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مقدمه
شرایط نامناسب اقتصادی، تحریم ها، فیلترینگ و موانع کوچک و بزرگی که بر سر 
راه استارت آپ ها و تازه واردان حوزه  فناوری مالی وجود دارد، بسیاری را با این تصور 
مواجه ساخته که در حال کار کردن در بدترین شــرایط اقتصادی ممکن هستند. اما 
خواندن خاطرات و تجربیات افرادی که در حوزه بانکی و فناوری های مالی موی سپید 
کرده اند و مقایسه مشکالت و چالش هایی که با آنها مواجه بوده اند، می تواند این نوع 
نگاه را تغییر دهد و این احساس را به وجود بیاورد که شرایط فعلی هرچند مطلوب 

نیست، اما به مراتب از 100، 50 و حتی 10 سال پیش بهتر است. 
در این کتاب از مسیح قائمیان گفته ایم که تنها یکی از اقداماتش اجرای پروژه بزرگ 
کارت سوخت در کشور بود که همه کارشناسان و شرکت های خارجی اجرای این 
پروژه را امکان پذیر نمی دانستند. پای صحبت های مرتضی مقدسیان نشسته ایم؛ کسی 
که شرکت بهسازان در حال ورشکستگی را تحویل گرفته و آن را به هلدینگی تبدیل 
کرده که حال بیش از یک میلیارد دالر می ارزد. خاطرات مســعود مرتضوی را مرور 
کرده ایم و از نقش او و شرکت تحت مدیریتش در تولید اولین کامپیوتر ایران در سال 
1356، اولین دستگاه کارت خوان تولید داخل، اولین دستگاه خودپرداز و اولین دستگاه 
صراف سخن گفته ایم. روایتی از زندگی محمدعلی ترابیان، مصطفی بهشتی روی و 
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ژان صیاد از پیشکسوتان حوزه بانکی و فناوری های مالی کشور آورده ایم. یک روز 
را با محمدعلی گوگانی گذرانده ایم؛ کسی که کســب وکار را خوب بلد است و به 
خاطر موفقیت اش در فروش و پشتیبانی از 29 هزار دستگاه خودپرداز در کشور، به 
او لقب سلطان خودپرداز داده ایم. عبدالحمید منصوری از آن افرادی است که نامش 
با مین فریم ها و سامانه های بزرگ فناوری اطالعات کشور گره خورده است؛ بنابراین 
خالصه ای از فعالیت ها و اقدامات متعددش را گرد آورده ایم. زندگی ســیدولی اهلل 
فاطمی، بنیان گذار هلدینگ توسن؛ شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ و 
آیت اهلل ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار را مرور کرده ایم و در پایان نیز به محســن 

نوربخش رئیس کل فقید بانک مرکزی پرداخته ایم.
هر یک از این شــخصیت ها ســوژه گزارش ویژه ماهنامه عصر تراکنش بوده اند 
و تصاویر آنان روی جلد این مجله رفته اســت. با این حال مــا در مجموعه راه کار 
تصمیم گرفتیم این گزارش ها را در قالب کتاب نیز منتشر کرده تا از این طریق بتوانیم، 
ماندگاری آن را بیشــتر کنیم. این کتاب احتماال اولین سری از مجموعه کتاب هایی 
است که با این موضوع توسط راه کار منتشــر می شود و امیدواریم در آینده نه چندان 

دور بتوانیم سری های بعدی این مجموعه با شخصیت های دیگر را نیز منتشر کنیم. 
قاسم سرافرازی
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مسیح قائمیان برای فعاالن صنعت بانکداری و پرداخت ایران چهره ناشناخته ای 
نیســت. اگر بخواهیم از پنج نفر نام ببریم که پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
حوزه فناوری های مالی بانکداری و پرداخت کشــور تاثیرگذار بوده اند، مسیح 
قائمیان به احتمال زیاد نفر اول این فهرست است. در طول 40 سال گذشته هر جا 
نامی از فناوری های بانکی به میان آمده، اثری از مسیح قائمیان هم در آن مشاهده 
شده است. حضور در بانک مرکزی در اوان جوانی و در سال های پس از پیروزی 
انقالب مسیر زندگی او را از محیط دانشــگاهی و آکادمیک وارد حوزه عملیاتی 
بانک و فناوری های بانکی می کند و این تغییر مســیر زمینه ساز اتفاقات بزرگی 
می شود که با همت و تالش او پایه گذاری شده است. تاسیس شرکت داده پردازی، 
شرکت ملی انفورماتیک، توســن، پروژه کارت هوشمند سوخت و ده ها پروژه 
کوچک و بزرگ دیگر حاصل فعالیت های قائمیان طی ســال های گذشته است. 
مسیح قائمیان حرف های زیادی برای گفتن دارد و ما ناگزیر می شویم در دو جلسه 

روایت زندگی وی را بشنویم. 
مسیح مرد روزهای سخت است و از اینکه کارهای سختی را انتخاب کرده و 
انجام دهد، لذت می برد. وی هنوز هم در ســر ایده هایی تازه دارد. او اکنون و در 
65سالگی در بانک شهر در حال توسعه سامانه های جدید و نوآورانه ای است که 
احتماال تا چندی دیگر خبرهایی از آن خواهیم شنید. او قصد ندارد به این زودی 
بازنشست شود. وی را می توان مرد تمام نشــدنی صنعت بانکداری و پرداخت 

کشور نامید. روایتی از زندگی او را در ادامه می خوانیم.

1
مردی برای متام فصول
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مسیحمتولدمیشود!
متولد پنجم دی 1332 اســت، اما گرد پیری همچنان بر چهره مسیح ننشسته است و 
به نظر نمی رسد که وی بیش از 65 بهار را پشت سر گذاشته باشد. پدرش از کارمندان 
وزارت صنایع بود و به عنوان حسابرس فعالیت می کرد. به واسطه شغل پدر که سرکشی 
به کارخانه ها و صنایع در شهرهای مختلف را بر عهده داشــت، هر یک از فرزندان در 
شهرهای مختلفی نظیر ساری، قائمشهر، بابل و تهران به دنیا آمده اند. مسیح در قائمشهر 
متولد می شود که در زمان تولد وی »شاهی« خوانده می شد. توضیح جالبی نیز درباره دلیل 
نام گذاری آن منطقه به »شاهی« می دهد: »آن موقع جو درگیری با رضاشاه وجود داشت و 
عده ای علیه وی شورش می کردند. رضاشاه هم می آمد، خیلی ها را می کشت و می گفت: 
»هر کس ضد رضاشاه است باید کشته شــود و فقط کسانی که شاهی هستند، بمانند«. 
بدین ترتیب اسم آن منطقه »شاهی« شد. در مورد »رامسر« نیز همین ماجرا وجود دارد. در 
گذشته به نام »سختسر« خوانده می شد، ولی وقتی رضاشاه مردم سرسخت آنجا را شکست 
داد، شهر را گرفت و عده ای را کشت، اسمش را »رامسر« گذاشت؛ یعنی همه رام شدند! 
بعضی از اسامی، نتیجه کشتار هستند؛ گرچه شاید هیچ جای تاریخ ننوشته باشند! سابقا 
می شنیدیم که رضاشاه بعضی جاها را گرفته و برخوردهای تند و شدید داشته و عده ای 

را کشته است؛ به خصوص اگر مربوط به محیط های کارگری می شد!«
خانواده قائمیان تا شش سالگی او در »شاهی« زندگی می کنند و به دنبال تغییر موقعیت 
شغلی پدر، به تهران نقل مکان می کنند. مسیح چندماهی از سال اول دبستان را در مدرسه ای 
حوالی بولوار کشاورز فعلی که آن موقع به »آب کرج« معروف بود، سپری می کند و پس 
از آن به دلیل اینکه خانه پدری به سمت منطقه سیدخندان نقل مکان می کنند، بخش اعظم 
دوران دبستانش را در مدرسه ای به نام »عباس اورومی« این منطقه می گذراند. توصیف 
وی از محله سیدخندان تهران در 50 سال پیش جالب توجه است: »خانه ما آخرین خانه 
در سیدخندان بود. یادم هست که پدرم داشــت زمینی که آنجا خریده بود را به صورت 
دوطبقه می ساخت و موقعی که به خانه آمدیم هنوز تکمیل نبود، ولی پدرم اصرار کرد که 
زودتر به آنجا برویم و در مدرسه همان منطقه نیز ثبت نام کردیم. آن زمان من و خواهرم 
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مدرسه می رفتیم و اخوی دیگرم سن کمتری داشت و یکی هم هنوز به دنیا نیامده بود. 
در سیدخندان آب وهوا خیلی عالی بود. خانه ما در محلی قرار داشت که ژاندارمری آن 
را کنترل می کرد و رفت وآمد با اسب انجام می شد. برفی که در زمستان می آمد هوا را به 
قدری سرد می کرد که خیلی روزها وقتی به خانه می رسیدیم، از سرمایی که به پایمان زده 
بود، گریه مان می گرفت. تا زانوی ما یا حتی باالی زانو را برف می گرفت و به زور خودمان 

را از الی برف ها به خانه می رساندیم.«

ورودبهدانشگاه
 مسیح شش کالس را در مدرسه »عباس اورومی« در محله سیدخندان به پایان می رساند 
و سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه »مروی« پایین تر از خیابان سعدی می رود. حساسیت 
پدر روی تحصیالت فرزندانش باعث می شود که دوره دبیرستان را در مدرسه »هدف« 
که مدرسه ای غیرانتفاعی بود، بگذراند تا بتواند به خوبی برای کنکور که آن روزها نیز سد 
محکمی به شمار می آمد، آماده شود. از مدیر مدرسه هدف به نیکی یاد می کند: »از اول 
مهر که به کالس 12 رسیدیم، مدیرمان هر روز صبح نیم ساعت سر کالس ها می آمد و 
راهنمایی هایی می کرد که چطور درس بخوانیم و برای کنکور چگونه آماده شویم. دائم 
می گفت: »همه شما باید به بهترین دانشگاه ها بروید«. خیلی نگران بود که رتبه آن مدرسه 
در مقایسه با مدرسه »البرز« و »خوارزمی« که معروف ترین مدارس تهران آن زمان بودند، 

پایین بیاید.«
تالش های مسیح برای موفقیت در کنکور نتیجه می دهد و سال 1351 وارد دانشگاه 

صنعتی آریامهر )شریف فعلی( می شود. 
فضای دانشگاه صنعتی و جو حاکم بر آن به اندازه ای خاص و ویژه است که بخشی از 
زمان گفت وگوی ما را با مسیح قائمیان به خود اختصاص دهد: »همه از رفتن به آن دانشگاه 
می ترسیدند، چون درس های سنگینی داشت و ضمنا همه این تصور را داشتند که اگر به آن 
دانشگاه بروند، باید وارد رشته برق شوند؛ علتش را نمی دانستیم. 10 انتخاب می توانستیم 
داشته باشیم. انتخاب اولم را »دانشکده برق« زدم و چون تعداد خیلی کمی در حد 20 یا 30 
نفر در این رشته پذیرش داشت، فکر می کردم قبول نمی شوم. کل دانشگاه آن موقع 4000 
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نفر دانشجو در 20 رشته داشت. آن موقع کنکور یک غول به حساب می آمد. بعضی ها 10 
سال پشت کنکور می ماندند. خیلی ها آرزو داشتند درس بخوانند، چون مدرک تحصیلی 
ارزش غیرعادی داشت و اصال قابل قیاس با مدارک و شرایط امروزی نبود. رشته برق 
دانشگاه آریامهر چهار گرایش داشت؛ قدرت، دیجیتال، کنترل و مخابرات! نمی دانم چه 

شد که دیجیتال را انتخاب کردم.«

آشناییباکامپیوتر
انتخاب اتفاقی گرایش دیجیتال در رشته مهندسی برق زمینه ساز آشنایی مقدماتی مسیح 
با کامپیوتر می شود و در ادامه عالقه فراوانش به این فناوری که تازه قدم های اولیه اش را 
در ایران برداشته بود، او را به سمت یادگیری سخت افزار کامپیوتر سوق می دهد. عالقه 
مسیح به کامپیوتر به حدی زیاد است که در طول روز ساعت ها وقت خود را با کار کردن 
روی آن می گذراند و در مدت اندکی چم و خم کار با این دستگاه ها را به طور کامل یاد 
می گیرد. خودش در این رابطه می گوید: »دانشگاه ما یک قرارداد با شرکت نفت داشت. 
برای همین منظور کامپیوتر خیلی خوبی را خریدند و در دانشگاه مان گذاشتند تا ضمن 
اینکه کارهای شرکت نفت را انجام می دهد، دانشجویان نیز استفاده کنند. به دلیل عالقه ای 
که به آن دستگاه پیدا کردم، به قدری به سراغش می رفتم که تقریبا همیشه دست خودم 
بود. با اینکه تعداد زیادی اپراتور داشت، صبح ها زود به دانشگاه می رفتم و شب ها هم 
ساعت 11 یا دیرتر به خانه برمی گشتم. عالقه زیادی به کار با کامپیوتر پیدا کردم. کالسم 
که تمام می شد، دائم سراغ آن کامپیوتر می رفتم. طوری شده بود که هر کدام از دانشجویان 

که مشکلی داشت، به سراغ من می آمد.«
ممارست و پیگیری مسیح در کار با کامپیوتر و اســتعداد وی در یادگیری موجب 
می شود خیلی زود مورد توجه استادان دانشگاه قرار گیرد و با پیشنهاد یکی از آنان و 
پس از گذشت تنها سه ترم از دانشگاهش، در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر شروع 
به تدریس »برنامه نویسی فرترن« کند و به دانشجویان هم سن و سال خود برنامه نویسی 

یاد دهد.
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نهبهامآیتیوورودبهدنیایحرفهای
»در دانشگاه آریامهر آن زمان وضعیت تحصیلی بدین گونه بود که همان طور که بعد 
از اتمام دبستان باید به راهنمایی و سپس دبیرستان بروی، پس از اتمام دوره کارشناسی 
هم باید به طور طبیعی به ام آی تی در آمریکا مهاجرت کنی. از ترم سوم، دو استاد راهنما 
داشتیم که یکی در ایران و دیگری در ام آی تی بود. یک اتاق هم برایمان در این دانشگاه 
آمریکایی در نظر می گرفتند و می گفتند: »فالن روز که درس هایت تمام شد باید از فالن 
جا بلیت بگیری و به آمریکا بروی«. همه برای ادامه تحصیل به آمریکا می رفتند و حتی 
فرم های وضعیت تحصیلی هم به صورت خودکار برای من فرستاده شد؛ اصال الزم نبود 

از کسی تقاضا کنیم.«
 با این حال به دلیل فوت ناگهانی پدر، مسیح که پسر ارشــد خانواده است، از رفتن 
به آمریکا منصرف می شود و در همان دانشــگاه آریامهر در رشته مورد عالقه اش یعنی 
»مهندسی نرم افزار« در مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل می دهد و برای کمک به معیشت 
خانواده در شرکت یکی از استادانش با نام سمسارزاده مشغول به کار می شود. حضور او 
در این شرکت و همکاری با شعبه ایرانی بزرگ ترین شرکت فناوری اطالعات آن دوران 
یعنی »آی بی ام« زمینه ساز آشنایی او با پروژه ها و سیستم های مختلف کامپیوتری می شود 

و به تدریج تجربه و مهارتش در این حوزه بیشتر و بیشتر می شود.
»در شرکتی که با استادمان آقای سمسارزاده داشتیم، کارهای پیمانکاری انجام می دادیم. 
اسم شرکت را به خاطر نمی آورم. آن موقع دانشگاه آریامهر اجازه می داد استاد از بیرون 
کار بگیرد و به دانشگاه بیاورد، ولی 50 درصد از درآمد هر پروژه به دانشگاه اختصاص 
می یافت. دانشگاه هم در عوض به او اتاق و دانشجو می داد، ولی باید حقوق دانشجویان 
را از آن 50 درصد خودش می پرداخت. آقای سمسارزاده بدین ترتیب چند پروژه گرفت 
و بعد هم شرکت درست کرد. بعضی پروژه ها را بیرون انجام می داد و برخی را در دانشگاه! 
آن موقع ما طرف قرارداد شرکت »آی بی ام« در ایران شدیم. تیم شش یا هفت نفره ما با آنها 
قرارداد داشتند که کار را به انجام برسانند. آی بی ام پروژه را می گرفت، قرارداد می بست 
و ما اجرا می کردیم. قیمت هایی که به آی بی ام می دادند شاید 10 برابر رقمی بود که به ما 
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می پرداختند. می فهمیدیم که مبلغ قرارداد چقدر است و چه اندازه به ما می دهند، ولی 
همین یک دهم هم رقم خوبی برایمان بود. قبل از انقالب، چندین بار به ساختمان شرکت 
آی بی ام رفتم و از چیزهایی که می دیدم تعجب می کردم. یک ماشین تحریر داشتند که 
دارای کارت مغناطیسی بود. هر چیزی که تایپ می کردند، اول روی این کارت می رفت 
و روی صفحه نمایش هم نشــان می داد که چه چیزی تایپ کرده اند. سپس یک دکمه 
می زدیم و پرینت می شد. از نظر ما این وسیله پیچیده ترین چیزی بود که می شد در آن 

زمان ساخت.«
حضور قدرتمند شرکت آی بی ام در ایران باعث شده بود که این شرکت آمریکایی تقریبا 
بازار کامپیوتر در ایران را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد. این شرکت تقریبا با اغلب 
دستگاه ها و ارگان های دولتی از جمله بانک مرکزی قرارداد بسته بود و مسیح قائمیان نیز که 
همچنان در شرکت استادش کار می کند، ارتباط زیادی با آی بی ام دارد و پروژه های مربوط 
به این شرکت را با یک گروه شش، هفت نفره به انجام می رساند و طی چند سال به عنوان 

یک کارشناس فنی خبره در بانک مرکزی و وزارت دارایی آن زمان شناخته می شود.
»چند سال در آی بی ام پروژه های سنگین را در قالب شرکت استادمان انجام می دادیم. 
وقتی به بانک مرکزی و دارایی می رفتم مرا می شناختند. وقتی در بانک مرکزی بودم، معاون 
و رئیس اداره کامپیوتر، زیر نظر من کار می کردند. آنها آدم های بزرگ و مســنی بودند، 
ولی من یک جوان با لباس دانشجویی و شلوار لی! قدری »ریش« هم می گذاشتم. گاهی 
وارد یک حوزه خیلی سیستماتیک و رده باال در زمان شاه می شدیم و می دیدیم معاون 
و رئیس کامپیوتر آنجا زیر نظر ما هستند و ما پروژه را پیش می بریم؛ آن هم نه طوری که 
احساس کنند ما نمی فهمیم و تحمیل شده ایم. ما راهی برای تحمیل نداشتیم؛ بلکه بغل 
دست شان می نشستیم و طرز کارها را توضیح می دادیم و وقتی تجربه مان را می دیدند 
احساس می کردند ما بهتر از آنها می فهمیم و پروژه را به سرعت به جواب می رسانیم. به من 
می گفتند: »اینها را چطور یاد گرفته ای؟ به سن تو نمی خورد تجربه زیادی داشته باشی.« قبل 
از انقالب، در بانک مرکزی و وزارت دارایی پوزیشن فنی خوبی داشتم و قبولم داشتند. 
حتی وقتی خودم نمی رفتم، زنگ می زدند و سوال می پرسیدند. ما تحت عنوان شرکت 
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آی بی ام با ایشان همکاری می کردیم، نه تحت عنوان دانشگاه!«

انقالب
»به قدری در فضای درسی بودیم که از سیاست چیزی نمی فهمیدیم. امام را دوست 
داشتیم، ولی نه به این معنا که اسلحه به دســت بگیریم، بجنگیم یا دعوا کنیم! گاهی در 
راهپیمایی ها شرکت می کردیم. در بعضی راهپیمایی ها از میدان انقالب به سمت آزادی 
می رفتیم و یک عالمه بلندگو در مسیر نصب می کردیم که شعارها از بلندگو پخش شود. 
اول خیلی خوشحال بودیم که کار خوبی کرده ایم؛ ولی پنج دقیقه بعد از شروع تظاهرات 
ساواکی ها آمدند و ســیم هایش را بریدند. هرچه تالش کردیم دوباره درستش کنیم، 
نمی شد. دفعات دوم و سوم طوری بلندگوها را کار گذاشتیم که نتوانند قطع کنند. اگر 
یک بلندگو را قطع می کردند خود به خود یکی دیگر فعال می شد. مکانیسم های آلترناتیو 
گذاشته بودیم. تعداد زیادی رادیو، بی ســیم و تجهیزات گذاشتیم که باعث می شد هر 
سیمی را که قطع کنند، هیچ اتفاقی نیفتد و باز هم دیتا به آن برسد. ساواکی ها می دیدند 
هر بلندگویی که قطع می شود، دو دقیقه بعد وصل می شود و متعجب می ماندند که چه 
اتفاقی دارد می افتد. پای هر کدام از تیرها یک نفر را می گذاشــتیم و می گفتیم: »با کسی 
درگیر نشوید. اگر قطع کردند اهمیت ندهید، ولی موقعی که رفتند دوباره وصلش کنید«. 
ساواکی ها می آمدند، قطع می  کردند و می دیدند دو دقیقه بعد دوباره وصل شد! دوباره قطع 
می کردند و یک دقیقه ای وصل می شد. از اینجور کارها انجام دادیم ولی باز هم می گویم 

چندان سیاسی نبودم.«

رئیسادارهکامپیوتربانکمرکزی
پیروزی انقالب اسالمی دست بسیاری از شرکت های آمریکایی را از بازار ایران دور 
کرد و در همین راستا شرکت آی بی ام نیز که مسیح قائمیان چندین سال با آن همکاری 
داشت، فعالیت هایش متوقف شده بود. این موضوع به عالوه عالقه ذاتی اش به تدریس او 
را مجددا به محیط دانشگاه سوق می دهد و به تدریس مشغول می شود. اما حضور او در 
دانشگاه دیری نمی پاید و به دلیل دانش فنی و مهارت های تخصصی اش در حوزه فناوری 
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و کامپیوتر به سرعت مورد توجه مسئوالنی قرار می گیرد که نگران وضعیت سیستم ها 
در ارگان های حساس دولتی نظیر بانک مرکزی و وزارت نفت بودند. »پس از انقالب 
و با قطع همکاری آی بی ام این نگرانی به شدت در مسئوالن وقت به وجود آمد که اگر 
کامپیوترها خراب شود، چه می شود. از روز اول دعوای بین ایران و آمریکا وجود داشت و 
تمام دستگاه ها آمریکایی بودند. همه می ترسیدند که از فردا صبح، آمریکایی ها سیستم ها 
را عمدا از کار بیندازند و ما هم نفهمیم چطور باید دوباره آنها را راه بیندازیم. خیلی ها دانش 
فنی هم از کامپیوتر نداشتند و احساس می کردند وسیله پیچیده ای است که اگر نزدیکش 
بروید، زلزله می  شود؛ به همین دلیل از من خواسته شد که به بانک مرکزی بروم و به عنوان 

رئیس اداره کامپیوتر برای من حکم صادر شد.«
هرچند قائمیان در زمان ریاســت »علیرضا نوبری« به بانک مرکزی وارد می شــود، 
اما با تشدید اختالفات بین محمدعلی رجایی، نخســت وزیر و ابوالحسن بنی صدر، 
رئیس جمهور وقت، »محسن نوربخش« که از جمله منتقدان نظریات اقتصادی بنی صدر 
و تیم او بود، از سوی رجایی به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد. حضور محسن 
نوربخش در بانک مرکزی و آشنایی اش با مسیح قائمیان زمینه همکاری طوالنی مدت 
این دو با یکدیگر را فراهم می کند. مسیح قائمیان روزهای اولیه حضور محسن نوربخش 
در بانک مرکزی را این طور توصیف می کند: »زمانی که آقای نوربخش به بانک مرکزی 
آمد خیلی جوان بود؛ کمتر از 30 سال سن داشت. آن موقع میانگین سن اعضای دولت به 
24 یا 25 سال می رسید و همه جوان هایی بودند که تحصیل کرده آمریکا بودند. واقعیت 
این است که آقای نوربخش آدمی بسیار فهمیده و استاد دانشگاه بود. از همان اول که آمد، 
احساس کردیم خیلی باسواد است؛ گرچه جوان بود. هرچه جلوتر رفتیم این احساس 
بیشتر شد. در برخوردهای خارجی می دیدم این شخص نسبت به روسای بانک مرکزی 
کشورهای دیگر قوی تر اســت و آنها نیز قبولش می کردند. دیگران می آمدند و از وی 

مشورت می گرفتند.«

نظامجامعکنترلارز؛اولینماموریتجدی
دکتر نوربخش از همان ابتدا حساب ویژه ای روی مسیح قائمیان باز می کند و ماموریت 
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ســاماندهی وضعیت تعهدات ارزی و قراردادهای ال ســی را به او واگذار می کند. در 
آن سال ها نه تنها وضعیت درآمدهای ارزی کشور مشــخص نبود؛ بلکه هیچ ارگان و 
سازمانی نیز کنترلی بر اعتبار اسنادی بازشده و ال سی ها نداشت. جزیره ای عمل کردن 
وزارتخانه های مختلف و نبود آمار و اطالعات دقیق و جامع کار را سخت کرده بود و به 
همین منظور مسیح قائمیان به دستور نوربخش تمامی کارهای مربوط به انفورماتیک بانک 

مرکزی را رها کرده و تمام وقت خود را صرف نظام جامع کنترل ارز می کند.
»باید می فهمیدیم چقدر اعتبار اسنادی باز شده و برای چه بوده! حجم کاالهایی که به 
کشور می آمد با ظرفیت گمرک  های ما نمی خواند. می  دیدیم مثال یک گمرک می تواند 
یکصد تُن کاال ترخیص کند، ولی ما هزار تن کاال برایش می  فرستیم. طبیعتا گیر می کرد. 
یک روز با معاون وزارت راه صحبت کردم و گفتم: »بنادر شــما تا یکی، دو ماه دیگر 
کامال مختل می شود؛ چون حجم کاالیی که می آید بیش از قدرت ترخیص تان است«. 
گفت: »غیرممکن است. من این همه سال اینجا بوده  ام. هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاده«. 
گزارش ها را نگاه می کردیم، می دیدیم تعداد زیادی ال سی باز شده و به زودی کاال حمل 
می  شود و به ایران می رسد. یک روز در خانه نشســته بودم که تماس گرفتند و گفتند: 
»کشتی ها در بنادر معطل مانده اند و حتی اگر به آنها بگوییم »جنس را در آب بریز و برو 
حاضر نمی شوند. طبق قانون موظف هســتیم تا وقتی که بار را تخلیه نکرده، پولش را 
بپردازیم، پس به نفعش است که همین جا بایستد و منتظر تخلیه بماند. ادارات گمرک 
کشش ترخیص این همه کاال را ندارند. دقت نکرده ایم که این حجم کاال نباید بی خودی 
وارد شود«. آنجا بود که همه وزارتخانه ها فهمیدند باید سیستم کنترل ارز جدی تر گرفته 
شود و پشت سر بانک مرکزی ایستادند تا سیستم کنترل ارز را به شدت تقویت کنیم. 
اولین سیستمی که تاثیر وسیعی در کشور گذاشت، شماره هشت رقمی ثبت سفارش بود 

که هنوز هم کار می کند.«
موفقیت قائمیان در این پروژه و تاثیرگذاری وسیع آن در سطح ملی، وی را به مرد شماره 
یک کمیته تخصیص ارزی بانک مرکزی تبدیل می کند و حال که او دهه سوم از زندگی 

خود را پشت سر می گذارد، به یکی از نفرات اثرگذار بانک مرکزی تبدیل شده است.
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مذاکرهباآیبیام
از دیگر ماموریت های مسیح قائمیان در ســال های اولیه انقالب، مذاکره با شرکت 
آی بی ام اســت که قصد خروج از ایران را داشــتند و می خواهند وضعیــت اموال و 
کارمندان شان را در ایران تعیین تکلیف کنند. مسئولیت تیم مذاکره کننده ایرانی با قائمیان 
است. آی بی ام در آن زمان 60 میلیون دالر در ایران سرمایه دارد و از طرف مسئوالن وقت 
این اختیار به قائمیان داده می شود که تا سقف 20 میلیون دالر را به آنها بازگرداند. بر خالف 
برخی شرکت های آمریکایی که علیه کشورمان در دادگاه های بین المللی اقامه دعوا کرده 
بودند، شرکت آی بی ام به مذاکره مستقیم با ایران روی آورده بود و می خواست بدون طرح 
در دادگاه وضعیت اموال و کارمندانش در ایران را مشخص کند. طرف های آمریکایی 
نگران قیمت سهام شان در بازار بورس آمریکا هستند و به همین دلیل نمی خواهند واژه 
مصادره در مورد شعبه ایرانی شان به کار برده شــود. قائمیان و سایر اعضای تیم موفق 
می شوند به ازای پرداخت سه میلیون دالر، کلیه اموال شرکت آی بی ام در ایران را تحویل 

بگیرند. اما نمایندگان شرکت آمریکایی سه شرط را برای طرف ایرانی می گذارند.
 »آنها به ما گفتند هر نوع کامپیوتری بخواهید بدون محدودیت به شما می دهیم، ولی 
خودمان تعمیر نمی کنیم. تعمیر بر عهده خودتان است. اگر هم آموزش الزم داشتید به 
اروپا بیایید تا به شما آموزش دهیم«. دوم اینکه »کامپیوترها در بعضی زمینه ها نباید استفاده 
شوند«. می گفتند »کامپیوترها را در زمینه بمب اتم استفاده نکنید«. گفتیم »طبیعی است و 
می پذیریم«. بعد گفتند »در زمینه تغییرات ژنتیکی هم نباشد«. ما علتش را نمی فهمیدیم. 
از کجا بدانیم وزارت بهداشت با این کامپیوترها چه کاری انجام می دهد؟ شاید بخواهد 
تحقیقات ژنتیکی انجام دهد. مگر من می توانم جلویشان را بگیرم؟ حرف زشتی است. به 
هر حال پذیرش این هم سخت نبود. سوم اینکه گفتند »در زمینه مغناطیس و ریخته گری 
در فضا هم استفاده نکنید« که من هیچ وقت معنایش را نفهمیدم. »در زمینه ریخته گری در 
فضا هم نباشد«. دو مورد آخر را خوب نفهمیدیم. آمریکایی ها اصرار داشتند که »اگر اینها 
را نپذیرید همه قطعات را نمی دهیم«. باالخره مجوز گرفتیم و امضا کردیم. آنها می دانستند 
کجاها جاهای حساسی است. خواسته آخرشان هم این بود کارمندان شان در ایران را با 
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استاندارد شرکت آی بی ام بازنشسته کنید« که این یکی برایمان خیلی سخت بود. به آنها 
گفتیم اجازه این کار را نداریم، چون شما می خواهید حقوق های سنگینی بدهید. آن موقع 

قدری هم تندرو بودیم.«
شرط آخر طرف آمریکایی برای قائمیان خیلی گران تمام می شود. در حالی حقوق 
مدیرعامل شرکت آی بی ام در ایران حدود 24 هزار تومان است که حقوق خود قائمیان 
به عنوان رئیس اداره کامپیوتر بانک مرکزی حدود 5300 تومان است و بنابراین سازمان 
برنامه و بودجه زیر بار پرداخت چنین حقوق های نجومی نمی رود. با این حال قائمیان 
برای حفظ کارمندان ایرانی و متخصص شرکت آی بی ام تمام تالش خود را می کند تا 
بتواند مسئوالن وقت را راضی کند که حقوق بیشتری به آنان بپردازد. استدالل او این است 
که اگر حقوق این افراد کم شود، یکی از آنها هم در ایران نمی مانند و به آمریکا می روند و 
این مساله خالء جدی در حوزه فناوری اطالعات کشور پدید می آورد. تالش هایش نتیجه 
می دهد. »باالخره با 14 هزار تومان موافقت شد. توانستیم اولین مدیرعامل را با حقوق 14 
هزار تومان بیاوریم. مصوبه اش هم در هیات مدیره شرکت انجام نمی شد؛ بلکه شورای 
عالی انفورماتیک باید تایید می کرد. به هر کدام از پرسنل یک چک می دادیم و می گفتیم 
»شما بازخرید شدید«. یک قرارداد استخدام هم در اختیارش می گذاشتیم. اسم شرکت 
جدید را eX.IBM یعنی »آی بی ام سابق« گذاشتیم. هنوز ساختار حقوقی و اسم خاصی 
هم برایشان طراحی نکرده بودیم. 250 نفر بودند؛ حتی یک نفرشان هم نرفت. احساس 
موفقیت زیادی کردیم که توانستیم جوی بسازیم که حتی یک نفرشان را از دست ندهیم؛ 

چون آنها وقتی کارت آی بی ام را در جیب دارند، به هر کشوری می توانستند بروند.«

رویاینوربخشبهحقیقتمیپیوندد
حضور در تیم مذاکره با شرکت آمریکایی آی بی ام و ســرانجام موفقیت آمیز آن، او 
را ترغیب می کند که به عنوان عضو هیات مدیره به همکاری خود با شــرکت که حال 
»داده پردازی« نام گرفته اســت، ادامه دهد. انحالل شــرکت آی بی ام سابق و پرداخت 
بدهی ها و تاسیس شــرکت دولتی جدید زمان زیادی را می گیرد، اما حال دیگر نوبت 
عمل است. دغدغه اصلی دکتر نوربخش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان 
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اتصال حساب همه شعبه های یک بانک به یکدیگر بود. حضور دکتر الهی نیز که در ابتدا 
به عنوان مشاور محسن نوربخش در بانک مرکزی فعالیت می کرد، مزید بر علت شده بود 
تا نوربخش رویای خود را در این زمینه تحقق ببخشد. سه گانه نوربخش، الهی و قائمیان 
به کمک یکدیگر پروژه بزرگی را آغاز می کنند تا این رویا به حقیقت بدل شود. شرکت 
ملی انفورماتیک تاسیس می شود تا پروژه سیبای بانک ملی در آن انجام شود. »آن موقع 
اگر به یک شعبه بانک می رفتید، باالی گیشه ها نوشته شده بود: »از حساب 1 تا 100«، 
گیشه دیگر نوشته بود »از 101 تا 200؛ از 201 تا 300«. شما مشتری یک بانک یا حتی 
مشتری یک شعبه نمی شدید؛ بلکه مشتری یک باجه خاص به حساب می آمدید. آرزوی 
آقای نوربخش این بود کاری کنیم افراد، مشتری کل بانک بشوند. بدین ترتیب بود که 
کانسپت کربنکینگ حائز اهمیت شد. تصمیم گرفتیم وارد بیزنس تولید Solution شویم. 
بزرگ ترین مشتری ما بانک ملی بود. یک شرکت ساختیم به اسم »ملی انفورماتیک« که 
کلمه »ملی« از »بانک ملی« می آمد و انفورماتیک را هم از »داده پردازی« آوردیم. مخصوصا 
سهم خود را 51 درصد و سهم آنها را 49 درصد کردیم تا فضای خصوصی بر شرکت 
حاکم شود. نمی دانم کار درســتی بود یا نه؛ ولی این کار انجام گرفت. در آنجا تصمیم 
گرفتیم سرویس های یکپارچه به وجود آوریم. تولید چنین سیستم هایی آسان نبود؛ زیرا 
در کشور تجربه قبلی از این نداشتیم که چهار هزار شعبه بانکی، مثال بانک ملی، را به هم 
وصل کنیم. قبال دفاتر بسیار قطوری داشتند که تمام تراکنش ها را داخلش ثبت می کردند. 
اساس کار بانک ملی، بانکداری انگلیسی است که روش بسیار گران و سختی به شمار 
می رود. همه تصور می کردند که باید کار از یک بانک خیلی کوچک آغاز شود، ولی من 
و دکتر الهی تصمیم گرفتیم ابتدا مشکل بانک ملی را حل کنیم و موقعی که در بانک ملی 
حل شود، بقیه هم خودبه خود ترس شان می ریزد، ولی اگر در یک بانک کوچک انجام 
گیرد، بقیه می گویند »در بانک های بزرگ جواب نمی دهد«. حدود 10 سال طول کشید تا 
حساب های جاری را تبدیل به »سیبا« کردیم. کار بسیار سختی بود. برای اولین بار تعدادی 
دستگاه خودپرداز آوردیم و به حساب های بانکی متصل کردیم. نرم افزارهای مورد نیاز 
آنها را به تدریج توسعه دادیم. هر کدام از این نرم افزارها یک بیس خارجی داشت و در 
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ایران توسعه می دادیم. نرم افزاری که االن داریم به قدری عوض شده که عمال ربطی به آن 
نسخه خارجی ندارد. »سوئیچ« از جمله نرم افزارهای خریداری شده بود که بعدها در مرکز 
»شتاب« نیز نصب شد. اینها نسخه های توسعه یافته نرم افزارهای خارجی هستند. دکتر الهی 

سال ها به عنوان رئیس هیات مدیره و مهره کلیدی آن دو شرکت کار کرد.«
مثلث نوربخش، الهی و قائمیان پس از کش وقوس فراوان و ظرف 10 سال پروژه سیبای 
بانک ملی را به سرانجام می رسانند. موفقیت پروژه سیبای بانک ملی و اتصال چهار هزار 
شعبه به یکدیگر کار را برای انجام پروژه های بعدی نیز هموار می کرد. پروژه بعدی »سپهر 
بانک صادرات« است که با استفاده از تجارب اندوخته شده در پروژه سیبا، آن را یک ساله 
به پایان می رسانند. در واقع بزرگ ترین بانک های کشور یعنی ملی و صادرات توانسته 
بودند، شعبه هایشان را یکپارچه کنند و این تحول عظیمی در صنعت بانکداری کشور بود. 
حال دغدغه اصلی، انتقال وجه بین بانکی است. هرچند طرح جامع اتوماسیون بانکی در 
سال 1372 به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسیده بود و اجرای آن هم به بانک مرکزی 
سپرده شده بود، اما با وقفه زیادی همراه شده بود. با اجرای موفق پروژه های سیبا و سپهر، 
پایه و اساس مناسبی برای راه اندازی شبکه بین بانکی با نام »شتاب« فراهم شده بود. در ابتدا 
زیرساخت انتقال وجه بین بانکی در بانک های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن آماده 
می شود، اما به دلیل حضور بانک صادرات و رقابتی که بین بانک های بزرگ کشور وجود 
داشت، تسری این شبکه به سایر بانک ها با مخالفت بانک های بزرگ روبه رو می شود. 
مسیح قائمیان نقش بزرگی در متقاعد کردن روسای بانک ها ایفا می کند و برای کاهش 
حساسیت ها، مرکز شتاب را از بانک صادرات جدا کرده و به بانک مرکزی منتقل می کند. 
محوریت پیدا کردن بانک مرکزی در پیشبرد شبکه شتاب بسیار موثر است و به فراگیرتر 

شدن شبکه شتاب کمک شایانی می کند.       

دانشکدهدادهپردازی
مسیح قائمیان همواره ایده های جدیدی را در سر دارد؛ تاسیس دانشکده ای که بتواند 
نیروهای متخصص در حوزه بانکداری تربیت کند از جمله ایده هایی است که در اوایل 
دهه 70  آن را با موفقیت به مرحله عمل می رساند. قائمیان در خصوص جرقه اولیه تاسیس 
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دانشکده داده پردازی توضیحات جالبی می دهد: »یک روز آقای روغنی زنجانی که در آن 
زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود را دیدم. ایشان از همکالسی های من در دوران 
دبیرستان بود و رفاقت دیرینه ای با هم داشتیم. به او گفتم آقای زنجانی ما ساالنه این همه 
مالیات می دهیم، امسال دیگر نمی  خواهیم مالیات بدهیم. گفت مگر می شود مالیات ندهید، 
اگر می خواهی مالیات ندهی باید شــرکت را بفروشی! گفتم نه شرکت را نمی فروشم، 
ولی به صورت قانونی پولی که بابت مالیات هر ســاله می پردازم را خرج می کنم، گفت 
چه کار می خواهی بکنی، مثال حقوق کارمندهایت را زیاد می کنی؟ گفتم نه، می خواهم 
دانشکده تاسیس کنم، گفت دانشکده به تو چه ربطی دارد؟ گفتم من این پول ها را می دهم 
دارایی، دارایی از من می گیرد می رود دانشگاه می سازد دیگر، من می  خواهم همین جا 
در داده پردازی یک دانشکده تاسیس کنم که هم به درد خودم بخورد و هم سایر بانک ها 
بتوانند از آن استفاده کنند و نیروی متخصص تربیت کنم. باالخره موافقت او را گرفتیم و 
یک سرمایه هنگفت هم هیات مدیره مصوب کرد و ما کار ساخت دانشکده را آغاز کردیم 

و از طریق کنکور سراسری نیز به جذب دانشجو اقدام کردیم.«
بدین ترتیب قائمیان اولین دانشکده غیرانتفاعی و غیردولتی کشور که از وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری مجوز دارد را تاسیس می کند. 

شکلگیریتوسن
دکتر نوربخش را می توان معمار بانکداری ایران پس از انقالب دانست. خارج کردن 
بانکداری از دست دولت و تاسیس بانک های خصوصی از جمله دغدغه های وی در میانه 
دهه 70 است. اولین مجوزها برای تاسیس بانک های خصوصی هم توسط وی صادر 
می شود و سختگیری چندانی هم در این زمینه نشان نمی دهد. اقتصاد نوین، پارسیان و 
سامان از جمله اولین بانک هایی بودند که با مجوز بانک مرکزی و با سرمایه ای در حدود 
20 تا 25 میلیارد تومان تاسیس می شوند. سرمایه اندک و هزینه های هنگفت خرید شعبه 
و استخدام کارمند و مسائلی از این جنس، دســت بانک ها را برای اجرای برنامه های 
توسعه ای شان بسته نگه داشته بود. هنگامی که مجوز بانک سامان که توسط بانک مرکزی 
صادر می شود، دکتر نوربخش از قائمیان می خواهد که به موسسان آن کمک کند. معضل 
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اصلی بنیان گذاران بانک سامان در آن مقطع زمانی نداشتن کربنک بود. »یک روز من در 
دفتر کارم نشسته بودم که آقای نوربخش زنگ زد و گفت آقای رجایی سلماسی می آید 
پیش شما. آقای رجایی کارمند بانک مرکزی بود و بعدها رئیس بورس شد. آقای رجایی 
آمد و گفت آقای نوربخش به ما اجازه داده بانک تاسیس کنیم و مجوزش را گرفتیم و در 
حال حاضر کربنک می خواهیم. گفتم بروید از خارج بخرید، گفت خیلی گران است همه 
پول مان را هم بدهیم نمی توانیم بخریم. خالصه کمی با هم بحث کردیم و پیشنهاد داد که 
شرکتی را تاسیس کنیم که بتواند کربنک تولید کند. همین جلسه نقطه آغازی بود برای 

شگل گیری شرکت توسن.«
مسیح قائمیان با همکارانش اپلیکیشن محدودی را برای یک شعبه بانک سامان که در 
طبقه دوم ساختمان آجری در چهارراه جهان کودک بود، طراحی می کنند و پس از این 
پروژه شرکتی با نام اولیه »کیش ویر« که بعدها به »توسن« تغییر نام داد، تاسیس می شود. 
این نرم افزار محدود بعدها گســترش پیدا می کند و تا 200 شعبه را ساپورت می کند و 
مسیح قائمیان هم به تدریج سهام خود را واگذار می کند. در حال حاضر شرکت توسن 
با بیش از 700 کارمند یکی از شرکت های دانش بنیان موفق در زمینه تولید نرم افزارهای 

بانکی ایرانی است. 

کارتهوشمندسوخت
سهمیه بندی سوخت یکی از سیاست های اصلی دولت اول محمود احمدی نژاد بود. 
تهیه زیرساخت فنی این پروژه عظیم طی یک مناقصه به شرکت »ای تی آی« واگذار شده 
بود. این شرکت پس از گذشت چهار سال و مصرف بیش از 97 درصد بودجه تنها توانسته 
بود سه درصد پیشرفت داشته باشد و این پروژه به معضلی برای دولت وقت بدل شده 
بود و هیچ کس؛ حتی مسئوالن وزارت نفت نیز امیدی به موفقیت آن نداشتند. محمدرضا 
نعمت زاده که در آن زمان معاون وزیر نفت است و برای به سرانجام نرسیدن این پروژه 
تحت فشار زیادی است، از کارشناسی غربی برای بررسی روند این پروژه و اینکه اعالم 
کند چنین پروژه ای در ایران قابل انجام اســت یا خیر، کمک می گیرد و در جلسه ای که 
قرار است این کارشناس نظر خود را اعالم کند، از مسیح قائمیان هم دعوت می کند که در 
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جلسه حضور داشته باشد. »جلسه که شروع شد، کارشناس سوئیسی داشت مقدماتی را 
می گفت که آقای نعمت زاده حرفش را قطع کرد و گفت تمام گزارش خودت را در یک 
خط به من بگو. یک طوری می خواست با صحبت هایش به ما بفهماند که من نمی توانم 
این پروژه را انجام دهم، پس هیچ کس دیگری هم نمی تواند انجام دهد. این عبارت را 
چندین بار در جمالتش تکرار کرد »you can never ever operate this project«. پس از 
پایان صحبت هایش  من گفتم ایشان راست می گوید. خیلی خوشحال شد و منتظر تایید 
سخنانش از جانب من بود و گفت یعنی پروژه غیرقابل اجراست؟ گفتم نه، شما نمی توانید 
اجرا کنید. که با این حرف من یک مقدار چالش هم در جلسه به وجود آمد. به هر ترتیب 
نظر کارشناس خارجی در جلسه این بود که پروژه غیرممکن است و مشخص بود چه 
می گوید. می گفت اینجا زیرساخت ارتباطی ندارد و درست هم می گفت، همان مشکلی 
که ما 20 سال پیش در خدمات به آن رسیده و با همه محدودیت ها چند پروژه را انجام 
داده بودیم و می دانستم مشکل کشور کجاست. بعد من به صراحت گفتم یکصدروزه 

این کار انجام می شود.«
با این ادعای قائمیان مبنی بر انجام یکصدروزه پروژه ای که چهار سال است روی زمین 
مانده و کارشناســان خارجی نیز غیرعملیاتی بودن آن را اعالم کرده بودند، محمدرضا 
نعمت زاده از قائمیان می خواهد که مســئولیت پروژه را بر عهده بگیرد. اولین شرط او 
افزایش بودجه مصوب این پروژه به 150 میلیون دالر است؛ شرطی که هرچند در ابتدا 
مورد تایید وزارت نفت قرار می گیرد، اما در ادامه نزدیک به 40 میلیون دالر از بودجه مزبور 
اختصاص پیدا نمی کند و مشکالت عدیده ای برای قائمیان و شرکت آی تی ای به وجود 
می آورد. قائمیان هیچ فردی را با خود به این پروژه نمی آورد و ســعی می کند با استفاده 
از کارشناسان موجود شرکت آی تی ای و همچنین کارشناسان شرکت نفت پروژه را به 
پیش ببرد. ساختار و برنامه ریزی دقیقی را طراحی می کند و رهبری این پروژه بزرگ را 

بر عهده می گیرد.
او تقریبا هزار نفر را درگیر این پروژه می کند و با مدیریتی مثال زدنی ظرف 110 روز 
پروژه ای که بزرگ ترین پروژه نرم افزاری منطقه لقب می گیرد را با موفقیت به سرانجام 
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می رساند؛ پروژه ای که به لحاظ امنیتی به قدری قدرتمند است که با وجود تهدیدات و 
حمالت گسترده سایبری و ویروسی طی 10 سال گذشته، همچنان پرقدرت به کارش 
ادامه می دهد. او در این رابطه می گوید: »خانم رایس، ســخنگوی کاخ سفید در همان 
زمان گفته بود که ظرف دو ماه این سیستم را نابود خواهیم کرد. زمانی که این گزارش را 
دیدم، متعجب شدم که چگونه آمریکا درباره پروژه ملی کشوری چنین واکنشی نشان 
داده است. آقای نعمت زاده نیمه شب به من زنگ زد و گفت بیا اینجا، چنین چیزی خانم 
رایس گفته، گفتم غلط کرده. خودش که هیچ پدرش هم نمی تواند سیستم را هک کند، 
گفتم فردا ساعت هشت می آیم. گفت این قدر خیالت راحت است؟ گفتم بله. صبح رفتم 
خدمت ایشان، گفت بیا برو تلویزیون، تبلیغ کن، گفتم من تلویزیونی نیستم، تبلیغات هم 
نمی  کنم، چه بگویم؟ گفتم هر کس بتواند یک کارت تقلبی بدهد من یک میلیون تومان 

به او جایزه می دهم!«

شهیدعیسیقائمیان
برادر کوچک تر مسیح قائمیان در سال 1360 به فیض شهادت نائل می شود. به اینجای 
گفت وگو که می رسیم لحن صحبت اش عوض می شود و در کالمش نوعی حس افتخار 
توام با تاثر موج می زند. او از هوش غیرعادی برادرش می گوید و از ابداعاتی که با سن 

کم اش در زمینه ادوات نظامی داشت.
»عیسی با معدل غیرعادی داشــت فارغ التحصیل می شد. میانگین معدل در دانشگاه 
شریف 12/5 بود، یعنی کسی که 12/5 می شــد، می گفت »نمره های خوبی گرفته ام«، 
ولی او معدل نزدیک به 19 داشت. نمره پایین نمی گرفت و تمام نمره هایش تقریبا 20 
بود. خط و نقاشی او هم خیلی خوب بود و زبان عربی را طوری صحبت می کرد که در 
نگاه اول کسی متوجه نمی شد که عرب نیست. انگلیسی اش هم خیلی خوب بود. وقتی 
اسناد موشــک تاو را پیدا کردند، خیلی راحت راهش انداخت و طرز کارش را فهمید. 
موشک نسبت به آرپی جی خیلی بهتر بود، ولی کسی فکر نمی کرد چنین موشکی دست 
گروه چمران بیفتد و بتوانند از آن اســتفاده کنند؛ چون دانش فنی آن پیچیده و متعلق به 
آمریکایی ها بود. برادرم گفت: »کاری نداره، نصب می کنم و راهش می اندازم«. و این کار 
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را کرد. یک جور »کنترل از راه دور« هم ساخت که با آن می شد تیربار را از راه دور کنترل 
کرد. دستگاه های دیگری هم با ابزارهای ساده داخلی ساخت. او موتورهای برف پاک کن 
پیکان را کنار مدارهای برقی دیجیتال می  گذاشت و با کمک آنها، یک مسلسل را از 7 یا 10 
کیلومتر دورتر کنترل می کرد. می خواستند این سالح را به خط تولید برسانند، ولی برادرم 

به جبهه رفت و برنگشت.«
مسیح قائمیان همه تالش خودش را می کند که مانع از رفتن برادرش به جبهه شود، 
اما موفق نمی شود. »قاعدتا کسانی مثل او نباید به خط مقدم می رفتند. خود من دخالت 
کردم تا اجازه ورود چند نفر از بچه های باهوش را به جبهه ندهند. فشار زیادی آوردم که 
»شما حیف هستید. باید عقب بایستید و مملکت به شما نیاز دارد«. همان موقع از طریق 
آقای نوربخش به سراغ آقای رفسنجانی هم رفتم که جلوی ورود این اشخاص را به جبهه 
بگیرد، اما اســتداللش این بود که امام فرموده  اند جبهه ها را پر کنید. ما نمی توانیم عقب 

بایستیم و ببینیم چه می شود.«

دکترنوربخش
نوربخش نفوذ کالم زیادی داشت، یک چیزی که می گفت درست است، همه آن را 
باور می کردند و حتی خارج از کشــور و در همایش های مختلف هم این را زیاد دیدم. 
رئیس کل بانک مرکزی مالزی به آقای نوربخش مانند امامزاده نگاه می کرد، می گفت هر 
وقت مشکلی پیدا کنیم، زنگ می زنیم به ایشان و هر دستوری بدهند ما اجرا می کنیم. نفوذ 
و کالم نوربخش غیرعادی بود. اشتباه هم خیلی کم می کرد و سوادش هم خیلی خوب 
بود و توانایی قانع کردن افراد را داشت. شاید روزهای نخست ورودش به بانک مرکزی 
این طوری نبود. آرام آرام یک پختگی خاصی پیدا کــرد. وقتی آمد کارمندان بانک ملی 
60ساله بودند و او بیست و چند ساله بود؛ یک نگاه از باال به پایین هم به او می کردند، من 
هم آن زمان این احساس را داشتم، چون سنم کم بود، بعد آرام آرام نوربخش خودش را 
جا انداخت؛ البته نه به اجبار، یعنی داخل جلسات مشخص می شد نسبت به دیگران بهتر 

نظر می دهد و پخته تر است، دستور نمی داد و چیزی که می گفت را همه می پذیرفتند.
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مرتضی مقدسیان بدون تعارف صحبت می کند و صریح و بدون پرده پوشی های 
مرسوم حرفش را می زند. همین ویژگی باعث می شود که منتقدان جدی داشته باشد؛ 
ولی هیچ وقت با حرف نزدن و تعارف تکه پاره کردن نمی توان منشاء تاثیر و تغییر 
بود. در مقدسیان چیز دیگری هم هست که رسانه ای ها را بیشتر مجذوب او می کند. 
مقدسیان اهل خودنمایی نیست؛ احتماال چون در بطن مهم ترین رویداد ایران در 50 
سال اخیر یعنی انقالب اسالمی رشد کرده است. مقدسیان حرف نمی زند که خودش 

را نشان دهد، او حرف می زند که تغییر ایجاد کند. 
مقدسیان جزء افراد ایده دار بانکداری ایران در سال های گذشته بوده است. مانند 
بیشتر مدیران فناوری اطالعات امروز ایران ریشه در شرکت داده پردازی دارد و مثل 
نصراهلل جهانگرد در مدرسه عالی کامپیوتر درس خوانده است. گفت وگوی ما با 
مقدسیان از صبح شروع و تا عصر ادامه پیدا کرد. تیزی و صراحت او چیزی است که 

احتماال در متن به اندازه کالم شفاهی او برجسته نیست.
مرتضی مقدسیان کسی است که یک شــرکت را در حال ورشکستگی تحویل 
می گیرد و بعد از 16 سال استعفایش را از همان شــرکتی می دهد که حاال تبدیل 
به هلدینگی شــده که یک میلیارد دالر ارزش دارد. امروز »بهسازان ملت« یکی از 
تاثیرگذارترین شرکت های فناوری اطالعات بانکی ایران است؛ برای شناخت این 

شرکت، مسیر زندگی مردی که آن را ساخت، مرور می کنیم.

2
چریک پیر 
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تهتغارییکخانوادهدهنفره
متولد دی ماه سال 1337 در شهر قزوین و فرزند هشتم خانواده است. به دلیل شغل 
پدرش، هشت فرزند خانواده در سه شهر مختلف به دنیا آمده اند؛ رشت، شیراز و قزوین. 
پدر در شرکت نفت مشغول به کار است و وضع مالی شان بد نیست. با این حال وقوع 

برخی اتفاقات سرنوشت آنان را تغییر می دهد.
»پدرم حامی کارگران در شــرکت نفت بود و از حقوق آنها دفــاع می کرد. در واقع 
ایشان سرکارگر )FORMAN( بود و مدیر ستادی نبود. در نتیجه وقتی با رنج و عذاب 
کارگران و مشکالت معیشتی آنان روبه رو می شد، نمی توانست ساکت بنشیند و دست به 
اعتراض های صنفی می زد. این کارها به مذاق مدیران باالدستی خوش نمی آمد، بنابراین 

عذر پدرم را خواستند و او را اخراج کردند.«
بعد از اخراج پدر و در حالی که شــش سال ســن دارد، به همراه خانواده به تهران 

مهاجرت می کنند و تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را پشت سر می گذارند.

ورودبهدانشگاهوهمزمانیآنباایامانقالب
آن روزها کنکور این غول بی شاخ ودم امروزی نبود، بنابراین قبول شدن در دانشگاه 
برای مرتضی چندان کار سختی نمی توانست باشد. انتخاب چهارم یا پنجمش را قبول 
می شود؛ رشته آنالیز سیستم در مدرسه عالی کامپیوتر و ورود به دانشگاهش همزمان 
می شود با سال 1356. خودش می گوید شانس آورده که این رشته را قبول شده است؛ 
»راستش را بخواهید رشته آنالیز سیستم را من بیشتر برای اسم جذابش انتخاب کردم. 
از روی ناآگاهی این رشته را انتخاب کردم، اما به نظر خودم بهترین رشته ممکن در آن 

سال ها بود که حتی از مکانیک و برق و... برای من بهتر بود و به عالیقم نزدیک تر.«
با این حال دوره دانشگاه مرتضی همزمان با اوج فعالیت های سیاسی و تظاهرات علیه 
رژیم شاه بود و دانشگاه ها هم به عنوان یکی از پایگاه های اصلی مخالفت با رژیم طبعا در 
معرض اتفاقات و تحوالت گوناگون. همین موضوع باعث می شود مرتضی نتواند بیش 

از 25 واحد را در طول یک سال و نیم بگذراند، یعنی هر ترم کمتر از 9 واحد!
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»همه دانشجویانی که در مدرســه عالی کامپیوتر بودند، کله شان بوی قورمه سبزی 
می داد. یکی از دالیل شلوغی و فعالیت سیاسی گسترده بچه های مدرسه عالی کامپیوتر 
این بود که ساواکی ها فرصت نکرده بودند آنجا را تسویه کنند و دکتر انواری هم که رئیس 
دانشگاه بود، انســان پاک و منزهی بود و طرفدار دانشجوها. به قدری مدرسه ما شلوغ 
شده بود و فعالیت سیاسی پررنگ بود که  ترم اول ما را تعطیل کردند و ترم دوم هم خیلی 
درست وحسابی تشکیل نشد و چون ما سرگرم تظاهرات و ماجراجویی های خاص آن 
ایام بودیم، نتوانستیم درست وحسابی درس بخوانیم، بنابراین من نتوانستم بیشتر از 25 

واحد را طی یک سال و نیم یعنی تا اسفند 1357 پاس کنم.«
شرکت در تظاهرات و همراهی با جریان های مختلف سیاسی که در آن دوره فعال 
بودند، مهم ترین فعالیت مرتضی در دوران دانشجویی و سال های 1356 و 1357 بود. 
خودش از این دوران به نیکی یاد می کند و نفس کشــیدن در آن برهه زمانی را یکی از 

شانس های بزرگ زندگی اش می داند.
»من اگر میلیاردر هم زاییده شــده بودم، این قدر که در ایــام انقالب به من خوش 
گذشت، به من خوش نمی گذشت. هیچ کسی نمی تواند با اراده و اختیار خودش انقالبی 
را ایجاد کند و بعد برود و وسط آن زندگی کند. زندگی در بحبوحه یک انقالب لذت 
وصف ناشدنی برای من داشــت که با هیچ چیز دیگری قابل  مقایسه نیست. ما در بطن 
انقالب بودیم و داشتیم از آن لذت می بردیم. آن دوره زمانی سه یا چهار سال قبل و بعد 
از انقالب، زندگی رنگ وبوی دیگری داشت. من بعضی وقت ها به جوانان این دوره 
می گویم که شما اصال زندگی نمی کنید. زندگی فقط همان دوران انقالب بود. زندگی 
االن خیلی راکد و مردابی شده است. البته همه با این نظر من موافق نیستند و اعتقاد دارند 
که دوره ســختی بود و عقب افتادیم و... اما من به این ضرب المثل اعتقاد دارم که اگر 
نمی توانی به آنچه عاشقش هستی برسی، آنچه رسیدی را عاشقش باش. در خصوص 

انقالب هم من همین نظر را دارم.«

ماجراهایبعدازانقالبوانقالبفرهنگی
پس از انقالب نیز، کشــور روزهای پرتالطمی را پشت ســر می گذارد. دانشگاه ها 



33          چهره های فین تک ایران

همچنان پرتالطم است و جوالنگاه احزاب مختلف سیاســی و فکری و محلی برای 
یارگیری تشکیالتی این گروه ها. گروه های مختلف دانشجویی با گرایش های مذهبی، 
مارکسیستی و... در دانشــگاه ها فعال بودند و هر کدام دفاتر و اتاق های دانشگاهی را 
تسخیر کرده و در اختیار تشکل های دانشجویی وابسته به خود قرار داده بودند. عضویت 
در انجمن اسالمی دانشگاه و مبارزه فکری و عملی با این گروه ها، از جمله فعالیت های 

سیاسی مرتضی در این دوران پرآشوب بوده است.
»بعد از انقالب هم دانشگاه مسائل خاص خودش را داشت. من در آن دوران عضو 
انجمن اسالمی بودم. یکی از خاطراتی که من همیشــه با به یاد آوردن آن احساساتی 
می شوم، مربوط به همین دوران است. یک روز به دانشگاه آمدیم و متوجه شدیم چپی ها 
)دانشجویان نزدیک به تفکرات مارکسیستی( با زنجیر در ورودی دانشگاه را بسته اند و از 
بلندگوهای دانشگاه هم شعارهای مخصوص خودشان را سر می دهند و همه دانشجویان 
نیز پشت در گیر کرده بودند. حوالی اذان ظهر بود که یکی از بچه های انجمن اسالمی 
فکری به سرش زد و رفت به مسجد محل و مردمی که برای نماز مغرب در آنجا جمع 
شده بودند را بسیج کرد. ما بعد از چند دقیقه دیدیم که کل نمازگزاران مسجد از زن و مرد 
با چوب و چماق و خالصه هر چیزی که در مسیر پیدا کرده بودند، وارد دانشگاه شدند، 

در را شکستند و دانشگاه را به اصطالح از دست چپی ها درآوردند.«
فضای عجیب وغریب دانشگاه ها در آن دوره، سران سیاسی کشور را وادار به اتخاذ 
تصمیم مهمی کرد؛ »انقالب فرهنگی«. با فرمان امام خمینی)ره( دانشگاه ها به مدت بیش 

از دو سال تعطیل شدند.

ازحضوردرکمیتهتاتبدیلشدنبهسانسورچینمونهصداوسیما
در دوران تعطیلی دانشگاه در جاهای مختلفی مشــغول به کار می شود. حضور در 
کمیته به عنوان اولین تجربه کاری اش چندان به درازا نمی کشد و خیلی زود وارد فضای 

آموزش وپرورش می شود؛ ولی در آنجا هم دوام نمی آورد.
»نیم سال اول به عنوان معلم دینی در دبیرستانی در نظام آباد تهران مشغول به کار شدم 
و پس از تغییر مدیر مدرسه، در نیم سال دوم به من پیشنهاد شد که ناظم مدرسه بشوم؛ 
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اما ناظم یک دبیرســتان آن  هم در محله نظام آباد تهران که آن موقع به تگزاس معروف 
بود، چندان با روحیه من سازگار نبود. به همین دلیل پس از یک نیم سال کال از فضای 

آموزش وپرورش خارج شدم.«
حضور در کالس هایی که شاگردان شهید مطهری برای تبیین آثار و تفکرات ایشان در 
دوران پس از انقالب اسالمی برپا می کردند، موجب آشنایی اش با طیف گسترده ای از 
نیروهای انقالبی می شود و همین کالس نیز عاملی می شود برای حضور در صداوسیما.
»در کالسی 80نفره شرکت می کردیم و کتاب های شهید مطهری را پیش شاگردان 
ایشان آموزش می دیدیم. عطاءاهلل کریمی، استاد فلسفه ما بود که پس از مدتی مدیر شبکه 
دو تلویزیون شد و از ما خواست که به صداوسیما بیاییم. من به عنوان کارمند پخش در 
آنجا مشغول به کار شدم و وظیفه ما این بود که فیلم ها را بازبینی کنیم. البته اسمش بازبینی 

بود و در واقع فیلم  ها را سانسور می کردیم.«
عادت به فکر کردن، کنجکاوی و داشتن ذهنی خالق باعث می شود که در همان کار 
روتین و تکراری سانسور فیلم ها دست به ابتکار و نوآوری بزند و تحولی در سانسور 

فیلم ها به وجود آورد.
»سایر بازبین ها سریع صحنه های نامناسب فیلم ها را قیچی می کردند، ولی من برای 
خودم یک روش ویژه داشتم. یک بار از اول کل فیلم را نگاه می کردم و هنگامی  که کل 
داستان را متوجه می شدم، سپس اقدام به قیچی کردن می کردم. برای همین ممکن بود 
برخی از صحنه هایی را هم که نیاز به سانسور نداشت، حذف کنم تا کلیت داستان برای 
بیننده حفظ شود و کات یا پَرش در تصویر دیده نشود. همچنین فیلم های 35 میلی متری 
یک مشکل اساسی داشت و آن  هم این بود که صوت و تصویر با اختالف سه الی چهار 
ثانیه ای با یکدیگر پخش می شد و ما وقتی تصویر را سانسور می کردیم، صدا همچنان 
وجود داشــت و پَرش ایجاد می کرد. برای رفع این مشکل دستگاهی ساخته بودم که 
فرکانس تولید می کرد و هد آن دستگاه را می گذاشــتم جلوی قسمت صوت، اندازه 
می گرفتم و با یک ماژیک شمعی عالمت می گذاشتم که صدا از کجا تا کجا مال کدام 
صحنه است و صدای آن صحنه را به وسیله فرکانس دستگاه پاک می کردم. کسی این را 
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بلد نبود و بعد از مدتی مدیران پخش تلویزیون متوجه شدند که فیلم هایی که من بازبینی 
آنها را بر عهده داشــته ام، پَرش ندارد و متعجب بودند که من چطور این کار را انجام 
می دهم. به همین دلیل به عنوان سانسورچی نمونه در صداوسیما مطرح شدم و پس از 

آن مدیرکل پخش شدم.«

مقصدبعدی؛وزارتدفاع
مدت زمان حضور مرتضی مقدسیان در صداوسیما حتی به یک سال نیز نمی رسد. 
هرچند در آنجا به دلیل توانایی اش در بازبینی فیلم ها و همچنین اختراع دستگاهی برای 
این کار، پس از مدتی به مدیرکلی پخش هم ارتقا پیدا می کند، اما بنا به دالیل مختلف از 
جمله رفتن عطاءاهلل کریمی از شبکه دو و اختالف نظر با غالمحسین کرباسچی؛ مدیر 
جدید، از صداوسیما نیز خداحافظی می کند و با معرفی یکی از دوستانش وارد وزارت 

دفاع می شود.
»انجمن اسالمی مدرسه عالی کامپیوتر بسیار فعال بود. یک اصطالحی آن موقع رایج 
شده بود که ایران را ابتدا خدا نگه  داشته است و بعد بچه های مدرسه عالی کامپیوتر؛ یعنی 
در هر نهاد و ارگان دولتی می رفتیم یکی از بچه های مدرسه عالی کامپیوتر آنجا حضور 

داشت. ورود من به وزارت دفاع نیز به دلیل معرفی یکی از همین دوستان بود.«
حدود سال های 1360 یا 1361 وارد وزارت دفاع می شود و کارهای طراحی سیستم 
و برنامه نویسی را انجام می دهد که در گفت وگو آنها را بسط نمی دهد؛ به دلیل مسائل 
امنیتی. تا اواخر جنگ در وزارت دفاع می مانــد، ولی به دلیل حقوق اندک وزارتخانه، 

مجبور به استعفا می شود.

ورودبهحوزهفناوریاطالعات
در اوج شکوفایی و بلوغ شــرکت داده پردازی و در سال 1370 و با پیشنهاد محمود 
رضاقلی وارد این شرکت می شود. حضور در شرکت داده پردازی، مرتضی مقدسیان را 
به صورت جدی تری وارد حوزه فناوری اطالعات می کند. در وزارت دفاع نیز با وجود 
اینکه رشته دانشگاهی اش سخت افزار بود، اما بیشتر در حوزه نرم افزار فعالیت می کرد. 
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در عین حال فضای کاری متنوع شرکت داده پردازی این امکان را برایش فراهم کرده بود 
که در زمینه های متفاوتی فعالیت داشته باشد.

»در داده پردازی من همه فن حریف بودم. هم برنامه نویس بودم، هم مهندس سیستم 
بودم، هم نصاب سیســتم های مین فریــم )Main frame(، هم DBA بــودم و هم کار 

سخت افزاری انجام می دادم.«
طراحی سیستم حقوق و دستمزد شــرکت واحد و به خصوص سیستم رزرویشن 
هواپیمایی آسمان که به مدت هفت سال بدون هیچ اشکالی کار کرده بود و ده ها پروژه 
کوچک و بزرگ دیگر حاصل فعالیت او در داده پردازی بود. در آن ســال ها شــرکت 
خدمات انفورماتیک که ریاست آن را دکتر الهی بر عهده داشت نیز به شدت فعال بود. 
مقدسیان منتقد جدی عملکرد شرکت خدمات انفورماتیک و همچنین بانک مرکزی در 

آن سال هاست و ابایی هم ندارد که با آوردن اسم افراد، عملکردشان را زیر سوال ببرد.
»ایده دکتر الهی این بود که یک سیســتم واحد را برای بانک ها پیاده کنند و متاسفانه 
آقای نوربخش، رئیس بانک مرکزی هم از او حمایت می کرد. من معتقدم آقای نوربخش 
انسان شریفی بود و کارهای خوبی هم انجام داد، ولی در حمایت از این ایده دکتر الهی به 
نظر من اشتباه کرد و سال ها ایران را در حوزه بانکداری عقب انداخت. تا اینکه طهماسب 
مظاهری به بانک مرکزی آمد و در حالی  که یک سال بیشتر رئیس بانک مرکزی نبود، ولی 
در همان یک سال این فاجعه را جمع کرد و میراث بد الهی و نوربخش را از بین برد. من 
معتقدم نظام بانکی بیش از همه به آقای مظاهری مدیون است و او بود که سدها و تابوها 
را شکست؛ این تابو که بانک مرکزی همه چیز را می داند و همه بانک ها باید سیستم بانکی 
اکسیس و سیبا را پیاده کنند. مظاهری دست بانک ها را باز گذاشت و گفت هر سیستمی 
می خواهید پیاده کنید. فشار را از روی بانک ها برداشت و اجازه فکر کردن به افراد داد.«

مقدسیان بیش از 9 سال نمی تواند در داده پردازی به فعالیت ادامه دهد و در آنجا نیز 
به دلیل پاره ای از مسائل استعفا می دهد.

معضلبزرگیبهنامبهسازانملت
پس از شرکت داده پردازی، مقدسیان مدت کوتاهی را به عنوان مدیر فناوری اطالعات 
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شرکت کشتیرانی مشغول به کار می شــود و همزمان مشاور مدیرعامل بانک ملت در 
حوزه آی تی نیز هست. در آن سال ها شرکت بهسازان ملت به عنوان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه بانک ملت حال وروز خوشی ندارد و در حال ورشکستگی است و به او 

پیشنهاد می شود که مدیرعاملی این شرکت را بر عهده بگیرد.
»در همان اوایل ورود من به بانک ملت، این بانک با معضل عظیمی به نام شــرکت 
بهسازان ملت مواجه بود. این شرکت در حال ورشکستی بود و به اصطالح ماده »141«ای 
شده بود و نیمی از ســرمایه اش را از دســت داده بود و حتی حقوق کارکنانش را هم 
نمی توانست پرداخت کند. در این شرایط پیشنهاد مدیرعاملی بهسازان به من داده شد. 
من ابتدا قبول نکردم و گفتم یک ماه به شرکت می روم و اگر دیدم می شود آنجا را جمع 

کرد، این پیشنهاد را قبول می کنم؛ وگرنه نمی پذیرم.«
نتیجه بررسی های یک ماهه اش مثبت اســت، اما جهت پذیرفتن مدیرعاملی، برای 
هیات مدیره شرط می گذارد. در آن سال شرکت بهسازان ملت پروژه ای در دست اقدام 

داشت به عنوان پروژه جامع شعبه که نتوانسته بود با موفقیت آن را به انجام برساند.
»در آن سال ها شــعبه ها تکه پاره بود و مثل االن کربنکی وجود نداشت و حتی سیبا 
هم نیامده بود و همه چیز به صورت دســتی انجام می گرفت. برای مثال، بانک تجارت 
سیستمی به نام اس جی بی داشت که در آن سال ها داشتن چنین سیستمی رویای بانک 

ملت بود.«
شرطش برای پذیرفتن مسئولیت مدیرعاملی شرکت بهسازان ملت جسورانه است؛ 
اینکه وی را به عنوان مدیر بحران بپذیرند و تا وقتی شرایط شرکت و همچنین پروژه جامع 

شعبه را به سرانجام نرسانده، به هیات مدیره هیچ حساب وکتابی پس ندهد.
»من برای رفتن به بهسازان یک شرط گذاشتم، آن  هم این بود که من تا وقتی پروژه 
جامع شعبه را جمع نکرده ام، هیات مدیره با من کاری نداشته باشد. این را می دانستم که 
اگر بخواهم بروم هیات مدیره را توجیه کنم و بعــد منتظر تصویب و نظرات آنها باقی 
بمانم، کاری نمی توانم از پیش ببرم. من نظرم این بود که شــرکت بهسازان االن مدیر 
بحران می خواهد و این شرط را گذاشتم که اگر مرا به عنوان مدیر بحران بپذیرید، این 
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مسئولیت را قبول  می کنم.«
طرح پیشنهادی او در هیات مدیره پس از کش وقوس های فراوان و با نظر مساعد آقایان 
منوچهری، درخشنده، اسعد و رشیدی پذیرفته می شود و این سرآغاز دوره جدیدی از 

فعالیت حرفه ای مرتضی مقدسیان است.

ماموریت؛نجاتبهسازان
هنگامی که مسئولیت شرکت بهسازان را در آن شرایط بحرانی می پذیرد، با مشکالت 
زیادی مواجه می شود؛ از مشکالت عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا 
سرکشی های کارشناسان فنی و مهم تر از همه پروژه شکست خورده طرح جامع شعبه 
که حیات شرکت بهسازان به موفقیت آن گره خورده بود و چندین سال بود که با وجود 
صرف هزینه سنگین موفق به پیاده سازی آن نشده بودند. با وجود همه این مشکالت، 

سیستم جامع شعبه در عرض یک سال در آستانه موفقیت قرار می گیرد.
»پس از حدود یک سال تالش بی وقفه، پروژه به مراحل پایانی خود نزدیک شد. شعبه 
بانک ملت در طبقه دوم مسجد نور در شهرک غرب را به عنوان اولین شعبه ای که قرار 
بود سیستم جامع شعبه در آن پیاده سازی شود، انتخاب کردیم و به مدت 20 روز کل این 
شعبه را در اختیار گرفتیم و همه تیم فنی و کارشناسی بهسازان را به آنجا منتقل کردیم. 
به صورت شبانه روزی بچه ها آنجا کار کردند و هر روز در حال تست سامانه بودند تا 
اینکه در روز بیستم، سیستم کامال راه اندازی شد و جواب داد. پس  از اینکه سیستم در 
آن شعبه جواب داد، تیم فنی به شرکت برگشت و کارهای پشتیبانی سیستم را از شرکت 
بهسازان شروع کردیم و بدین ترتیب ســامانه جامع شعبه که سنجش نام گذاری شده 

بود، راه افتاد.«
پیاده سازی سیستم سنجش )سامانه جامع شعبه( در بانک ملت نه تنها بهسازان ملت را 
از خطر ورشکستگی نجات داد؛ بلکه در آن سال ها همانند یک انقالب برای این بانک بود.
»با اتمام پیاده سازی سامانه سنجش در کل کشور آماری به دست آمد مبنی بر اینکه به 
ازای هر شعبه 1/7 نفر صرفه جویی در نیرو ایجاد شده است. اگر تعداد شعب بانک ملت 
را در آن زمان دو هزار شعبه در نظر بگیریم، چیزی در حدود 3400 نفر صرفه جویی در 
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نیروی انسانی با »سنجش« ایجاد شده بود.«
مقدســیان برای موفقیت این پــروژه از افرادی نــام می برد که اگر حضورشــان، 
زحمات شــان و حمایت شــان نبود، این موفقیت برای بانک ملت به دست نمی آمد. 
آقای منوچهری، مدیرعامل بانک؛ آقای مسعودیان، مشاور مدیرعامل؛ آقای علی اصغر 

رشیدی و به ویژه آقای لگزایی و لطفی آذر از جمله این افراد هستند.

جام؛سیستمیکهنامبانکملترابرسرزبانهاانداخت
مجموعه مدیران بانک ملت و به ویژه اعضای هیات مدیره از عملکرد شرکت بهسازان 
ملت در پیاده سازی پروژه سنجش بسیار راضی بودند. با این حال همچنان رقبایی مانند 
بانک ملی و بانک تجارت از سیبا و اس جی بی استفاده می کردند و گوی سبقت را به لحاظ 
جذب سپرده و مشتری از بانک ملت می ربودند. به همین دلیل تصمیم بر این گرفته شد 

که سیستم جاری متمرکز الکترونیک یا همان »جام« در بانک ملت کلید بخورد.
»آن زمان سیبای بانک ملی و اس جی بی بانک تجارت جاری متمرکز داشتند و شنیده  
شده بود که بانک صادرات نیز در حال راه اندازی چنین سامانه ای است، به همین دلیل 
برای مدیران بانک ملت بسیار مهم بود که از این قافله عقب نمانند. قبل از ورود من به 
شرکت بهسازان ملت برای راه اندازی جام یا همان جاری متمرکز بانک ملت، استعالمی 
از شرکت خدمات گرفته شده بود و قرار بر این بود که این شرکت این سامانه را برای 
بانک ملت تهیه کند؛ اما مجموعه بانک ملت به شــدت از رفتار خدمات ناراضی بود. 
شرکت خدمات آن موقع یک آقامنشی خاصی برای خودش داشت و به همه بانک ها 
از باال به پایین نگاه می کرد. آن موقع من هنوز به بهسازان نیامده بودم، ولی به مدیرعامل 
وقت شرکت، آقای طوسی گفتم شما هم پیشنهاد بدهید که شرکت بهسازان ملت این 
کار را انجام دهد، اما آقای طوسی گفت ما هنوز برنامه  یک شعبه را نتوانسته ایم بنویسیم، 
االن چطور کل بانک را بنویسیم؟ که من به او گفتم این کار را راه می اندازم. او این پیشنهاد 

را در جلسات هیات مدیره مطرح کرد، ولی برای مدتی این پروژه مسکوت ماند.«
موضوع راه اندازی سیستم جام با گذشــت چهار ماه از حضور مقدسیان در شرکت 
بهسازان ملت و زمانی که او و همکارانش به سختی مشغول انجام پروژه سنجش بودند، 
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دوباره در جلسات هیات مدیره مطرح می شود و مقدسیان این بار خود اعالم آمادگی 
می کند که این پروژه را به سرانجام برساند.

»پروژه جاری متمرکز دوباره در جلسات هیات مدیره مطرح شد که من در آنجا گفتم 
ما این کار را انجام می دهیم. گفتند عددتان را بدهید که در همان جلسه با ماشین حساب 
قیمت را به آنها دادم که 380 میلیون بود که بسیار متعجب شدند و با تردید بسیار پیشنهادم 
را قبول کردند و قرار شد بروم و پروپوزال بنویسم. آقای منوچهری در حالی  که جلسه 
تمام  شده بود و ما در حال رفتن به سمت آسانسور بودیم، به آقای رشیدی گفت به نظرم 
آقای مقدسیان قیمت را کم گفته و 40 میلیون بگذارید روی این قیمت که در مجموع 420 
میلیون تومان شد. این در حالی بود که شرکت خدمات، یک میلیارد و دویست میلیون 

تومان برای همین پروژه درخواست کرده بود و ما خبر نداشتیم.«
مقدسیان پروپوزال پروژه جام را بعد از چهار ماه بررسی و اصالح توسط هیات مدیره 
باالخره به تصویب می رساند و مقرر می شود که در عرض 9 ماه این پروژه به اتمام برسد. 
این در حالی بود که پروژه سنجش مراحل پایانی پیاده سازی اش را طی می کرد. طراحی 
مناسب معماری سیستم و مدیریت مقدســیان باعث می شود پروژه جام با موفقیت به 

سرانجام برسد و این انقالب دوم در بانک ملت تلقی می شد.
»ما با مجموعا 250 میلیون تومان این کار را انجام دادیم. این سیستم به  گونه ای بود که 
شما چک را به شعبه تحویل می دادی و چک در سراسر ایران در کمتر از چند دقیقه پاس 
می شد و این موضوع در آن زمان اتفاق بزرگی بود. برای مثال، اس جی بی بانک تجارت 
با تاخیر 24ساعته این کار را انجام می داد. کار به  جایی رسیده بود که در میدان انقالب 
تهران، در استان های کردستان، کرمانشاه و سیستان وبلوچستان دسته چک  بانک ملت 
توسط قاچاقچی ها خریداری می شد. چون سریع نقد می شد و در هر باجه ای از بانک 

ملت قابل پرداخت بود و اینچنین بود که نام بانک ملت بر سر زبان ها افتاد.«
جام تاثیر شگرف و تعیین کننده ای در سیستم بانکی داشت. تعداد زیادی از کارهایی 
که تا پیش از این به صورت آفالین انجام می شد، با اجرای این سیستم به صورت متمرکز 
و سیستماتیک صورت می گرفت. این کار عالوه بر اینکه بسیاری از هزینه ها را کاهش 



41          چهره های فین تک ایران

داد، تعداد نیروها را هم کم کرد؛ طوری که منابع انسانی بانک ملت نه تنها استخدام های 
قبلی را لغو کرده بود؛ بلکه در آن مقطع با معضل هزار کارمندی مواجه بود که با راه اندازی 

سامانه جام تقریبا بیکار شده بودند.
در واقع با »سنجش« و »جام« بانک ملت از همه بانک های ایرانی گوی سبقت را ربوده 

بود و بانک های ملی، تجارت و صادرات و... را پشت سر گذاشت.
مقدسیان و همکارانش در شرکت بهسازان بعد از موفقیت سنجش و جام، مورد وثوق 
و اعتماد کامل هیات مدیره بانک و شخص ساسان منوچهری قرار می گیرند و قرارداد 
پروژه بانکداری متمرکز بانک ملت )کربنک( را به مبلــغ هنگفت 9.5 میلیارد تومان 
امضا می کنند و یکی از به روزترین سیستم های کربنک را در ایران با موفقیت طراحی و 

پیاده سازی می کنند.
پس از پروژه بانکداری متمرکــز بانک ملت که با موفقیت به انجام رســید، دوران 
شکوفایی بانک ملت آغاز می شود. با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، 
ساسان منوچهری به دلیل نزدیک بودن به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مورد غضب واقع 

می شود و از بانک ملت کنار می رود و علی دیواندری جایگزین وی می شود.
»دکتر دیواندری در اوایل با مخالفت هایی در بانک مواجه شد، اما پس از گذشت شش 
ماه مشکالت حل شد و مجموعه بانک ایشان را پذیرفت. دیواندری راه منوچهری را 
ادامه داد. این شانس بزرگ بانک ملت بود که دو دوره هفت ساله، ثبات استراتژیک و 

مدیریتی داشت.«

خریدنقدیگندموخوشقولیاحمدینژاد
دکتر دیواندری، مدیرعامل جدید بانک ملت حســاب ویژه ای روی مقدســیان و 
همکارانش برای انجام پروژه های بزرگی که مرتبط با فناوری اطالعات است، باز می کند.
»با دکتر دیواندری جلسه ای گذاشته بودیم و در آن جلسه قرار شده بود که هر پروژه 
یا طرحی را که در جلسات با سازمان ها و ارگان های بزرگ دولتی و غیردولتی در حوزه 
فناوری  اطالعات پیشنهاد می شود، دکتر دیواندری قبول کند. در واقع به او این اطمینان 
را داده بودم که هر نوع کاری را می توانیم انجام دهیم. با همین پشتوانه در جلسه ای که 
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دکتر دیواندری حضور داشــتند، آقای احمدی نژاد اعالم می کند که ما معضل بزرگی 
داریم به عنوان خرید نقدی گندم از کشاورزان و نمی توانیم پول کشاورزان را به صورت 
نقدی بدهیم و همه آنها از تاخیر در پرداخت شاکی هستند. دکتر دیواندری نیز بالفاصله 
به رئیس جمهور قول داده بود که این مشکل را برایش حل کند و احمدی نژاد هم قول 
داده بود که در ازای این کار هر درخواستی که بانک ملت داشته باشد، انجام دهد. دکتر 
دیواندری بعد از جلسه سراغ من آمد و گفت من به رئیس جمهور قول دادم که شش ماهه 

این مشکل را حل کنم که من هم گفتم مشکلی ندارد و انجام می دهیم.«
مقدسیان و همکارانش در بهسازان ملت در عرض پنج ماه زیرساخت فنی خرید نقدی 
گندم از کشاورزان را آماده می کنند و پروژه را تحویل می دهند. موفقیت آنان دستاورد 
بزرگی برای بانک ملت، شرکت بهسازان و همچنین دولت بود. پس از سال ها مشکل 
خرید نقدی گندم از کشاورزان حل شده بود، طوری که پس از پیاده سازی این سیستم، 
کشاورزان پس از تحویل گندم به سیلو در عرض کمتر از 24 ساعت پول به حساب شان 
واریز می شد. پس از حل این مشکل، مدیرعامل بانک ملت در جلسه ای که با احمدی نژاد 
دارد، موضوع وعده رئیس جمهور را در صورت حل مشکل خرید نقدی گندم یادآور 
می شــود و از احمدی نژاد می خواهد که امتیاز ثبت نام حج عمره را که تا پیش از آن در 
اختیار بانک ملی بود، به بانک ملت بدهد که با موافقت رئیس جمهور همراه می شود و 
مقدسیان فراهم کردن زیرساخت فنی ثبت نام حج عمره را نیز در بهسازان پیگیری و با 
موفقیت به اتمام می رساند. انتقال امتیاز حج عمره به بانک ملت به لحاظ مالی سودآوری 

بسیاری برای این بانک به همراه می آورد.
»چیزی حدود پنج میلیون نفر برای حج عمره ثبت نام کردند و این اتفاق، چندین هزار 
میلیارد تومان، رسوب پول برای بانک ملت به همراه آورد و حدود هفت میلیون حساب 
در بانک ملت افتتاح شد، چون هر متقاضی باید یک حساب کوتاه مدت و یک حساب 
بلندمدت در بانک افتتــاح می کرد. در واقع در عرض پنج ماه، هفت میلیون حســاب 
در بانک ایجاد شد و چنین پیشــرفتی آن  هم در این مدت زمان کم برای هیچ کس قابل 

پیش بینی نبود.«
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کارتسوخت
موضوع سهمیه بندی مصرف سوخت در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی 
مطرح شد، اما در دولت احمدی نژاد اجرایی شد. شرکت بهسازان با همکاری شرکت 
ITI این پروژه را نیز با موفقیت به سرانجام رساند؛ حدود 18 میلیون کارت سوخت تهیه 

شد و در اختیار مردم قرار گرفت، ولی این پایان کار نبود.
»هر چند کارت سوخت کیف پول هم داشت، اما کسی از این ویژگی استفاده نمی کرد. 
 »paystation« با این حال بعد از مدتی و مسافرت به چند کشور خارجی دیدم که آنها از
استفاده می کنند که من این ایده به ذهنم رسید که این سیســتم را در ایران پیاده کنم. با 
همکاری یکی از شرکت های فعال در حوزه  آی تی این سیستم را پیاده کردیم که اکنون در 
حال استفاده است. در حال حاضر حدود 80 درصد تراکنش ها در جایگاه های سوخت، 
آنالین انجام می شــود و روزی یک و نیم میلیون تراکنش دارد، اما همین کار سالی 22 
میلیارد تومان برای بانک ملت جهت پشتیبانی این شبکه هزینه دارد. تا قبل از ایجاد این 
ایستگاه های پرداخت، بانک ملت هزینه را پرداخت می کرد و ضرر می داد. در واقع با این 

کار یک شبکه 3500 شعبه ای برای بانک ملت ایجاد شد.«

ایدئولوگحذفکارمزدازتراکنشهایمالی
موضوع کارمزد نگرفتن بانک ها از تراکنش های مالی بــه یکی از معضالت امروز 
صنعت بانکداری و پرداخت تبدیل شده است. معموال نام مرتضی مقدسیان در مباحث 

مربوط به حذف کارمزد مطرح می شود؛ اما خود وی چقدر این حرف را قبول دارد؟ 
»شواهدش موجود است که اولین بانکی که کارمزد نگرفت صادرات بود. من کامال 
به خاطر دارم که یکی از همان ســال هایی که بحث کارمزد داغ بود، در روز 22 بهمن 
مسافرتی به کیش داشتم و در آنجا متوجه شدم که بانک صادرات به مناسبت 22 بهمن 
کارمزد را برای پذیرندگانش صفر کرده و به شدت در حال تبلیغ این موضوع است؛ بانک 
صادرات اعالم کرده بود، فقط در کیش و در ایــام محدود. اما بعد از چند ماه، پیگیری 
کردیم دیدیم این موضوع ادامه دارد و در بقیه شهرها هم  چنین اقداماتی صورت گرفته 
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است. بعد از بانک صادرات، بانک ملی هم از زرگرها کارمزد نگرفت و بازار زرگرها را 
از آن خود کرده بود. ما دیدیم که در حال از دست دادن بازار هستیم و به همین خاطر ما 
هم اعالم کردیم که کارمزد نمی گیریم. برخی از بانک ها از جمله بانک پارسیان اعتراض 
کردند، ولی ما گفتیم که شروع کننده نبودیم و بیایید با هم به توافق برسیم و این نمی شود 

که یک عده کارمزد نگیرند و ما بگیریم و به خاطر کارمزد بازار را از دست بدهیم.«
مقدسیان در پاسخ به این ســوال که چرا نام بانک ملت و شخص شما برای حذف 

کارمزد بیشتر شنیده می شود هم می گوید:
»به این دلیل است که بانک هایی که ابتدا شروع به نگرفتن کارمزد کردند، تاثیری در بازار 
نداشتند و وقتی بانک ملت آمد، تاثیرگذار شد و بازی را عوض کرد. ما در کل شهرستان ها 
نمایندگی زدیم و شروع کردیم به دادن دستگاه پوز به مردم. اینکه اسم من در این صنعت 
مطرح می شود، به این دلیل است که من ایدئولوگ اصلی این ماجرا بودم، ولی باالخره 
همه مدیران بانک ملت هم از پیشنهاد من برای حذف کارمزد استقبال کردند. در جلسات 
هیات مدیره از این موضوع دفاع و توجیه کردم که اگر کارمزد هم نگیریم، به نفع ماست. 
این طور توجیه کردم که اگر یک میلیون تومان  هم در حساب هر شخص باشد، این پول 
در ماه 20 تا 30 هزار تومان می ارزد. من ایده ام این بود که رسوب را طوری طراحی کنیم 

که این پول را بگیریم و هزینه کارمزد را هم پوشش دهیم و بقیه نیز قبول کردند.«
نکته جالب توجه این است که مقدسیان معتقد اســت اگر باز هم به عقب برگردد، 

دوباره همین تصمیم را در مورد کارمزد می گیرد.
اما صحبت های پایانی مرتضی مقدسیان هم شنیدنی است. ناراحتی اش را از عملکرد 
مدیران یکی، دو ســال اخیر بانک ملت نمی تواند ناگفته بگذارد و معتقد است بانک 
به تدریج دارد از رقبایش عقب می افتد. مشکل اصلی و حال حاضر بانک ملت را این 
می داند که موتورهایش را تا حدی از دست داده است؛ هم موتور بانکی و هم موتور فنی. 
از منوچهری، دیواندری، درخشنده و لگزایی به عنوان موتور بانکی یاد می کند و یکی از 

موتورهای فنی را خودش می داند. 
در پایان از مشکالتی که در حال حاضر گریبانگیر بانک ها به ویژه بانک های خصوصی 
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کشور است، ســخن می گوید؛ »االن در دنیا خیلی به فناوری ارزش می دهند. فناوری 
بسیاری از مشاغل از جمله بازار پولی را می تواند نجات بدهد. ما نمی توانیم به روش های 
سنتی و با آدم های سنتی کار کنیم. تا شما آدم های سنتی را عوض نکنید، روش های سنتی 
عوض نمی شوند. مشکل بزرگ بانک های خصوصی این است که مدیران قبلی دولتی و 
بازنشسته ها را آورده اند و می خواهند با بازنشسته ها تحول ایجاد کنند. متاسفانه مدیران 
ما حفظ خودشان مهم تر از حفظ مملکت و شغل و پست و مقام شان شده است. اگر در 
بانک ها یک یا دو عضو هیات مدیره را CTO یا CEO بگذارند، به نظر می رسد که می توانند 
تحول بزرگی ایجاد کنند، ولی اگر این کار را نکنند و با روش های سنتی جذب سپرده و 

تسهیالت گران قیمت ادامه دهند، به  جایی نمی رسند.«
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مســعود مرتضوی از بنیان گذاران یکــی از مهم ترین شــرکت های خصوصی 
فناوری های بانکداری در ایران است؛ پویا که پرسابقه ترین شرکت دانش بنیان کشور 
است، مســیر پرپیچ و خمی برای رســیدن به جایگاهی که امروز دارد را طی کرده 
است. با مسعود مرتضوی مدیرعامل این شــرکت درباره مسیری که طی کرده اند، 

گفت وگو کردیم.
مسعود مرتضوی، مدیرعامل شرکت پویا 28 سال است که سکان مدیریت این 
شرکت را در دست دارد. از مسعود مرتضوی طی این 28 سال کمتر شنیده ایم، او 
بیشتر اهل عمل بوده تا حرف. به سختی می شود در سخنانش تعریف یا تمجیدی از 
خودش شنید و هر بار هم می خواهد از موفقیت ها و عملکردهایش بگوید ضمیر 
جمع به کار می برد و به جای استفاده از واژه »من«، از عبارت »شرکت پویا« استفاده 
می کند. همین موضوع کار ما را به عنوان مصاحبه کننده سخت می کند. اطالعات 
پراکنده مان از موفقیت ها و دستاوردهای شرکت پویا و شخص مسعود مرتضوی به 
یاری مان می آید و موجب می شود با اسم بردن از کلیدواژه هایی در حین گفت وگو، 
وی را ترغیب کنیم بیشتر از خودش بگوید؛ از نقش او و شرکت تحت مدیریتش در 
تولید اولین کامپیوتر ایران در سال 1356، اولین دستگاه کارت خوان تولید داخل، 
اولین دستگاه خودپرداز، اولین دستگاه صراف و... افتخاراتی که تنها یکی از آنها هم 
می تواند موضوع گفت وگو برای بسیاری از افراد باشد، اما اگر نام مسعود مرتضوی 
را در گوگل جست وجو کنید، چیز زیادی عایدتان نمی شود. او به این گمنامی عادت 

کرده است؛ طوبی للغرباء.

3
حرکت در مه





49          چهره های فین تک ایران

روزی که برای گفت وگو به شرکت پویا واقع در خیابان قنبرزاده رفتیم دقیقا 60 سال و 
شش روز از تولد مهندس مسعود مرتضوی می گذشت. وی متولد سوم مرداد 1336 در 
شهر خوانسار است. در خانواده ای شلوغ و پرجمعیت بزرگ شده، فرزند هفتم خانواده 
است و سه برادر و چهار خواهر دارد. نوع تربیت والدین و به خصوص دیسیپلینی که پدر 
خانواده در خانه حکمفرما کرده بود، باعث  می شود همه فرزندان راه کسب علم و تحصیل 

را در پیش گیرند.
»پدرم رویکرد خیلی خاصی داشت. ایشــان در دهه 10 وارد دانشکده نفت آبادان 
می شود، ولی به دلیل جنگ جهانی دوم از آنجا بیرون می زند. فکر می کنم یکسری مسائل 
عاطفی هم با مادرم داشته که به خاطر آن وارد خوانســار می شود و در »اداره فرهنگ« 

مشغول به کار می شود.«
مسعود تا قبل از دوره دبیرستان در شهر کوچک خوانسار به تحصیالت خود ادامه 
می دهد و به واسطه حضور و تحصیل برادر بزرگ ترش در پایتخت، عازم تهران می شود. 
از آنجایی که پدر در رشته ریاضی مشغول به تدریس بود، همه فرزندان نیز از روی عالقه 
یا به ناچار مجبور به انتخاب رشته ریاضی در دوران دبیرستان می شوند و مسعود هم از 

این قانون نانوشته تبعیت می کند.
»هیچ وقت یادم نمی رود که در دوره دبیرســتان باید انتخاب رشته می کردیم. خودم 
هم می خواستم به رشــته ریاضی بروم، چون ریاضی را واقعا دوست داشتم. آن موقع 
سه حق انتخاب داشتیم؛ ریاضی، طبیعی و ادبی! رشــته ادبی آن موقع جایگاه خوبی 
نداشت و می گفتند شاگردهایی که توانایی ندارند به رشته های ادبی می روند؛ در حالی 
که اکنون معتقدم باید خالفش اتفاق بیفتد. رشته »طبیعی« مطرح بود و هر کس وارد آن 
رشته می شد، می خواست دکتر شود. سوم دبیرستان که باید انتخاب رشته می کردم به 
پدرم گفتم »من می خواهم بروم رشته طبیعی«، او هم خیلی قاطع و جدی گفت: »تو غلط 
می کنی!« البته من واقعا نمی خواستم به رشته طبیعی بروم و فقط سر به سرش می گذاشتم. 

هرچند پدرم فردی جدی بود و اصال نمی شد با او شوخی کرد.«
همین جدیت پدر خانــواده و توجه وی به درس و تحصیــالت فرزندان موجب 
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می شود، همگی فرزندان راه دانشگاه را در پیش گیرند و به مدارج باالی علمی دست 
پیدا کنند.   

»تمام خانواده من از نظر تحصیلی و ذهنی شرایط خاصی داشتند. پدرم ما را از بچگی 
طوری بار آورد که هم روی پای خود بایستیم و هم مسئولیت های زیادی بپذیریم. او 
شرایط ذهنی نسبتا فعالی را در خانه رواج می داد. اینکه ما چقدر موفق بوده ایم را نمی دانم. 
در خانواده ما اگر کسی می خواست رشته غیرریاضی بخواند، مسخره اش می کردند. 
حرف خنده داری بود؛ به خصوص که پدرمان دبیر ریاضی بود. آن موقع برادر بزرگم وارد 
دانشگاه پلی تکنیک شد و به نوعی مسیر بقیه را روشن کرد. مهاجرت کردن او به خارج از 
کشور و اخذ دکترای الکترونیک و ثبت چندین اختراع )Patent( نیز در واقع الگویی شد 
برای سایر خواهرها و برادرها. برادر دومم هم دکتری الکترونیک گرفت. برادر سوم، در 
حوزه آب درس خواند. خواهران نیز همین طور! تقریبا نصف فرزندان از پلی تکنیک سر 

درآوردند و نصف دیگر از دانشگاه شریف.«
مسعود دبیرستان را در تهران به پایان می رســاند و در سال 1354 که استثنائا کنکور 
برگزار نمی شد و مصاحبه و سوابق تحصیلی معیار قبولی در دانشگاه ها بود، در مدرسه 

عالی کامپیوتر و رشته »آنالیز سیستم نرم افزار« پذیرفته می شود.
»هر دانشــگاه به صورت مســتقل تعدادی را پذیرش می کرد. آزمون های »هوش، 
انگلیسی و ادبیات« را به صورت متمرکز برگزار کردند، ولی هر دانشگاه فرمول خاص 
خودش را داشت که چطور دانشجو جذب کند. در نتیجه آن موقع باید جاهای مختلف 

درخواست می کردیم. انتخاب رشته مستقل و متمرکز نداشتیم.«
مسعود عالوه بر قبول شدن در مدرسه عالی کامپیوتر، از دانشگاه UCLA آمریکا که آن 
زمان برادرش نیز در آن دانشگاه درس می خواند، پذیرش می گیرد، اما شخصا تصمیم 
می گیرد در ایران بماند. پس از انتخاب رشته »آنالیز سیستم نرم افزار« در دانشگاه، تصمیم 
به ماندن، دومین تصمیم بزرگ مسعود است که باعث می شود در مسیر کاری امروزش 

قرار گیرد.
»من از ابتدا می خواستم به خارج کشور بروم و از یک دانشگاه خوب که همان موقع 
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 UCLA برادر بزرگم در آن درس می خواند، پذیرش گرفتم. هنوز هم پذیرش دانشگاه
را دارم. به صورت کامال بی هدف و برای اینکه سرگرم باشم به »مدرسه عالی کامپیوتر« 
رفتم تا به تدریج آماده خروج از کشور شــوم. آن موقع »اعزام دانشجو« انجام می شد و 
می توانستم از ترم دوم بروم. وقتی امتحان دادم از نظر دولت وقت ایران می توانستم اعزام 
شوم. یک ترم گذشت و دیدم از رشته »آنالیز سیســتم نرم افزار« خیلی خوشم آمده و 
شخصا تصمیم گرفتم که بمانم. حتی از طرف خانواده ام برای این تصمیم زیر فشار بودم. 
البته بعدا که UCLA را دیدم از کار خودم خنده ام گرفت، چون عالوه بر جایگاه علمی 
که دارد، به نظرم یکی از زیباترین دانشگاه های دنیاست. آنجا فوق العاده است. آن موقع 
من قاطعانه بر ماندن تصمیم گرفتم. یادش به خیر، استادی به نام آقای ترکمانی داشتیم 
که واقعا پدیده ای بود و بر تصمیم من تاثیر گذاشت. فوق العاده از او خوشم آمد و رابطه 
خیلی خوبی با هم داشتیم. به همین دلیل ماندم. ماندن همانا و خوردن به انقالب همان! 
در کارنامه ام فقط سال اول توانستم ترم نیمسال اول را به دانشگاه بروم و بقیه »ترم های 

نیمسال اول« همگی منحل می شد.«

مدرسهعالیکامپیوترودانشگاهصنعتیشریف
حضور مسعود مرتضوی در مدرسه عالی کامپیوتر که به همت دکتر انواری پایه گذاری 
شده بود، زمینه بســیاری از فعالیت ها و اقدامات کاری ســال های آتی را فراهم کرد؛ 
مدرسه ای که بســیاری از افراد شناخته شــده حوزه فناوری اطالعات کشور در آنجا 

درس خوانده اند.
»جای عجیب وغریب و فوق العاده ای بود که اصال با استانداردهای آن روز نمی خواند. 
یک آدم مبتکر به نام دکتر انواری که خود استاد شریف بود با تاسیس آنجا خدمت بزرگی 
به مملکت کرد. او حرف هایی نو برای گفتن داشت. آن موقع مثل االن نبود که »تحلیل 
سیســتم« را به عنوان یک دانش در جامعه علمی بپذیرند، ولی ایشان استادان طرازاول 
این حوزه در دنیا را برای تدریس به ایران دعوت کرد. هنوز که هنوز است وقتی یادم 
می افتد که »چندلر« در مدرسه عالی کامپیوتر به ما درس می داد، حس خوبی پیدا می کنم. 
دکتر انواری 7 تا 10 استاد بسیار عالی به ایران آورد. بعدها که به دانشگاه صنعتی شریف 
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رفتم، تازه فهمیدم در مدرسه عالی کامپیوتر چه خبر بود. پایم را که در »دانشگاه صنعتی« 
گذاشتم و شروع به درس خواندن کردم، ارزش آنجا را فهمیدم. البته دانشگاه صنعتی هم 
استادان بسیار فرهیخته و استثنایی )مثل دکتر پرهامی( داشت، ولی تازه متوجه شدم دکتر 

»انواری« بزرگ چه خدمتی به کشور کرد.«
انقالب و تحوالت آن همانند بســیاری از افرادی که در آن دوران زیسته اند، بخش 
مهمی از زندگی مسعود مرتضوی را تشکیل می دهد و به واسطه دانشجو بودنش در بطن 
تحوالت سیاسی و اجتماعی آن دوران قرار می گیرد. حرف هایش در خصوص آن برهه 

زمانی شنیدنی است.
»به نظر من در ســال 1357 خیلی خوب می دانســتیم که »چه نمی خواهیم؟«، ولی 
اینکه »چه چیزی می خواهیم؟« برای خیلی ها مشخص نبود. شرایط احساسی خاصی 
حکمفرما بود. در زمان انقالب، جنب وجوش ها و پتانســیل های عظیمی راه افتاد که 
تمام مردم را با خودش همسو کرد. این شــرایطی استثنایی است که حتی تصورش را 
هم نمی کنید. در آن وضعیت، مردم به واســطه همدلی و اتحاد می توانستند حتی کوه 
را هم از جا بکنند. دوران انقالب و دوران جنگ، مقاطع و شــرایط خیلی خاصی در 
زندگی من است که امیدوارم هرگز تکرار نشــود. 2500 سال این مملکت حکومت 
شاهنشاهی داشت، ولی ناگهان از بین رفت. این یک حادثه نادر در تاریخ نه تنها ایران؛ 
بلکه دنیا به شــمار می رود. ناگهان میراث 2500 ساله شاهنشــاهی را فرو می ریزیم و 
»جمهوریت« را جایش می آوریم. این تغییر، کوچک نیست و تاثیر خود را در جای جای 

اجتماع می گذارد.
آن موقع نوعی »کعبه آمال« یا »مدینه منوره« در ذهن همه دانشــجوها شکل گرفته 
بود و می پنداشــتند با خراب کردن رژیم پیشــین، همه چیز درست می شود. خراب 
کردن کار ساده ای است ولی سازندگی دشوار اســت. آن موقع در سال های 1356 و 
1357 اکثر هم دوره ای های ما در دانشــگاه، در تمام جریان ها مشــارکت می کردند تا 
وضعیت را برگردانند و رژیم را مغفول کنند. اینکه چه چیزی به جایش بیاید، کمتر کسی 
برایش جواب داشت. دانشجوهای آن موقع با االن خیلی فرق می کردند؛ یک اعالمیه 
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می خواندند و سیاسی می شدند. با عرض معذرت از تمام دوستان، به نظر من آگاهی 
سیاسی دانشجویان آن موقع عمیق نبود و بیشــتر، حالت احساساتی داشتند؛ بنابراین 
عکس العمل های احساسی نشان می دادند. بزرگ ترین مشکل همین بود. به واسطه همین 
فضای احساسی در آن دوران برخوردهای بدی با برخی افراد شد. آن موقع، حتی یک نفر 
دالل را نگرفتند، ولی هرچه صنعتگر در کشور داشتیم را اذیت کردند. نمی دانم کسانی 
که انقالبی ها آنها را زدند آدم های خوبی بودند یا بد، ولی می بینم حتی یک نفر دالل را هم 
نگرفتند؛ بلکه فقط کسانی مثل »حاج برخوردار« و برادران »خیامی« را زدند. من به دلیل 
شغل برادر بزرگم که چند سال مدیر بخش تحقیق و توسعه پارس الکتریک بود، می دانم 
در بخش تحقیق و توسعه »حاج برخوردار« چه اتفاق هایی قبل از انقالب در حال رخ 
دادن بود. شاید باور نکنید که آن موقع تحقیق و توسعه آنها در ایران به آلمانی ها طرح 
می داد. آن هنگام، کارهای بزرگی می کردند که اگر به همان روال پیش می رفت، شاید 
االن حداقل در حوزه الکترونیک و لوازم خانگی که در »پارس الکتریک« زیاد مطرح بود 

از جایگاه بسیار مناسبی برخوردار می بودیم.«

شکلگیریگروههماهنگ
مسعود مرتضوی در دوران دانشگاه، دانشجویی فعال است که ارتباط خوبی با استادان 
دانشگاه پیدا می کند و به تدریج جایگاه قابل قبولی در دانشگاه می یابد. همین موضوع 
باعث می شود با پیشنهاد یکی از همین استادان وارد پروژه متهورانه ای با نام »M1« شود.

»در بهمن 1356 گروه هماهنگ شکل گرفت. من آن موقع سال دوم دانشگاه بودم. آن 
موقع به خاطر کارهایی که انجام می دادم، بین استادانم نسبتا شناخته شده بودم. یک روز 
آقای »محمد میرزاعبداللهی« که آن موقع به ما سخت افزار درس می داد و تازه از آمریکا 
آمده بود، مرا به اسم کوچک صدا کرد و گفت: »مســعود میای بریم کامپیوتر درست 
کنیم؟« ابتدا عقب نشینی کردم. آن موقع سطح کارم این طور بود که در آزمایشگاه درس 
ایشان توانستم یک Processor چهاربیتی )4bit( بسازم. همین االن به دانشگاه بروید و 
بگویید »یک پروسسور چهاربیتی« بسازید. به شما قول می دهم که نمی توانند؛ چراکه 
خودم در دانشگاه مدرس بوده ام و وضعیت را می دانم. اول کار، حرفش برایم عجیب بود. 
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می دانستم این آدم تئوری های خیلی خوبی در ذهن دارد، ولی در عمل، بار را بر دوش ما 
خواهد گذاشت. ما هم جوان بودیم و سرمان درد می کرد برای این کارها و قبول کردم. 
بعدها یک گروه 9 نفره شدیم. هسته اولیه گروه را بنده، آقای »محمد میرزاعبداللهی«، 
خانم »افسانه ایزدگشسب«، آقای »علی سجادیان«، برادران قاسمی، آقای »محمدحسن 

محوری«، آقای »همایون تاج بخش« و خانم »زهره ملک« تشکیل دادیم.«
پروژه M1 در ســال 1356 آغاز شــد. هدف از اجرای این پــروژه این بود که یک 
پروسســور 32 بیتی برای اولین بار در کشور تولید شــود؛ اما انقالب، جنگ تحمیلی 
و انقالب فرهنگی و تحــوالت مربوط به آنها هــر پروژه و اقدامی را در آن ســال ها 
تحت الشــعاع خود قرار می داد. مسعود در آن سال ها با عشــق و عالقه ویژه ای کار را 

پیش می برد.
»شخصا با انگیزه زیادی در گروه و برای به ثمر رسیدن پروژه کار می کردم؛ نه ساعت 
می شناختم و نه به اطراف توجه می کردم! تمام زندگی ام را روی کار گذاشتم. هر جا در 
یک قسمت لَنگ می ماندیم، تمام راه ها را شخصا می رفتم تا انجام شود؛ این طور نبود که 
منتظر بمانم تا دستیار انجام دهد. با عشق و عالقه تمام، آن پروسسور را ساختیم و تجربه 

خیلی خوبی برای کار بعدی شد.«
مسعود و همکارانش پروژه را در سال 1360 تحویل می دهند. آقای »برات قنبری« 
که آن روزها در مرکز تحقیقات مخابرات حضور داشــت، پروژه را تحویل می گیرد. 

مرتضوی خاطره جالبی هم از آن دوران دارد:
»آن موقع چاپگر لیزری و پرینترهای باکیفیت وجود نداشت و فقط ماشین های تایپ 
خوش خط وجود داشت. با چاپگر کامپیوتر اصال امکان نداشت که بتوانید یک نامه با خط 
خوب بنویسید. ما یک ماشین تایپ را به پرینتر تبدیل کردیم، چون کیفیت خط مناسبی 
برای نامه نگاری داشــت. یادم نمی رود روزی که آقای قنبری آمد کار را از ما تحویل 
بگیرد؛ شعر حافظ که می گوید »ما ز یاران چشم یاری داشتیم« را جلوی چشم ایشان به 

پرینتر فرستادم تا روی کاغذ بیاید و ببیند.«
پس از تحویل پروژه دوره خدمت سربازی مســعود نیز فرامی رسد و وی با وجود 
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اینکه می تواند به دلیل کار کردن روی پروژه ملی، دوران خدمتش را بدون رفتن به جبهه 
بگذراند )همان طور که برخی از دوستانش در گروه هماهنگ از این موقعیت استفاده 
کردند(، اما احســاس می کند حضورش در جبهه ضرورت دارد، بنابراین دو سال از 
زندگی مسعود در جنگ می گذرد. با پایان یافتن دوره خدمت، مسعود و همکارانش به 

فکر ایجاد یک شرکت مستقل می افتند.
با اینکه پروژه »M1« به عنوان یک کار تحقیقاتی با موفقیت به پایان رســیده بود و از 
جانب مسئوالن وقت نیز مورد توجه قرار گرفت، اما تولید این پردازشگر به تولید انبوه 
نرسید. مرتضوی در این باره از ســختی رقابت با شرکت های کامپیوتری بزرگ دنیا و 
همچنین برخی بی مهری ها و مانع تراشی ها سخن به میان می آورد که باعث می شود گروه 
9 نفره آنان در خارج از فضای دانشگاه »گروه هماهنگ« را به صورت مستقل شکل دهند.

ساختپویا1
مسعود مرتضوی حال با گرفتن مدرک لیسانسش به صورت رسمی مهندس مرتضوی 
خطاب می شود. با پایان یافتن پروژه M1، تیم 9 نفره هماهنگ با هزینه شخصی و بدون 
کمک هیچ نهاد و ارگان دولتی دست به انجام پروژه جدیدی به نام »پویا 1« می زند که در 
واقع یک کامپیوتر پیشرفته تر نسبت به M1 بود. این پروژه نیز با موفقیت به پایان می رسد 

و جایزه اول شورای عالی انفورماتیک را از آن خود می کند.
»آن موقع پدیده ای به نام »لپ تاپ« و »دسک تاپ« وجود خارجی نداشت. در دوران 
دانشجویی خودم اولین بار که یک »مایکرو کامپیوتر« دیدم، چیزی به اسم PET بود که 
رم آن به دو کیلوبایت می رسید. اولین مایکرو کامپیوتر IBM سال 1983 یا 1984 به بازار 
آمد. ما یک مینی کامپیوتر ساختیم. کامپیوتر اول از نوع »هاردوایر« بود، ولی دومی را به 
روش Microprogram ساختیم. با اینکه شرایط آن دوره بسیار ویژه بود، رویاهای خاصی 

را در سر می پروراندیم.«
شرکت پویا رسما در 30 آبان سال 1361 به ثبت می رسد. نحوه ثبت شرکت پویا با یک 
هجا و مشکالتی که در آن دوره وجود داشت نیز از زبان مسعود مرتضوی شنیدنی است:
»آن موقع وقتی اسم »ثبت شــرکت« را به زبان می آوردیم به ما می خندیدند، چون 
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نوعی فضای ضدانفورماتیک و ضدکامپیوتر شــدید در ایران وجود داشت. بعضی از 
دولتمردان می گفتند: »حتی قبض های آب و برق و گاز را به صورت دستی بنویسید«. 
آن موقع دوره عسر و حرج کامپیوتر بود و جو شدید ضدکامپیوتری وجود داشت. در 
سال 1361 تصمیم به ثبت شرکت گرفتیم. پروژه »پویا 1« همچنان در حال انجام بود. آن 
موقع 7 یا 10 اسم برای شرکت پیشنهاد شد که اولینش »پویا« بود. شخصا به سازمان »ثبت 
شرکت ها« رفتم. خانم یکی از فامیل هایمان آنجا کار می کرد و مرا راهنمایی کرد که چه 
مراحلی باید طی شود. یک لیست کامپیوتری پرینت شده داشتند که جلویم گذاشتند و 
دیدم اسم پویا از قبل گرفته شده، ولی جلویش دو تا ستاره زده! فورا پیش آن خانم رفتم و 
پرسیدم »دو تا ستاره یعنی چی؟«. گفت: »یعنی استثناست«. بعضی از اسم ها هیچ چیزی 
جلویش نبود، برخی یک ستاره داشت و برخی نیز دو ستاره! گفتم »خانم صانعی، این 
یعنی چی؟«. گفت: »یعنی آن شرکت 15 سال پیش )یا بیشتر( منحل شده و اگر رئیس 
موافقت کند، اسمش را به شــما می دهند«. آن موقع سال 1361 بود و فهمیدم شرکت 
مذکور قبل از سال 1346 منحل شده! آن خانم لطف کرد، با من پیش رئیس اداره آمد و 
موافقتش را گرفت. هرگز یادم نمی رود که آقای رئیس، حتی سرش را بلند نکرد که به 
من نگاه کند. آن خانم به او گفت »می خواهیم اسم پویا را بگیریم«، فورا امضا کرد و بدین 

ترتیب اسم شرکت شد، پویا.«

بزرگتریندانشگاهزندگی
مســعود مرتضوی و همکارانش پس از پروژه موفق M1 مورد توجه دســتگاه ها و 
ارگان های دولتی برای انجام پروژه های مختلف فنــاوری اطالعات قرار می گیرند. با 
تاسیس شرکت پویا فعالیت های آنان منسجم تر می شود و دانش تخصصی، تالش و 
پشتکار و نیروی جوانی شان سبب می شود دست به انجام کارهای بزرگی بزنند. یکی 
از این کارها حضور در طرح سازمان برنامه و بودجه با موضوع استفاده از ماهواره برای 
دریافت اطالعات منابع زمینی بود که قبل از انقالب کلید زده شده بود. قبل از پیروزی 
انقالب، با شرکت »جنرال الکتریک« قراردادی امضا کرده بودند که طی آن ایران پوشش 
ماهواره ای کل منطقه را از حیث منابع زمینی انجام دهد و اطالعات آن را به کل منطقه 
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بفروشد. پس از پیروزی انقالب و قطع روابط سیاسی و تجاری با دولت آمریکا، این 
پروژه نیز متوقف شده و به یکی از موضوعات محل مناقشه ایران و آمریکا در دادگاه 
الهه تبدیل شده بود. تکنولوژی بسیار پیشرفته دستگاه های واردشده از آمریکا که در 
آن زمان، کشورهای معدودی به آن دسترسی داشتند، موجب شده بود مسئوالن وقت 
مرکز سنجش از دور ایران که دیگر نمی توانستند از حضور کارشناسان آمریکایی شرکت 
جنرال الکتریک بهره ببرند، دست به دامان جوانان متخصص حوزه فناوری اطالعات 
داخل کشور شوند. پردازش اطالعات خامی که توسط ماهواره ها ثبت می شد و تبدیل 
آن به اطالعات قابل استفاده و تصحیح هندسی و رادیومتری تصاویری که ماهواره ها از 
مناطق مختلف تهیه می کردند، مهم ترین دغدغه ای بود که به لحاظ فنی وجود داشت. 
مهندس مرتضوی و همکارانش در شــرکت پویا در آن سال ها جزء شناخته شده ترین 
گروه ها بودند و با پیشنهاد یکی از مســئوالن وقت حوزه فناوری اطالعات )مهندس 
حســین رضوی(، به عنوان مشاور وارد این کار می شــوند. مهندس مرتضوی ابعاد و 

جوانب مختلف پروژه را چنین توصیف می کند:
»آن موقع یک جوان 25ساله بودم و درست وسط پروژه ای قرار گرفتم که تکنولوژی 
آن در دنیا تک بود. به طور قطع و با اطمینان کامل می گویم که آن ســایت، بزرگ ترین 
دانشگاه زندگی من بود. چیزهایی که آنجا یاد گرفتم، قابل قیاس با هیچ جای دیگر نیست. 
زمانی که من را وارد سایت کردند به دستگاه ها خیره مانده بودم؛ نمی دانستم اینها فیل 
هستند یا دستگاه. آنجا دستگاه هایی وجود داشت که هیچ جای دیگر یافت نمی شد. 
مثال یک دستگاه بود که صرفا پنج عدد از آنها در دنیا وجود داشت. وزن پروسسور آن 
نزدیک به سه تن بود. خنک کننده های چندتُنی داشت که کارشان فقط باد زدن دستگاه ها 
بود. وقتی وارد آن سایت شدم، به قدری مطلب خواندم و چیز یاد گرفتم که واقعا برایم 
غیرقابل تصور بود. برای بنده آنجا بزرگ ترین دانشگاه زندگی ام از نظر تخصصی بود.«

این پروژه عظیم از پنج فاز مختلف تشکیل شــده بود که فاز اول آن را آمریکایی ها 
راه اندازی کرده بودند و شــرکت پویا راه اندازی فــاز دوم را بر عهــده گرفته بود و 
روزهای سخت و پرفشاری را سپری می کردند؛ چراکه در دوران جوانی با سیستم ها و 
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دستگاه هایی مواجه شده بودند که هیچ شناختی از آنها نداشتند. پس از پردازش اولین 
تصویر بعد از دو سال کار مداوم در پوست خود نمی گنجیدند. مرتضوی در خصوص 
اینکه چطور شرکت پویا توانست این کار عظیم را بدون داشتن دانش فنی و تخصصی 

اولیه با موفقیت به سرانجام برساند، می گوید:
»هیچ کس به ما چیزی آموزش نداد. ما ابتدا حجم عظیمی مطلب را که متعلق به خود 
طرح بود، خواندیم. تمام نرم افزارها را با ســعی و خطا دیباگ اساســی کردیم. سپس 
سخت افزارها را راه انداختیم. مرتب تحلیل می  کردیم. آمریکایی ها، تکنسین های ایرانی 
آنجا را طور خاصی تربیت کرده بودند. یک بار رفتم که دستگاهی را باز کنم و تکنسین 
قدیمی که آنجا بود، پرید جلو و به من گفت: »مهندس دست نزن!«. گفتم: »چرا دست 
نزنم؟« گفت: »آمریکایی ها گفته اند این جعبــه را هیچ وقت باز نکنید«. هیچ وقت یادم 
نمی رود. باز کردم و یک آی سی خراب پیدا کردم و دستگاه را تعمیر کردیم و دستگاه 
راه افتاد. خرابی های سخت  افزاری و نرم افزاری مختلفی داشتیم. بعضی دوستان ما در 
آنجا فعالیت های طاقت فرسای نرم افزاری انجام دادند. یاد آقای یزدی پور به خیر که با ما 
همکاری می  کرد. برایم جای تاسف دارد که او دیگر فعالیت حرفه ای نمی کند. مطمئن 
باشید او جزء برترین های نرم افزار در ایران است. یاد مهندس فیض و سایر دوستان هم 
به خیر. اینها مردانه آنجا خیمه زدند و کار را به نتیجه رســاندند. فکر نکنید کار راحتی 
بود؛ ساعت ها می  نشستند تا یکی از باگ های نرم   افزار را از داخل سورس بیابند و بیرون 

بکشند. در مورد سخت افزار نیز همین طور.«

ورودبهحوزهبانکداری
شرکت پویا که با ورود به پروژه مرکز سنجش از دور و درآمد حاصل از آن توانسته 
بود تا حد قابل قبولی خود را سر پا نگه دارد و حیات خود را استمرار ببخشد، به تدریج 
وارد بازار شده و پروژه های دیگری نیز متقبل می شــود. طراحی و تولید سامانه هایی 
برای بسیاری از کارخانجات و شرکت ها از جمله مرکز تهیه و توزیع فلزات ساختمانی، 
کاشی اصفهان، مرکز تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو )ساپکو(، شرکت 
گواه، شیشه قزوین، شهاب یدک، قرقره زیبا، ایران یاسا، پارس یدک، شرکت درخشان، 
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آزمایشگاه بقراط و... از جمله این پروژه ها بود. سال 1365 نقطه عطفی برای فعالیت 
شرکت پویاست؛ سالی که اولین قرارداد بانکی این شرکت با بانک ملت منعقد می شود 
و شرکت پویا طراحی سیستم مکانیزاسیون ســامانه های شعب ریالی بانک ملت را بر 
عهده می گیرد. آن گونه که مرتضوی توضیح می دهد شرکت پویا این پروژه را با مبلغ 
شش میلیون تومان در سال 1365 به انجام می رســاند، اما این پروژه در آن سال ها کار 
بسیار سنگینی محسوب می شود و برای شرکت نه تنها سود ندارد؛ بلکه زیان مالی نیز 

به همراه می آورد.
»آن سال ها در بانک ها در مقابل اتوماسیون مقاومت شدیدی وجود داشت. اگر حمایت 
مدیرعامل وقت نبود، نمی گذاشتند پروژه راه بیفتد. به همین دلیل بود که وقتی ایشان 
رفت و مدیرعامل بعدی آمد، پروژه را زیرورو کرد. سه تا از بزرگوارانی که االن در سطوح 
باالی فناوری اطالعات مملکت هستند، آن موقع گزارشی نوشتند و گفتند: باید این کار 

را به خارجی ها بسپاریم.«
این پروژه با اینکه به لحاظ مالی برای شرکت دستاوردی ندارد، اما پایه و اساس آشنایی 
شرکت پویا با حوزه بانکداری را شکل می دهد. مهندس مرتضوی و همکارانش با وجود 
ضرر مالی پروژه را با موفقیت تحویل می دهند. این سامانه تقریبا تا سال 1380 در چند 

شعبه بانک ملت استفاده می شد.

پویادردورانمدیرعاملیمسعودمرتضوی
تجربه مسعود مرتضوی روزبه روز به واسطه پروژه های سنگین و متنوعی که انجام 
می دهد، رو به افزایش است و همین تجربه کاری به عالوه دانش فنی باال موجب می شود 
در سال 1369 به سمت مدیرعاملی شرکت پویا منصوب شود. تا سال 1371 تقریبا از 
تیم 9نفره ای که هسته اولیه شرکت پویا را تشکیل می دادند، به تدریج همه از گروه جدا 
شده و برای کار و ادامه تحصیل به خارج از کشــور رفته بودند و مسعود مرتضوی از 
نعمت دوستان و همکاران سابق محروم شده بود؛ اما شرکت پویا تحت مدیریت وی 
تازه روزهای شکوفایی خود را آغاز کرده و پروژه های بزرگی را که بسیاری از آنها برای 
اولین بار در کشور انجام می گرفت، با موفقیت به سرانجام می رساند. خالقیت، نوآوری و 
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حرکت به سمت ایده های جدید در حوزه فناوری های بانکی را می توان مشخصه اصلی 
شرکت پویا در 27 سال مدیریت مسعود مرتضوی بر این شرکت دانست. طراحی سامانه 
ارزی پویا برای بانک های صادرات و ملت، تولید سامانه های مبنی بر کارت هوشمند در 
نمایشگاه سال 1379، اولین کارت خوان تولید داخل در سال 1376، اولین خوددریافت 
تولید داخل، طراحی و تولید دستگاه صراف، طراحی سامانه جامع ارزی پویا، سامانه 
تسهیالت پویا و ده ها پروژه کوچک و بزرگ دیگر را می توان نام برد که شرکت پویا به 

جامعه بانکی کشور ارائه کرده است.
با وجود همه این موفقیت ها اما مســعود مرتضوی گالیه های زیادی دارد. دلش از 
بی مهری ها، از رقابت های نابرابر و اقتصاد مبتنی بر رانت و ســفارش پر است. زبانش 
باز می شود به انتقاد و گالیه از افرادی که اکنون دم از اقتصاد مقاومتی می زنند، ولی در 
آن دوران سنگ جلوی پای شرکت پویا قرار می دادند. انتقاد از افراد و شرکت هایی که 
صرفا با استفاده از رانت و بودجه های بادآورده دولتی سعی می کردند در مسیر فعالیت 

شرکت های خصوصی مانع تراشی کنند.
»کار کردن در ایران در 30 سال گذشــته خیلی سخت بود. کسانی که االن دائم دم از 
بخش خصوصی می زنند، آن موقع پدر بخش خصوصــی را درآوردند؛ وقتی ما بچه 
بودیم، اگر یک کار به نظرمان خیلی بزرگ و غیرممکن می رسید، می گفتیم: »این را فقط 
شاه می تواند انجام بدهد«؛ در همه زمینه ها، نه فقط مملکت داری. وقتی می خواستیم از 
روی حوض بپریم، اگر حوض بزرگی بود، همه می گفتند: »حتی شاه هم نمی تواند از 
روی این حوض بپرد«؛ یعنی شاه در ذهن مردم به مثابه موجود بالغ و عاقلی بود که در 
همه زمینه ها سرآمد به شــمار می آمد. این را از بچگی در ذهن مان جا انداخته بودند و 
برخی از تصمیم گیران کنونی نیز همین کار را می کنند. خیلی ها باور ندارند که خودشان از 
عهده کارها برمی آیند و همواره منتظرند رانتی در اختیارشان قرار داده شود. همان ذهنیت 
»شــاه باید انجام دهد« هنوز هم وجود دارد و مردم باور کرده اند که از دست خودشان 

کاری برنمی آید.«
همچنین از بیگانه پرستی مسئوالن و تصمیم گیران دولتی و عشق و عالقه به کاالهای 
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خارجی و نادیده گرفتن توانایی شرکت های داخلی نیز خاطرات تلخ و شیرین زیادی 
دارد که یکی از آنها بسیار جالب توجه و مایه عبرت است: 

»موقعی که در حوزه غیربانکی کار می کردیم، ایجاد یک سیســتم را به »بیمه ایران« 
پیشنهاد دادیم. کارمان تا جاهای خوبی پیش رفت؛ ولی پس از چندی مرتب مانع تراشی 
می کردند. من اواسط راه فهمیدم که دنبال خرید سیستم های خارجی هستند. آن موقع 
گاهی به کانادا می رفتم و رفیقی داشتم که هم بر نرم افزار خیلی مسلط بود و هم از لحاظ 
فیزیکی با دو متر قد و چشم های آبی و موی بور، یک کانادایی تمام عیار به شمار می رفت؛ 
همان چیزهایی که برخی مدیران عاشقش هستند و بســیار هم خوب محصوالت و 
سیستم ها را پرزنت می کرد. وی را به ایران آوردیم و حدود یک هفته در مورد سیستمی 
که قرار بود برای بیمه ایران پیاده کنیم به او آموزش دادیم. سپس به سراغ »بیمه ایران« 
رفتیم. همان سیستمی که ما قبال به فارسی ارائه کرده بودیم را این شخص به انگلیسی 
پرزنت کرد و مدیــر مربوطه می گفت: »Oh,Wow«. آب از لب و لوچه شــان راه افتاده 
بود. البته آن پروژه به دلیل تغییر مدیریت هیچ وقت به انجام نرسید. دو نوع تفکر بسیار 
خطرناک وجود دارد؛ یکی اینکه ما هیــچ کاری نمی توانیم بکنیم و دیگر آنکه ما همه 
کارمان را خودمان می کنیم و به فناوری دنیا احتیاج نداریم. ما باید با سیاست گذاری کالن 

و دقیق تکلیف خودمان را با تولید داخلی روشن کنیم.«
یکی دیگر از مسائلی که مسعود مرتضوی روی آن خیلی حساس است و نمی تواند 
در مورد آن سکوت کند، ادعای چندین شــرکت ایرانی در خصوص داشتن سیستم 
»کربنکینگ« است. وی به شدت بر این نکته تاکید دارد که هیچ کدام از شرکت های ایرانی 

با وجود داشتن ادعا، نتوانسته اند تکلیف خود را با بازار روشن کنند.
»در شرایط کنونی بعضی مفاهیم مطرح می شود که از جنبه اجرایی و علمی فاصله دارد 
و تبدیل به چماق بازاریابی شده؛ یعنی »بازاریابی نامردی« است، نه »بازاریابی مردانه«! 
این چماق، همان Core است. می گویند »فالنی ُکر دارد و فالنی ُکر ندارد«. دوستانی که 
این قدر مدعی ُکر هستند، باید یک بار مفهوم و حداقل  های آن را تعریف کنند تا بدانند چه 
چیزی را باید به عنوان ُکر بشناسیم. اگر بخواهم برای ایران تعریف کنم، می گویم: »بانکی 



حرکت در مه          62

که چهار نوع سپرده اش، تسهیالتش، امور بین المللش و مدیریت مالی اش« را به صورت 
یکپارچه داشته باشد، یک جور ُکر مینیمم دارد. این یک تعریف من درآوردی است. هر 
کسی می تواند تعریف دیگری هم بیاورد. باید به تعریف واحدی برسیم تا بدانیم اینکه 
می گویند »فالن بانک ُکر دارد« یعنی چه؟! همین االن در بوق و کرنا کرده اند که »ُکر یکی 
از بانک های دولتی عوض شده«! اخیرا متوجه شــدم اصال ماژول مالی ندارد و ماژول 
بین الملل آن را هم بروید و ببینید که چیست. استفاده های تبلیغاتی زیادی از جمله »ما ُکر 
داریم، ما همه چیزمان یکپارچه است« می  شود. باید یک  بار یک ارگان یا سازمان مستقل 

تعریفی از ُکر بیاورد که همه تبعیت کنند تا جلوی سوءاستفاده تبلیغاتی گرفته شود.«

خاطراتنوستالژیک
مدیرعامل شرکت پویا فعالیت های صنفی زیادی هم کرده و سابقه دو دوره ریاست 
انجمن شرکت های انفورماتیک و یک دوره نایب رئیسی سازمان نظام صنفی رایانه ای را 
در کارنامه خود دارد. زمانی که این مسئولیت ها را بر عهده داشته، تالش زیادی می کند تا 
اقدامات اثربخشی برای بهبود وضعیت صنفی هم قطاران خود در حوزه فناوری اطالعات 
انجام دهد و با پیگیری بسیار موفق  می شود مجوز استقرار شرکت های کامپیوتری در 

امالک مسکونی را از شهرداری بگیرد. وی در این رابطه می گوید: 
»باور کنید برای کار شرکت خودم هیچ وقت ساعت ها پشت در اتاق مدیری ننشستم، 
ولی برای گرفتن مجوز استقرار شرکت های همکار در محل های مسکونی ساعت ها 

پشت در اتاق مدیران شهرداری و شهردار تهران نشستم تا باالخره موفق شدم.« 
خاطره های او از کپی کردن کارت ثمین مربوط به شــرکت »ایزایران« نیز شنیدنی 
است: »در سال 1379 وقتی مشغول تولید کارت خوان بودیم، مجبور شدیم کارت های 
هوشمند را خوب بشناسیم. متوجه شدیم که کارت ثمین که آن موقع رواج داشت از 
نظر امنیتی مشکل دارد. حال بعد از 17 سال فاش می کنم که آن کارت را ما کپی کردیم و 
به اطالع مسئوالن مربوطه رساندیم؛ کاری که به سادگی امکان پذیر نبود. من امروز برای 
اولین بار سند مربوط به کپی سازی را به شما نشــان خواهم داد. یادآوری می شود این 

کارت ها آن زمان یعنی سال 1379، دو میلیون ریال ارزش داشت.« 
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عواملموفقیت
مدیرعامل شرکت پویا 10 سال اخیر را بدترین دوران حرفه ای خود قلمداد می کند 
و می گوید حتی در دوران جنگ نیز وضعیت بهتری حکمفرما بود. با این حال شرکت 
پویا توانسته بدون وابستگی به هیچ ارگان، نهاد یا بودجه دولتی روی پاهای خود بایستد. 

مرتضوی از دالیل موفقیت و ماندگاری شرکت پویا می گوید:
»اگر توانســتیم بمانیم دلیلش این است که از رانت اســتفاده نکردیم؛ بلکه از زور 
تخصص خودمان اســتفاده کردیم. به همین دلیل است که خیلی جاها وقتی مدیریت 
عوض شده، همچنان باقی مانده ایم. به طور کلی دو مدل رقابت وجود دارد؛ یکی این 
حالت که من و شما هر دو بدویم تا ببینیم چه کسی بهتر می دود! این شیوه خیلی مردانه و 
عالی است و از دلش بهترین ها درمی آید. حالت دوم این است که موقع دویدن، من کاری 
کنم که شما بیفتید و خودم حتی اگر یواش هم بروم، اول شوم. در بازار ایران متاسفانه، این 
روش ها وجود دارد؛ ولی قطعا می گویم جایی که توانستیم خوب میخ خود را بکوبیم، 
جایی بود که دیگران قادر نبودند جلویمان را بگیرند. پروژه های نرم افزاری ما هیچ وقت 
کارهای سبک نبود؛ به قدری سخت بود که هیچ کسی حاضر نبود به خاطر شندرغاز پول 

این قدر زحمت بکشد؛ ولی ریشه مان را بسیار سفت کرد.
ما طی چند سال گذشته ســعی کردیم با آوردن ایده های نو، یکسری راه های جدید 
جلوی خودمان باز کنیم. در 35 سال گذشته که من در شرکت بودم، هرسال ایده جدیدی 
پیاده کردیم و امســال هم در حوزه نرم افزار از ایده جدیدی رونمایی می کنیم؛ یعنی تا 
دیگران بخواهند به ما برسند، ما جلوتر می رویم. پروراندن ایده و رفتن به سمتی که بقیه 
به صرافت آن نیفتاده اند، کار سختی است. خیلی ایده به بازار ایران دادیم؛ خیلی! بعضی 

جاها ایده از ما بود و دیگران سودش را بردند.«
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