا  6دستگاه بوده ساخت شركت چاب
مدل  .MD2در سال  1351نصب آنها در 6
شعبه تهران (شعبه جمالزاده ،فردوسی ،تجریش،

1
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ایده استفاده از رمز ذخیرهشده
روی کارت توسط یک مهندس
انگلیسی شاغل در  MD2به نام
جیمز گودفیلو در سال 1965
مطرح گردید .نتیجه این سیستم،
امکان شناسایی مشتری بدون
دخالت انسان بود

تاریخچه و تحلیل عملکرد

متوجه شدم اشتباهی پیش آمده بود و در واقع
خودپرداز مذکور متعلق به بانک تهران بود.
یعنی خودپردازهاي شرکت چاب .آقای فاطمی
هم آن عكسها را دیدند و تأييد نمودند.
اما تابلوي باالی دستگاه را اشتباه ًا به نام
بانک عمران زده بودند و البته آقای فاطمی
اشاره كردند که اص ً
ال بانک عمران دستگاه
خودپردازي نداشت و من نيز تمام مشخصات
دستگاه را چک کردم و دستگاه از همان
خودپردازهاي سری دوم بانک تهران بود .به
نظر من الشهای که از دستگاه خودپرداز در
مشهد هست نمونه منحصربهفردی در دنیا
محسوب میشود.

چهار راه پهلوی ،بازار و تخت جمشید) شروع
ميشود و لیکن با کارشناسیهایی که انجام
میشود و پس از گزارش معایب و نواقص
دستگاهها و با توجه به اينکه در نمونه اوليه اين
دستگاهها ،به جاي كارت مغناطيسي از كارت
یک بار مصرف (وچر) استفاده ميشده است
(دستگاه کارت/وچر را میگرفته و يك پاكت
حاوي مث ً
ال  1000تومان وجه نقد ،به دارنده
وچر تحویل میشده و خود وچر در دستگاه
ضبط ميشده است ).این  6دستگاه را پس
میفرستند و  12دستگاه از مدل جديد با كارت
مغناطيسي ( )CHUBB MD4sسفارش
میدهند که  6تا برای همان  6شعبه در تهران
و  6دستگاه دیگر در شهرهای اصفهان ،شیراز،
آن دستگاهها با خودپردازهاي فعلی
مشهد ،رشت ،تبریز و چالوس نصب میشوند.
چه تفاوتی داشته است؟
اکنون نمونهاي از این خودپردازها
اين دستگاهها پول شمار نداشتند و پول را در
وجود دارد؟
پاکت میگذاشتند و البته با مبلغ واحد 1000
من خیلی گشتم تا دستگاه اوراقشده و از رده تومان که ظاهراً در سال  1357به 7000
خارج شده اینها را پیدا کنم .اما موفق نشدم تومان افزایش یافت و دارندگان كارت که
در انبار بانك ملت در تهران نمونهاي از آن کارت خود را درون خودپرداز میگذاشتهاند
را بيايم .همزمان با اين تحقيقات مطلع شدم روزانه ميتوانستند یک پاکت پول 1000
که دستگاهی از مدل سري دوم خودپردازهاي تومانی دريافت نمايند.
كارت به حساب هم وصل نبوده و خودپرداز
بانك تهران ( )CHUBB MD4sدر
شعبه دهم دي بانك ملت مشهد وجود دارد .به تنهایی و مستقل از حساب کار میکرده است.
پس از هماهنگي با رئيس حوزه و تهيه در واقع شعبه در روز كاري بعد ،مبلغ برداشتشده
عكس از ظاهر و نيز قطعات داخلي دستگاه را از حساب مشتری کسر میکرد.
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باالخره آقای فاطمی توانستند به شما
کمک کنند؟
شايد برای ایشان سخت بود که بتوانند به بنده
اعتماد کنند و میخواستند تمام اسناد و مدارک
و نمونهها را به مدیرعامل بانک ملت تحویل
دهند و من هم در این رابطه پیگیری کردم
ولي موفق نشدم .ایشان بايگاني بسیار غنی و
گزارشهاي کاملی در اختیار داشتند که براي
من بسیار جالب بود و لذا اكثر آنها را اسكن
نمودم.
لطفاً کمی هم به پیشینه خودپرداز در
جهان بپردازيد.
اولين خودپرداز دنيا به هیرو (مشهور به
هرون )2یوناني منسوب گرديده است .ماشين
خودپردازي كه هرون ساخت در مقابل دريافت
سكههاي برنزي مقداري آب مقدس تحويل
ميداد .وقتي كه سكه وارد دستگاه ميشد بر
روي صفحهاي ميافتاد كه به اهرمي متصل
بود .اهرم ،سوپاپي را باز ميكرد كه باعث
خارجشدن آب ميشد .صفحه به خاطر وزن
سكه به تدريج شروع به كجشدن ميكرد تا
زماني كه سكه از روي آن بيفتد .افتادن سكه
باعث برگشتن صفحه و در نتيجه بازگشت
اهرم به جاي خود ميشد .كه در نتيجه سوپاپ
بسته و جريان آب قطع ميشد.
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باالخره چهار دستگاه ثبتشده کدام
بودند؟
با اختالف  9روز پس از ثبت ماشین DACS

10

توسط شرکت دالرو در انگلیس ،شرکت
متیور 11و بانک سپردهگذاری سوئد ،12ماشین
پرداخت پولی به نام بنکومات 13و با اختالف
15
یک ماه وست مينستر بانك 14صنايع اسميت

اولینبار چه زمانی دستگاه خودپرداز
به شبکه متصل شد؟
در سال  1968و ثبت آن توسط آقای دونالد
وتزل 19شاغل در شركت داكتل 20در امريكا
بوده است.
اول شبکه شکل گرفت بعد به
خودپرداز وصل شد یا برعکس؟
سيستم مخابراتي وجود داشت و برای اتصال
خودپردازها به هم از سیستم مخابراتی کمک
گرفتند و همین باعث ورود شبکه به سیستم
بانکی شد .موزه ملی آثار تاريخي در آمریکا
داكتل و وتزل را به عنوان مخترعین شبکه
خودپرداز میشناسد.
در ایران چه وقت بود؟
تا سال  57شبکه خودپردازها مورد استفاده
نبوده است .ظاهراً استقبال عمومي خوبی از
این دستگاهها نشده است.
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اولين نمونه از خودپردازهاي امروزي
در تاريخ  27ژوئن  1967ميالدي توسط
جان شپردبارون 3از شرکت دالرو 4در انفیلد
6
تاون 5لندن در یکی از شعب بانک بارکلی
به ثبت رسيد .آقاي جان شپردبارون در سن
 84سالگی در سال گذشته فوت کردند .البته
خیلی از مهندسان شركت دالرو ادعا دارند
که در طراحی قطعات مختلف دستگاه با وی
همکاری داشتهاند و این ثبت باید برای شرکت
7
دالرو انجام میشد .به هر حال جایزه OBE
نیویورک را هم در سال  2005شخص جان
شپرد بارون دريافت نمود و لیکن همزمان با
این ثبت در سال  ،1967کسان دیگري هم
بودند که دستگاه خودپرداز را ثبت کردند .در
واقع ،چهار ثبت همزمان اتفاق افتاده که یکی
از آنها برای شرکت چاب است و اينگونه كه
سوابق ،شواهد و مدارک آنها نشان میدهد
قبل از بارون به این مهم رسیده بودند .ولی به
ثبت نرسانده بودند و با اختالف یک ماه و چند
روز در  31جوالی  1967در شعبه ویکتوریا
بانک وستمینستر 8به ثبت میرسانند.
البته بعضیها میگویند خودپرداز اولینبار
توسط جرج سیم جیان 9در امريكا اختراع شده
است ولي ماشيني كه ايشان اختراع كرده بود،
فقط پول میگرفته و به نوعي سپردهگذاری
پاکتی بوده و روز بعد متصدی شعبه وجوه
دريافتي دستگاه را به حساب واريز مينموده
است .همزمان در توکیو هم در سال 1966
تالشی صورت میگیرد اما پول در میان نبوده
بلکه کارت اعتباری در اختیار مشتری قرار
میگرفته و نيز اطالعات زیادی از آن دستگاه
به دست نیامد ،در نتیجه جزء خودپردازهای
ثبتشده قرار نگرفت.

و چاب ماشینی به نام ( )Chubb MD2را غیر از خودپرداز پایانه فروش هم
ثبت نمودند.
بوده؟
خودپردازهايي كه براي ثبت اختراع
بله در دو هتل شرایتون و هيلتون سابق دو
رقابت ميكردند عبارتاند از (لوتر جورج
دستگاه زيپ زپ 21بوده که شماره کارت
سیمجیان ،جان شپرد بارون ،بنكومات و چاب)
برجسته روي كارت مغناطيسي براي تنظيم
كه هيچ يك بر اساس كارت مغناطيسي كار
سند معامله مورد انجام ،استفاده میشده
نميكردهاند .با همکاری شرکت تازهکار
است.
اسپيتك 16و بانک میدلند ،17كارت مغناطيسي
در سال  1969در خودپردازهاي اين شركت
پينوشتها:
1- CHUBB
مورد استفاده قرار گرفت.
2- Heron
3- John Shepherd-Barron
ایده استفاده از رمز ذخیرهشده روی کارت
4- Delaro
توسط یک مهندس انگلیسی شاغل در MD2
5- Enfield Town
6- Barclays
به نام جیمز گودفیلو 18در سال  1965مطرح
7- Order of the British Empire
8- Victoria bank Vestminster
گردید .نتیجه این سیستم ،امکان شناسایی
9- George Simjian
10- De La Rue Automatic Cash System
مشتری بدون دخالت انسان بود .همچنین
11- Metior
’12- the Swedish saving banks
این اختراع اولین نمونه کامل «پرداخت وجه»
13- Bankomat
14- Westminster
توسط دستگاه خودپرداز در سوابق ثبتشده
15- Smith Industries
16- Speytec
محسوب میگردد .اختراع رمز ،تأثیر ژرفی
17- Midland
18- James Goodfellow
بر این صنعت گذاشت و سیستم رمز گودفیلو
19- Wetzel
20- Docutel
بعدها در ماشینهای پرداخت پول  NCRو نیز
21- zipzap
 IBMبه کار گرفته شد.

