استارتآپها سرمایهگذاری برای شهر هوشمند
گسترش استارتآپها از الزامات رسیدن به یک شهرهوشمند است.در این میان نقش شهرداری ها قطعا باید نوعی حمایت درست
از گسترش آنها باشد .در واقع استارتآپ را باید نوعی سرمایه گذاری برای آینده شهر در نظر گرفت .توجه ویژه به استارتآپها
در واقع یک سرمایه گذاری چند بعدی است .یکی از اقدامات مدیریت شهری باید توجه به این مهم باشد.
در مسیر حرکت به سمت شهر هوشمند ،شهرداریها ،نهادهای بزرگ و حتی اپراتورها تنها میتوانند بهعنوان تهیه یک زیرساخت
وارد عمل شوند و راهکار اصلی توسعه شهر هوشمند ،تنها درگرو توسعه استارتآپهای شهری است .برای همین نیاز به
سرمایهگذاری در این زمینه داریم.
مهمترین نقشی که شهرداری میتواند در این حوزه داشته باشد این است که مسائل شهری را طرح کند تا هم استارتآپها
حول مسائل جدی و به روز شهر ،طرح پیشنهاد کنند و راهکار بدهند .ضمن اینکه با یک مدل منطقی و حداکثر ظرفیت از آن
ها حمایت کند و در نهایت بتواند در بخش خروجی کسب درآمد موفق باشد.
پایداری شهری ،محیطزیست و حملونقل از اولویتهای مدیریت شهری است .یعنی در این حوزهها با چالش رو به رو هستیم و
نیاز به ورود استارتآپ در این بخشها داریم .قطعا هم از آنها و ایدههای آنها حمایت میکنیم.
حضور این استارتآپها برای شهر هوشمند جدی و حیاتی است .ما ناچار به حرکت به سمت شهر هوشمند هستیم ،این موضوع
از اولویتهای مدیریت شهری است و باید تعامل مناسب در این زمینه وجود داشته باشد تا بتوان سرمایهگذار مناسب برای آن
جذب کرد .برای جذب این سرمایهگذاریها در کنار شهرداریها دیگر بخشهای دولتی همچون معاونت علمی و فناوری ،وزارت
ارتباطات و ...نیز باید برای حل مشکالت شهری نگاه آینده نگرانه ای به موضوع استارتآپها داشته باشند.
این موضوع به طور ویژه در شهرهای توسعهیافته جهان جا افتاده است .یکی از اولویتهای مدیریتشهری هم بحث اشتغال
شهری است که این استارتآپها میتوانند در حوزههای به اشتغالزایی کمک کنند.
در فضای توسعهای باید ایدهها و استارتآپهای فعال شناسایی شود تا در نهایت بتوانند به بازار خود را در فضای رقابتی دست
یابند و در این مسیر شهرداریها و دولت در نقش صرفا تسهیلکننده میتواند وارد شود ،به این منظور که اگر دولت فضای
کاری را باز کند مردم خودشان راه را مهیا میکنند و درنهایت مشارکت مردم هم بیشتر میشود.
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