علیکشفی/فعالاستارتاپی

هر هفته در این صفحه به تغییرات مهم در ایران از دریچه فرهنگ استارتاپی نگاه میکنیم؛ این بار نوبت علی کشفی،
بنیانگذار استارتاپ گردشگری فالیتیو است .او که دغدغه جوامع محلی و رشد متوازن یکی از نگرانیهای همیشگیاش است
در این نوشته از فرصتها و تهدیدهای نوآوری استارتاپها نوشته.
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شــفاف بودن مدل این

شفافیت در استارتاپها

یکی از مواردی که اســتارتاپها را در زندگی ما بســیار تأثیرگذار کرده
اســتفاده آنها از بستر اینترنت و دسترســی همزمان به تعداد زیادی
از مردم است .طبیعتاً استارتاپها برای رسیدن به این هدف و برای
اینکــه بتواننــد به شــکلی مقیاسپذیر به تعداد زیــادی از کاربران در
مناطــق مختلــف جغرافیایی خدمترســانی کنند نیاز به شــفافیت
باالیــی دارنــد .مغــاز ه کوچکــی را در نظــر بگیریــد که یــک زمانی در
گوشهای از شهر فعالیت میکرد و محصولی را میفروخت .بهعنوان
یک خریدار به ســختی میتوانســتید بفهمید که این محصول از کجا
آمــده اســت ،قیمــت اصلــیاش چقدر بــوده و مغــازهدار چقــدر از
فروش آن سود میبرد .ولی استارتاپها خواهناخواه باید در کارشان
ت داشته باشند ،زیرا در معرض دید و قضاوت تعداد زیادی
شــفافی 
از کاربران قرار دارند.
یک زندگی متعادل

اتفاق دیگری که استارتاپها رقم زدهاند صرفهجویی در زمان است.
ذات نوآورانه اســتارتاپها و اصول و شــرایطی که برای رشــد بیشــتر
ناگزیــر از رعایــت آنها هســتند ،باعث بهبــود بســیاری از فرایندهای
روزمره زندگی شهروندان شده است .بهعبارتی بهدنبال تغییراتی که
اســتارتاپها بهوجود آوردهاند شــهروندان و کاربران میتوانند زمان
بیشــتری را ذخیــره کنند .ما بهعنوان شــهروندانی کــه عصر صنعتی
را پشــت سر گذاشــته و در عصر تکنولوژی و نوآوری به سرمیبریم با
ترندها ،فکرها و ابداعات جدیدی محاصره شــدهایم .در این شرایط
نیاز داریم زمان بیشتری را به خودمان اختصاص دهیم .مدل کاری
اســتارتاپها کمک میکند در زندگی خود تعادل برقرار کنیم .حتی
این روزها شــرکتهای نوآور و استارتاپهای بزرگ دنیا سعی دارند
ســاعات کاری کارمندان خود را کم کنند .شرکتهای بزرگی که چهار
روز در هفته را برای کارکردن درنظر گرفته و ســه روز را کامالً تعطیل
کردهاند متوجه شدهاند بهرهوری کارکنان این شرکتها در آن چهار
روز 30 ،درصد افزایش پیدا کرده اســت .اســتارتاپها این فرهنگ را
بســط دادهاند که هرچه انســانها فرصت بیشــتری بــرای فکر کردن
به خود و پرداختن به روابط اجتماعی و کاریشــان داشــته باشند در
کارشــان هــم موفقتر خواهنــد بود .تعــادل برقرار کردن میــان کار و
زندگی دغدغهای است که استارتاپها آن را جدی گرفتهاند و سبک
زندگی جدیدی که اســتارتاپها برای ما رقم زدهاند مقدمه رســیدن
به چنین شرایطی را برای ما مهیا کرده است.

توزیع عادالنه فرصتها
اتفاق دیگری که اســتارتاپها بانی آن بودهاند افزایش فرصتتغییر
و رشــد برابــر اســت .نمونه بارز آن هم دسترســی عادالنــه به آموزش
اســت که امروزه به وســیله اســتارتاپها و وبســایتهای بــزرگ دنیا
فراهم شــده و افراد میتوانند در کمترین زمــان به آخرین آموزشها
مجــله دوم ایــران جمعـه؛
گذری به فرهنـگ و جامعه

و آخریــن مطالــب علمی دسترســی پیــدا کنند .تا چندین ســال پیش
چنین فرصتی وجود نداشــت ولی استارتاپها چنین فرصتی را ایجاد
کردنــد .کاهش نابرابری در دسترســی به فرصتهــا و امکان دادن به
جغرافیای محلی برای رشــد متوازن ،هدیه اســتارتاپها به جوامع در
حال توســعه اســت؛ فرصتی که این روزها در ایران هم نتایج آن را با
دهها کســب وکار نوآورانه استانی شاهد هســتیم .اگرچه در ابتدای راه
هســتیم اما به نظر من این مدل از کســبوکار در حال تســری به سایر
بخشهــای اقتصــادی کشــور اســت و احتمــاالً در ســالهای آتی موج
تازهای از کسبوکارهای توسعهگرا را شاهد خواهیم بود.

روی دیگر سکه استارتاپها
درســت اســت کــه اســتارتاپها اتفاقهای خوبــی را رقــم زدهاند ولی
درست همانند چاقوی جراحی که در عین نجات جان انسان میتواند
بــه تهدیــدی بــرای او تبدیــل شــود ،کارایــی اســتارتاپها و چگونگــی
بهرهبــردن از آنهــا بــه نــگاه ما بســتگی دارد .اســتارتاپها برای رشــد
همهجانبــه جامعه ظرفیت بســیار باالیی دارند اما همه چیز بســتگی
بــه این دارد که از کدام دریچه بــه آنها نگاه کنیم .اگر خلق ارزشهای
انســانی و کمککردن به انسانها مدنظرمان باشد استارتاپها قطعاً

در رشــد جامعــه مؤثر خواهند بود .برای نمونــه آلودگی هوا را در نظر
بگیرید .بارها از بزرگترهایمان شــنیدهایم که زندگی در گذشــته چقدر
سخت بوده و برای رفتن از جایی بهجای دیگر ،نه فقط ماشین ،حتی
خیابان مناســبی هم وجود نداشــته اســت .امروزه همه این مشکالت
برطرف شده ولی همه این امکاناتی که در اختیار انسان قرار گرفته در
نهایت به هوای آلوده منجر شده است چراکه صرفاً توسعه را مدنظر
قرار دادهایم و بهبود زندگی انســان ،محور اصلی کارمان نبوده است.
یعنــی با یک رویکرد اشــتباه ،شــهر را برای خودروها توســعه دادهایم
نــه برای انســانها .شــهری کــه برای انســانها توســعه داده میشــود
احتمــاالً درختهــای بیشــتر و خودروهای کمتری خواهد داشــت .در
چنین شهری بهجای اتوبان ،محل عبورومرور دوچرخهسواران وجود
خواهد داشت .این مثالی است که نشان میدهد باید از بستر نوآوری
و تکنولوژی و بســتری که استارتاپها برای یک زندگی تازه دراختیارما
قرار دادهاند استفاده کنیم تا بتوانیم یک زندگی انسانی داشته باشیم.
خالصه اینکه باید دقت داشــته باشیم نگاه غیرانسانی به محصوالت
و خدمات و ظرفیتهای این کسبوکارها میتواند آنها را به تهدیدی
علیه زندگی ما تبدیل کند.

اتفاقی که استارتاپها بانی آن
بودهاند افزایش فرصتتغییر و
رشد برابر است .نمونه بارز آن
هم دسترسی عادالنه به آموزش
است که امروزه به وسیله
استارتاپها و وبسایتهای
بزرگ دنیا فراهم شد ه و افراد
میتوانند در کمترین زمان به
آخرین آموزشها و آخرین
مطالب علمی دسترسی پیدا
کنند .تا چندین سال پیش
چنین فرصتی وجود نداشت ولی
استارتاپها چنین فرصتی را
ایجاد کردند
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