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فناور ی های مالی ایران

در گفت وگو با فرزاد مقدم، مدیرعامل تسکا درباره چشم انداز این شرکت مطرح شد

به دنبال تحول 
صنعت فناوری اطالعات

ابوالفضل 
رجبی

تسکا یکی از شرکت های ارائه دهنده راهکارهای نوین فناوری اطالعات و پرداخت الکترونیکی در کشور است که طی ۱۰ سال 
فعالیتش توانسته به یکی از بازیگران جدی این حوزه تبدیل شود؛  شرکتی که بزرگ ترین هدفش چابکی و ارتقای سطح کیفی 
و بهره وری خدمات به مشتریان است و اکنون بیش از ۶۰۰ مشتری در کسب وکارهای بزرگ، متوسط و کوچک در کشور دارد. 
در گفت وگویی که با فرزاد مقدم، مدیرعامل تسکا داشتیم، درباره مهم ترین اقدامات اخیر شرکت و برنامه هایی که تا پایان سال 
دارند، گفت وگو کردیم و به چالش هایی که با آن دست وپنجه نرم می کنند نیز پرداختیم. مقدم می گوید رگوالتور دست و پای نوآوران را در کشور 
بسته و آن قدر رویکردش در این سال ها سخت گیرانه بوده که روندهای ایجاد خالقیت در اکوسیستم نوآوری کشور به اشکال مختلف کور شده 
است. با این همه، او نوآوری را در گرو ایجاد فضایی برای خلق ایده ها می داند و تأکید می کند مرکز تولید و نوآوری تسکا به دنبال ساخت چنین 
بستری برای افراد مستعد است. مدیرعامل تسکا می گوید چشم انداز تسکا ایجاد تحول در صنعت فناوری اطالعات با بومی سازی دانش و 

ایجاد نوآوری در خدمات و فرایندهاست. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را با فرزاد مقدم می خوانید.

که به سمت تأسیس مرکز نوآوری تسکا برویم؛ زیرا حوزه های گوناگونی هستند که ما 
عالقه مندیم به آنها بپردازیم؛ بیگ دیتا، هوش مصنوعی و سایر حوزه هایی که می دانیم 

آینده را رقم خواهند زد.«
طبق گفته های او، تسکا در طول سال های فعالیتش تالش کرده  ساختار نیروی انسانی 
خــود را به لحاظ دانشــی و همچنیــن برند تســکا را به عنوان مرجع دانشــی ایــن حوزه 
گســترش دهد و شــرکتی دانش محور باشــد که از نــوآوری و فناوری در رشــد و توســعه 
خود پیــروی می کنــد. او در این باره می گوید: »مســائلی چــون پشــتیبانی و مراقبت از 
مشتری، پیاده ســازی اســتانداردهای نوین در فرایندهای ساختار ســازمانی، تمرکز بر 
سرمایه  انسانی، تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از بازیگران مهم بازار و راه  اندازی مرکز 

  حفظ و توسعه برند دانشی تسکا

فرزاد مقــدم ابتــدا درباره نگاه تســکا به مقولــه خالقیت 
و نوآوری در کســب وکارها صحبــت می کنــد و در این باره 
می گوید: »ما در هیئت مدیره تسکا معتقدیم برای ایجاد 
خالقیت در مجموعه، نیاز داریم که دائماً افراد خالق تر و 
چابک تر وارد مجموعه شوند، چون اگر بنا بر تغییر باشد، 
این افراد تــوان انجامــش را دارند. به طور کلی بــرای وجود 
خالقیت در هر مجموعه ای، نیاز است درهای آن شرکت 
به روی افراد و ایده ها باز باشــد. این طرز تفکر باعث شــد 
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تولید و نوآوری تسکا با هدف توسعه و ارتقای ظرفیت 
زیرساخت از مهم ترین دستاوردهای چند سال اخیر 

تسکا بوده است.«

  مرکز تولید و نوآوری؛  در قامت یک آکادمی

مدیرعامل تســکا در ادامه درباره راه اندازی مرکز تولید 
و نــوآوری تســکا صحبــت می کنــد: »در ســال ۱3۹۸ 
اقدام به ســاخت مرکز تولیــد و نوآوری تســکا کردیم تا 
هم مرکز خط تولید و مونتاژ تجهیزات خــود را به آنجا 
انتقال دهیم و هم این فضا به مکانی برای بهره برداری 
و بومی سازی فناوری های پیشرفته در زمینه مراکز داده 
هوشمند )Smart Data Center(، امنیت اطالعات و 
همچنین به  شکل تخصصی در حوزه  فناوری های نوین 
تبدیل شود. همین جا بایستی این خبر را بدهم که در 
سال جاری این مرکز با هدف ارتقای فنی زیرساخت ها، 
دیتاسنتر هوشمند و سرویس های تسکا به بهره برداری 

و به  شکل رسمی آغاز می شود.«
مقدم درباره سهم تســکا از بازار فناوری اطالعات کشور 
و نقــش ایــن شــرکت در حــوزه پرداخــت الکترونیکــی 
نیــز صحبــت می کنــد: »۹۰ درصــد کســب وکار تســکا 
در صنعــت پولــی و مالی کشــور اســت کــه شــامل ارائه 
راهکارهــای یکپارچه مبتنــی بر فناوری های پیشــرفته و 
تأمین تجهیزات فعال مراکز داده )تجهیزات پردازشــی، 
ذخیره ســازی و زیرســاخت شــبکه و امنیــت اطالعات( 
می شــود. ۱۰ درصد دیگر کسب وکار تســکا نیز به حوزه 
پرداخت الکترونیکی مربوط می شود که با نام پوالم در این 
حوزه فعالیت می کنیم. چون از ابتدا تمرکزمان در حوزه 
پولی و مالی بوده، فعالیت در حوزه پرداخت الکترونیکی 
نیز برایمان جذاب بود و با راه اندازی پوالم در این حوزه نیز 
شروع به فعالیت کردیم. شاید این حوزه بازار محدودی 
داشته باشد، ولی بازاری در حال رشد است و سعی داریم 
با راه اندازی مرکز نوآوری خود بخشــی از خدمات مان در 
این حــوزه را در این مرکز گســترش دهیم. اساســاً بنیان 
شکل گیری تسکا راه حل محور بوده و ما این روند را در تمام 
حدود توسعه ای خود پیگیری کرده ایم. به نظرم صنعت 
پولی و مالی کشــور تشــنه دانش اســت و ما در توســعه 
دانش در کنار کســب وکارهای این حوزه قــرار گرفته ایم و 

مشاوره به آنها همواره در اولویت ما بوده است.«

  جنگ دائمی با رگوالتور

مقــدم در رابطــه بــا مهم تریــن چالش هایــی که تســکا 
تاکنون داشته است نیز صحبت و در این باره به چالش 
رگوالتــوری اشــاره می کنــد: »صمــت، بانــک مرکــزی و 
شــاپرک از رگوالتورهای حوزه فعالیت ماســت که با آن 
چالش جدی داریم. به زعم من چالش منابع انسانی نیز 
ناشی از همین رویکرد رگوالتورهاست. رویکرد رگوالتور 
آن قدر سخت گیرانه بوده که روندهای ایجاد خالقیت در 
اکوسیستم نوآوری کشور به اشکال مختلف کور شده و 
همین رویکرد باعث شده تیم های خالق مأیوس شوند. 
از همین روســت کــه فضایی بــرای خلق ایده در کشــور 
وجود ندارد و نیروهای انسانی کماکان جذب شرکت های 
خارجی می شــوند. رگوالتور چالش های دائمی برای ما 

ایجاد کرده و رویکردش همچنان همین است.«

مدیرعامــل تســکا دربــاره رویکــرد تســکا در مواجهــه بــا 
رگوالتوری نیز عنوان می کند: »ما با رگوالتور تعاملی نداریم، 
بلکه همچنان با آنها در جنگ هستیم. این مسئله امروز 
یک حقیقت است که ما در بحث توسعه خدمات حوزه 
فناوری اطالعات هر روز درگیر چالش های برآمده از نهاد 
رگوالتور هســتیم و این موضوع بخش عمــده ای از توان و 
انرژی ما را طی این سال ها به خود اختصاص داده است. 
برای رســیدن به بلــوغ در صنعت فنــاوری اطالعــات باید 
هزینه کــرد، قبــالً بســیاری ایــن هزینــه را نمی پذیرفتند، 
اما اکنون که همگی به این نتیجه رســیده اند که رگوالتور 
دست شرکت ها را بسته و مانعی برای نوآوری شده است. 
 رگوالتور با ایــن رویکرد رانت گســترده ای همــراه با رقابت 
ناسالم در این عرصه به وجود آورده و در این عرصه ما باید 

با رانت های موجود نیز مقابله کنیم.«
او در ادامــه دربــاره چالش مهم دیگر تســکا کــه موضوع 
مهاجرت نیروی انسانی متخصص و نبود نیروی جایگزین 
اســت، صحبــت می کنــد: »آینــده شــغلی و درآمــدی به 
گونه ای است که افراد را به سوی مهاجرت سوق می دهد. 
خودمــان به عنــوان صاحب کســب و کار این آســیب ها را 
بیشتر از سایرین درک می کنیم. این معضل به خصوص 
در برخی صنایع مثل ما که کامالً فنی و تخصصی هستند، 

اساسی تر است.«

  تمرکز بر بهبود فرایندها

طبق صحبت های مقدم، تا پایان سال ۱۴۰۱، تمرکز اصلی  
این شرکت روی برندینگ تسکا با رویکرد معرفی شرکت 
به عنوان یک برند قابل اطمینان است. همچنین بازطراحی 
ساختار سازمانی شرکت با هدف ارتقای چابکی و بهره وری 
ســازمان، توســعه  کمی و کیفی ســرمایه انســانی، تمرکز 
بر بخش هــای جدید بــازار و مشــتریان جدیــد، طراحی و 
توسعه  خدمات و سرویس های نوین، تمرکز بر فناوری های 
پیشرفته و استفاده از آ نها در مرکز تولید و نوآوری تسکا، 
تمرکز بر توسعه فناوری های نوظهور در حوزه امنیت داده و 
منابع پردازشی و ذخیره سازی اطالعات از دیگر برنامه های 

مهم تسکا هستند.
مقدم می گوید که در سال های اخیر در کیفیت و سرعت 
و شــکل پاســخگویی بــه مشــتریان، ایجــاد فرایندهــای 
پشتیبانی از مشتری و همچنین در طراحی، اجرا و نظارت 
بر پروژه های زیرساخت تحوالت چشــم گیری داشته و با 
بررســی دقیق و گرفتن بازخورد، هم از سمت عرضه و هم 
تقاضا توانسته نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده 
و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت خود را بر اساس همین 
موارد طرح ریزی کند. او در آخر چشم انداز تسکا را ایجاد 
تحول در صنعت فناوری اطالعات با بومی سازی دانش و 
ایجاد نوآوری در خدمات و فرایندها می داند. همچنین این 
شرکت ورود به بازارهای بین المللی و توسعه برند تسکا در 
منطقه را جزء اهداف میان مدت خود قرار داده و امید دارد 
با بهره گیری از دانش و توانایی متخصصان داخلی، توانایی 
مدیریــت و برنامه ریزی و تجربه باارزشــی کــه در صنعت 
فناوری اطالعات دارد؛ بتواند به عنوان برندی قابل اعتماد 
در منطقــه حضــور داشــته باشــد و همچنیــن از اهــداف 
بلندمدت تسکا، IPO شــدن جهت افزایش سهم بازار و 

نیز توسعه بیش از پیش مجموعه است 

مقدم چشم انداز 
تسکا را ایجاد 
تحول در صنعت 
فناوری اطالعات با 
بومی سازی دانش 
و ایجاد نوآوری در 
خدمات و فرایندها 
می داند. همچنین 
این شرکت ورود 
به بازارهای 
بین المللی و 
توسعه برند تسکا 
در منطقه را جزء 
اهداف میان مدت 
خود قرار داده. 
همچنین از اهداف 
بلندمدت تسکا، 
IPO شدن جهت 
افزایش سهم بازار 
و نیز توسعه بیش 
از پیش مجموعه 
است
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