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مقدمه

مصـرف گرایی زان مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میمختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه های •

. اسـتچالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی  زیسـت مواجـه شـدهزندگی بشر با نوین، فناوری های از بهره گیری و افزایش نفوذ و 

اخیـر دهه های در کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماندپیری جامعه، مانند چاقی و پدیده هایی 

ود پـارادایم با این وجود ایـن چالش هـا در نـو  خـ. می دهندکه آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار شده اند به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل 

.جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار می باشد

سـریع کـه بازگشـتحوزه هـایی اخیر، عالوه بـر توجـه بـه سال های در اکوسیستم های استارت آپی و ( استارت آپ ها)نوپا شرکت های با گسترش •

ه مشـتریان بـپـایین تر باالتر و با قیمـت بهره وری جدیدی را با ارزش های خدمات و توانسته اند جدید مدل های کسب وکار و با داشته اند اقتصادی 

رایـه کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـالوه بـر اچالش های که با تمرکز بر حل مسائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدی عرضه کنند، روند 

.کرده اندبزرگی چالش ها کمک های جدید، به حل این مسائل و مدل های کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل های 

یسـت بو  با توجه به اینکه در سال های اخیر یکی از ماموریت ها و جهت گیری های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه ز•

الش هـای شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان بوده است، شناسایی جهت گیری های موجود این شرکت ها از یک سو و شناخت موضوعات و چ

، یکـی از بنـابراین. راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شـکل گیری و رشـد اینگونـه شـرکت ها کمـک کنـد

تصـادی و هـم رسالت های معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکت های نوپا و دانش بنیان بوده تا هم اثـرات اق

. اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند

وین از این رو، طرح آینده نگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت، تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای نـ•

د بیشـترین کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شـود کـه می تواننـ

وندهای حاکم بـر در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهم ترین ر. تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند

. معرفی شوندتحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و
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تغال و به ظهور نوپا در کشور، زمینه ایجاد اششرکت های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی سال های در •

می باشد د که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن نوآورانه جوانان و ایده های رسیدن 

.  می باشدجدید حوزه های و تمرکز بیشتر بر متنو  سازی و از نوپایی خارج شده است نیازمند 

و با توجه به د شده انآنالین متمرکز به صورت و غذا حمل ونقل خدماتی مانند فروش، فعالیت های اکوسیستم موجود بر روی فعالیت های و ایده ها اغلب •

مئنـا  مطایـن موضـو  . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند ، اغلب افراد جدیدی که حوزه هاموفقیت چند شرکت در این 

صـادی و منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقتمی تواند باال برده و از سوی دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 

.  ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

رات ل بـاال و اثـهدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و بـا پتانسـی•

ه چالش های با توجه ب. اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای  کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد

ایـن دسـت، روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزی، سبک زندگی شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محی  زیست، آلودگی و انرژی و مواردی از

داشـته صـاد و اشـتغالورود کارآفرینان و اکوسیستم استارت آپی به این حوزه ها احتماال  به علت نبود رقیب های سنتی می تواند اثرات بیشتری بر اقت

. باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند

معاونت سیاستگذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مقدمه
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و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 

ناوری ریاسـت نگاری علم و فناوری توس  معاونت علمی و فپس از انجا  مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجا  برنامه ملی آینده•

هــ مـورخ 51377ت/154202جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـو ، تحقیقـات و فنـاوری، براسـاو مصـوبه  شـماره 

.ه استهیات وزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفت1393/12/17

تفکـر حـامی نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعهدبیرخانه برنامه ملی آینده•

.آپی نموده استسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتمختلفی اقدا  به گفتمانهایآپی، با ابزاراکوسیستم استارت

9

انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوریمورد کارکردهای 

اجماع و ایجاد مدل ذهنی 
مشترک در خصوص اتخاذ 

ها در سطحراهبردها و سياست
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در 
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه

هاي ملیاولویت

ر نقعان دارتقاي دانش ذي
یراستاي خلق جامعه دانش

اوری مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فن
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی



معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ

ورزش و سـالمت . 2مـدیریت پسـماند، . 1: های استارت آپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفته اند کـه عبارتنـد ازدر فاز اول از طرح حاضر حوزه•

انرژی . 9کاالهای زودمصرف . 8خدمات اجتماعی . 7سالمت دیجیتال . 6مدیریت آب و خشکسالی . 5کشاورزی، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3جسمی، 

. های مجزا تولید و ارائه می شوندآموزش، که در قالب گزارش. 13بیمه . 12خودرو . 11گردشگری . 10

دی هـر و موضـوعات راهبـرچالش هـا کالن هر موضو  شرو  شده و با پیوند میان تحلیل های مختلفی است که از بخش های گزارش دربرگیرنده هر •

تنی بـر مبتحلیل های از مجموعه ای و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ های نوپای جهانی و معرفی کسب وکار شرکت های حوزه با الگوهای 

ه بخش اصلی بنابراین هر گزارش دربرگیرنده س. می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهای تامین مالی و نحوه مدل های کسب وکار ، فناوری هاشناخت 

: است

o کلیدی مرتب چالش های تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و

o کلیدی در هر موضو  راهبردی استارت آپ های شناسایی و معرفی

o کلیدی آن حوزهچالش های و نحوه پاسخگویی به کسب وکار ، حوزه فعالیت، مدل فناوری هاو تحلیل از منظر جمع بندی
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت پسماند. 1

بررسی وضعيت کالن حوزه. 1ـ1

میلیارد تن پسماند تولید 2.12هرساله ما مقدار بسیار زیاد 
م، می کنیم که اگر این مقدار پسماند را داخل کامیون ها قرار دهی

بار دورتادور کره ی 24تعداد کامیون مورد نیاز به اندازه ی طول 
.زمین خواهد بود



موضوعات استراتژیک حوزه مدیریت پسماند

نظارت، جمع آوری و دفع پسماند های ویژه و خطرات زیست محیطی ناشی از آن 2

دفع سنتیاز دست رفتن حجم بسیار زیادی از فلزات گران بها و مواد ارزشمند به دلیل استفاده از شیوه های 7

یک در مبداپیچیدگی و هزینه بر بودن تفکیک پسماندها پس از گردآوری و عدم استقبال افراد از تفک 3
ی و ملیکمبود داده و اطالعات در خصوص نوع، میزان و الگوی رفتاری تولید پسماند در سطح منطقه ای، شهر 4

ستندافزایش مصرف گرایی و دور ریختن وسایلی که همچنان قابل استفاده ه 5
فادهدور ریختن حجم بسیار زیاد پسماندهای غذایی قابل است 6

(...ک در طبیعت و مانند انتشار گاز گلخانه ای، طوالنی بودن تجزیه پالستی)دفع سنتی پسماند و اثرات مخرب زیست محیطی  1

بهینه نبودن روش های جمع آوری پسماند فعلی 
(  ه مسیرهاسرریز شدن برخی سطل ها و خالی ماندن برخی دیگر در فاصله ی دوبار مراجعه کامیون و عدم تخصیص بهینه کامیون ها ب) 8

رای جمع آوری عدم دسترسی آسان به شرکت های مربوطه ب)پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعتی 
(پسماندهای حجیم و ویژه ی خانگی و صنعتی و عدم اطالع از مراکز بازیافت هریک از انواع پسماند در محدوده 9
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

...(مانند انتشار گاز گلخانه اي، طوالنی بودن تجزیه پالستيک در طبيعت و )اثرات مخرب زیست محيطی دفع سنتی پسماند :1فرصت /چالش

استفاده از فرآیند هضم 
بی هوازی به منظور تجزیه ی 
پسماند های تر و غذایی و 
تبدیل آن ها به زیست گاز و 

کود های ارگانیک

اندتولید کنندگان عمده پسم شرکت های بازیافت پسماند

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

(4تا 1راهکارهاي )بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماند 

سماندتولید کنندگان خانگی پ

جلوگیری از ورود پسماندهای خطرناک به 
محیط زیست از طریق استفاده مجدد از 
پسماندهای قابل استفاده مانند وسایل 

صوالت الکترونیکی قابل تعمیر و یا ساخت مح
یف ثانویه از پسماندهای خشک مانند ساخت ک

دستی از کیسه های پالستیکی

مصرف کنندگان ثانویه

2
 ی استفاده از انواع فرآیند های تجزیه

ستیکی شیمیایی برای تبدیل اقالم پال
یا به به نفت، پودر پالستیک خالص و

یط مواد شیمیایی قابل تجزیه در مح
زیست

3
ولید تشویق به کاهش ت
روش پسماند با ترویج ف

و یا به اشتراک گذاری
اقالم و مواد غذایی 

مازاد

4
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

ضعف در جمع آوري و دفع پسماند هاي ویژه و خطرات زیست محيطی ناشی از آن:2فرصت /چالش

ن استفاده از پلتفرم های نرم افزاری و آنالی
جهت ثبت سفارش و پیگیری جمع آوری و

دفع پسماندهای ویژه

فاده زباله سوز در مقیاس کوچک برای است
در شهرهای کوچک به منظور دفع 

پسماندهای ویژه

دولت ها و شهرداری هاشرکت های جمع آوری پسماندا ویژهتولید کنندگان پسماندهای حجیم ی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

(1ار راهک)مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن 

(2ار راهک)بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماند 
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

پيچيدگی و هزینه بر بودن تفکيک پسماندها پس از گردآوري و عدم استقبال افراد از تفکيک در مبدا :3فرصت /چالش

اماکن عمومی مانند مراکز شرکت های تفکیک و مراکز بازیافت پسماندا ویژهتولید کنندگان پسماندهای حجیم ی
...خرید، پارک ها و 

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

د استفاده از فناوری هایی مانن
Machine Vision و رباتیک

برای تفکیک و جداسازی 
خودکار انواع پسماند

1
استفاده از فناوری هایی 

برای RFIDمانند
یژه دسته بندی پسماندها و
مانند مواد شیمیایی

2
 ی استفاده از سطل زباله
هوشمند به منظور 
بدا تفکیک پسماند در م
به وسیله سنسور

3

(3تا 1راهکارهاي )غربال گري پسماند 

استفاده از پلتفرم های آنالین برای
د در مبدا تشویق افراد به تفکیک پسمان

و تسهیل آن با ارائه راهکار ها و معرفی
مراکز بازیافت هر نوع پسماند در 

محدوده جغرافیایی مد نظر

4

(4راهکار )آموزش و فرهنگ سازي 

سماندتولید کنندگان خانگی پ
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

کمبود داده و اطالعات در خصوص نوع، ميزان و الگوي رفتاري توليد پسماند در سطح منطقه اي، شهري و ملی:4فرصت /چالش

ارائه تحلیل هایی از جمله
میزان، نوع و هزینه ی 
ر پسماندهای تولید شده د

بازه های زمانی برای یک 
نکسب وکار مانند رستورا

ارائه تحلیل های کالن در 
سطح محله و شهری در 
د خصوص میزان و نوع پسمان
تولیدی و الگوی رفتاری 

شهروندان

ی ارائه یک داشبورد مدیریت
برای تحلیل بهتر داده ها و 
اطالعات مربوط به پسماند
ا درسطوح فردی، صنعتی و ی

شهری

دولت ها و شهرداری هاشرکت های جمع آوری پسماندیژهتولید کنندگان پسماندهای حجیم یا و

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

123

(4تا 1راهکارهاي )مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن 

جمع آوری اطالعات در خصوص 
ت میزان و نوع پسماند به صور
از خودکار و در لحظه با استفاده

سنسورها و سطل های زباله 
هوشمند

4

16



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

افزایش مصرف گرایی و دور ریختن وسایلی که همچنان قابل استفاده هستند:5فرصت/چالش

اقالم ارائه پلتفرمی آنالین برای فروش
به ...( غذایی، الکترونیکی و )مازاد 

به مشتریان ثانویه و یا اهدا کردن آن ها
افراد نیازمند

برای ارائه پلتفرمی آنالین
م فروش پسماندهای حجی

ندگانو ویژه به بازیافت کن

آموزش شیوه های 
ل استفاده مجدد از وسای
دورریز و شکسته

تولید کنندگان پسماند شرکت های بازیافتاستفاده کنندگان ثانویه

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

23

(4و 3راهکارهاي )آموزش و فرهنگ سازي 

(2و 1راهکارهاي )بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماند 

ارائه راه کارهایی برای کاهش 
در تولید پسماند و صرفه جویی
ماند هزینه ها بر اساس تحلیل پس

تولیدی

4 1
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

دور ریختن حجم بسيار زیاد پسماندهاي غذایی قابل استفاده:6فرصت/چالش

رای هر تحلیل  پسماند تولیدی در بازه های زمانی ب
به منظور ( به عنوان مثال یک رستوران)واحد 

ید آگاهی از میزان، نوع و هزینه ی پسماندهای تول
شده

ذاری و پلتفرم آنالین برای فروش، به اشتراک گ
اهدا کردن مواد غذایی و سایر اقالم مازاد به 

مشتریان ثانویه و یا افراد نیازمند

ذایی تولید کنندگان عمده ی پسماندهای غ
(مانند رستوران ها و عمده فروش ها)

استفاده کنندگان ثانویه

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

(1ار راهک)مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن 

(2راهکار )بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماند 

افرادی که مواد غذایی مازاد در 
خانه داشته  باشند

18



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

از دست رفتن حجم بسيار زیادي از فلزات گران بها و مواد ارزشمند به دليل استفاده از شيوه هاي دفع سنتی:7فرصت/چالش

مند استخراج فلزات کمیاب و قیمتی و سایر اقالم ارزش
به ( یبه ویژه پسماندهای الکترونیک)موجود در پسماندها 

صورت خودکار یا دستی 

ید پلتفرم نرم افزاری و آنالین جهت ثبت سفارش و خر
پسماندهای قابل تجزیه به عناصر با ارزش، مانند 

پسماندهای الکترونیکی

مند تولید کنندگان پسماند های دارای فلزات و مواد ارزش
...(تلفن های همراه از کار افتاده، لپ تاپ و )

شرکت های جمع آوری و تفکیک پسماند

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

(1راهکار )غربال گري پسماند 

(2راهکار )مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن 
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:8فرصت /چالش
بهينه نبودن روش هاي جمع آوري پسماند فعلی 

(  سرریز شدن برخی سطل ها و خالی ماندن برخی دیگر در فاصله ي دوبار مراجعه کاميون و عدم تخصيص بهينه کاميون ها به مسيرها)

زباله ی استفاده از سنسور برای پایش در لحظه ی سطح
دن موجود در سطل های زباله و پیش بینی زمان پرش
رریز هر سطح با تحلیل داده ها به منظور جلوگیری از س

شدن پسماند در مناطق شهری و شلوغ و کاهش 
ر هزینه با تنظیم تعداد دفعات جمع آوری پسماند د

مناطق حاشیه ی شهرها و خلوت تر

بهینه سازی مسیر جمع آوری پسماند برای 
کامیون ها از طریق جی پی اس و اطالعات میزان

هینه پسماند داخل  سطل ها به منظور تخصیص ب
مناسب کامیون ها به مسیرها به طوری که از

.بیشتری ظرفیت هرکامیون استفاده شود

د استفاده از سطل زباله ی هوشمن
ده به منظور پایش در لحظه، فشر

ش بینی سازی و تفکیک پسماند، پی
فیت و برنامه ریزی برای تکمیل ظر

...و 

دولت ها و شهرداری هاشرکت های جمع آوری پسماند

(3تا 1راهکارهاي )مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن 

:راهکار

:مخاطب

ه جایگاه در زنجير
:فعاليت  ها

123

...اماکن عمومی مانند مراکز خرید، پارک ها و 
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:9فرصت /چالش
ربوطه براي عدم دسترسی آسان به شرکت هاي م)پيچيدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعتی 

(جمع آوري پسماندهاي حجيم و ویژه ي خانگی و صنعتی و عدم اطالع از مراکز بازیافت هریک از انواع پسماند در محدوده

بر استفاده از پلتفرم های آنالین مبتنی
موقعیت جغرافیایی برای ارائه راهکار های

د و مختلف برای دفع اصولی انواع پسمان
وع معرفی مراکز بازیافت نزدیک برای هر ن

پسماند

فع کاربران خانگی که قصد د
پسماندهای حجیم و ویژه 

دارند

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

(2راهکار )آموزش و فرهنگ سازي 

و استفاده از پلتفرم های آنالین
نرم افزای به منظور ثبت و 

برنامه ریزی آسان تر سفارش های
جمع آوری انواع پسماند

12

شرکت ها و سازمان های 
اندتولید کننده ی عمده ی پسم

شرکت های جمع آوری 
تپسماند و مراکز بازیاف

 دهند و افرادی که تفکیک خانگی پسماند انجام می
وطه قصد تحویل پسماندها به مراکز بازیافت مرب

دارند

(1راهکار )مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن 
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جمع بندي زنجيره ي فعاليت هاي استارت  آپی حوزه مدیریت پسماند

1

مدیریت توليد 

پسماند و فرآیند

جمع آوري آن

زنجیره 
فعالیت ها

2

3

4

بازیافت و فروش

مجدد پسماند

آموزش و 

فرهنگ سازي

غربال گري پسماند

22



تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت هاپسماند ـ به استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت 

ندبازیافت و فروش مجدد پسما

ن مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوری آ

غربال گری پسماند
آموزش و فرهنگ سازی

1

3

2

4
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مدیریت تولید 

پسماند و فرآیند 

جمع آوری آن 

28%

بازیافت و فروش 

مجدد پسماند

52%

غربال گری پسماند

10%

آموزش و فرهنگ 

سازی

10%

فراوانی استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت  پسماند 
هریک از اجزاي زنجيره ي فعاليت هادر 

تایی از لیست استارت آپ های 200درصد ها به صورت تقریبی و بر اساس نمونه * 
تهیه شده استAngel.coحوزه ی مدیریت پسماند در پایگاه داده ی سایت 
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت پسماند. 1

پسماندمدیریت توليد . 2ـ1
فرآیند جمع آوري آنو 

تریلیون دالر 1اندازه فعلی بازار مدیریت پسماند در حدود 
از این مقدار مربوط به % 50شود و آمریکا در سال تخمین زده می

لجستیک می باشد



ند فرصت هاي مطرح در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآی/چالش ها
جمع آوري آن و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها

ي آنفرصت هاي مطرح در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آور/ چالش ها

طح کمبود داده و اطالعات در خصوص نوع، میزان و الگوی رفتاری تولید پسماند در س
منطقه ای، شهری و ملی 4

دور ریختن حجم بسیار زیاد پسماندهای غذایی قابل استفاده 6
تفاده از از دست رفتن حجم بسیار زیادی از فلزات گران بها و مواد ارزشمند به دلیل اس

شیوه های دفع سنتی 7

ضعف در نظارت، جمع آوری و دفع پسماند های ویژه و خطرات زیست محیطی 
ناشی از آن 2

بهینه نبودن روش های جمع آوری پسماند فعلی  8

پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعتی9
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ند فرصت هاي مطرح در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآی/چالش ها
جمع آوري آن و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها

راهکارهاي ارائه شده در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

ش بینی استفاده از سنسور برای پایش در لحظه ی سطح زباله ی موجود در سطل های زباله و پی•
ناطق زمان پرشدن هر سطح با تحلیل داده ها به منظور جلوگیری از سرریز شدن پسماند در م
یه ی شهری و شلوغ و کاهش هزینه با تنظیم تعداد دفعات جمع آوری پسماند در مناطق حاش

شهرها و خلوت تر
ن بهینه سازی مسیر جمع آوری پسماند برای کامیون ها از طریق جی پی اس و اطالعات میزا•

ی که از پسماند داخل  سطل ها به منظور تخصیص بهینه مناسب کامیون ها به مسیرها به طور
.بیشتری ظرفیت هرکامیون استفاده شود

ارش های استفاده از پلتفرم های آنالین و نرم افزای به منظور ثبت و برنامه ریزی آسان تر سف•
جمع آوری انواع پسماند

رسطوح ارائه یک داشبورد مدیریتی برای تحلیل بهتر داده ها و اطالعات مربوط به پسماند د•
فردی، صنعتی و یا شهری

پسماند، استفاده از سطل زباله ی هوشمند به منظور پایش در لحظه، فشرده سازی و تفکیک•
...پیش بینی و برنامه ریزی برای تکمیل ظرفیت و 

رای ارائه تحلیل هایی از جمله میزان، نوع و هزینه ی پسماندهای تولید شده در بازه های زمانی ب•
یک کسب وکار مانند رستوران

ارائه تحلیل های کالن در سطح محله و شهری در خصوص میزان و نوع پسماند تولیدی و•
الگوی رفتاری شهروندان

دفع استفاده از پلتفرم های نرم افزاری و آنالین جهت ثبت سفارش و پیگیری جمع آوری و•
پسماندهای ویژه

جزیه به ارائه یک پلتفرم نرم افزاری و آنالین جهت ثبت سفارش و خرید پسماندهای قابل ت•
عناصر با ارزش، مانند پسماندهای الکترونیکی

اده از جمع آوری اطالعات در خصوص میزان و نوع پسماند به صورت خودکار و در لحظه با استف•
سنسورها و سطل های زباله هوشمند
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.rubiconglobal.com

ماندهای حجیم این شرکت یک پلتفر  نر  افزاری برای ارتباط میان تولید کنندگان پس

ریقق از ط. و ویژه و شرکت های جمع آوری پسماند و رانندگان کامیون ها ارائه کرده است

ری این نرم افزار مشتریانی که نیاز به جمع آوری پسماندهای خود در خارج از برنامقه های معمقول جمقع او

ت نمایند و پسماند شهری دارند، می توانند به صورت انالین ثبت سفارش کرده، هزینه جمع آوری را پرداخ

ایقن شقرکت دارای یقک شقبکه از کامیون هقای. گزارش های مربوط به عملکرد خود را مشاهده نماینقد

ع آوری جمع آوری زباله است و به مشتریان خود این امکان را می دهد از طریق اپلیکیشن درخواسقت جمق

ن کقه بقر عالوه بر دریافقت هزینقه های دوره ای از مشقتریا. زباله بدهند و یا برای آن برنامه تنظیم کنند

بازیافقت مبنای میزان و تعداد دفعات جمع آوری پسماند هر مشتری تعیین می گردد، با فروش مقواد قابقل

رکت ها و شقتولید کنندگان پسماندهای حجقیم یقا ویقژه ی صقنعتی و خقانگی و . نیز کسب درآمد می کند

د از شقهرداری ها هسقتنسقروی دهی  سازمان هایی که تولید پسماند باالیی دارند اما خارج از محدوده ی 

.جمله مخاطبان این پلتفرم هستند

2008:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

مدیریت تولید پسماند و فرآیند :حوزه فعالیت
جمع آوری آن

تولیدکنندگان عمده زباله، :گروه مخاطب
شرکت ها و کامیون های جمع آوری پسماند

آنالین/App/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Rubicon Global:نام شرکت

:مدل درآمد
دریافت حق اشتراک•
فروش مجدد پسماند•

8و 2فرصت /چالش:مسائل راهبردی

نندگان پلتفرم آنالین اتصال تولیدک:خدمت/محصول
ندهپسماند به شرکت های جمع آوری کن

میلیون دالر261:دهکل سرمایه  تامین ش

venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.amcsgroup.com

ملکـرد این شرکت پلتفرمی آنالین برای برنامه ریزی حرکت ناوگـان، نظـارت بـر ع

تی کامیون ها و همچنین ارائـه اطالعـات پشـتیبان جهـت تصـمیم گیری های مـدیری

چقون این پلتفرم تنها محدود به مقواردی هم. شرکت های جمع آوری پسماند ارئه کرده است

سهیل فعالیت های مدیریت در لحظه ی ناوگان و مسیریابی بهینه ی کامیون ها نیست بلکه یک پلتفرم ت

لیقل عالوه بر این، خدماتی همچون تح. مدیریتی جامع مخصوص شرکت های جمع آوری پسماند است

ین پلتفقرم داده، داشبورد مدیریتی، مدیریت مالی و مدیریت فعالیت ها از جمله سایر امکانات موجود در ا

ه، سیستم های نوین جمع اوری پسماند مانند پقایش سقطل زبالقAMCSاز طرف دیگر، شرکت . است

القب جی پی اس و ایجاد شبکه ی یک پارچه ی هوشمند جمع اوری پسماند را نیز به مخاطبقان خقود در ق

اساس نیاز بر اساس مدل درآمدی این شرکت، تجهیزات و استقرار سیستم بر. یک خدمت ارائه می کند

 ها بقرای مشتریان در ابتدا به صورت یک پروژه انجام می پذیرد و سپ به صقورت سقاالنه از شقرکت

.استفاده از پلتفرم، حق اشتراک دریافت می گردد

2015:سال تاسیس

انگلستان-ایرلند :موقعیت جغرافیایی

ی آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آور:حوزه فعالیت

شهرداری ها و شرکت های جمع آوری پسماند:گروه مخاطب

داده کاوی و تحلیل داده–اینترنت اشیاء –آنالین / اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

AMCS:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراک•

8فرصت /چالش:مسائل راهبردی

ای پلتفرم مدیریت ناوگان و فعالیت ه:خدمت/محصول
شرکت های جمع آوری پسماند

میلیون دالر79.9:کل سرمایه  تامین شده

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.enevo.com

این شـرکت سیسـتمی جهـت پـایش در لحظـه ی وضـعیت و ظرفیـت سـطل های زبالـه و 

.سـتبرنامه ریزی حرکت ناوگان جمع آوری پسماند بر اساو وضعیت سطل های ارائه کرده ا

اله گردآوری در این سیستم با استفاده از سنسورهای وایرل، داده های مربوط به میزان پسماند داخل هر سطل زب

پ از ایقن سق. می شود و بر مبنای آن ظرفیت باقی مانده اندازه گیری و روند پر شقدن سقطل پیش بینقی می شقود

رای همچنقین ایقن شقرکت بق. اطالعات برای هماهنگی برنامه ی حرکت ناوگان جمع آوری زباله استفاده می شود

و میزان شهرداری ها و مقامات محلی امکان ردگیری و کسب اطالعات دقیق در خصوص فرآیند مدیریت پسماند

حصقول و این شرکت از یک سو سنسورهای تولید شده ی خود را به عنوان یقک م. بازیافت شده را فرآهم می آورد

بقان خقود از سوی دیگر سیستم یک پارچه ی مدیریت پسماند طراحی شده را به عنوان یک خدمت جامع به مخاط

.ارائه می کند

2010:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریت تولید پسماند و فرآیند :حوزه فعالیت
جمع آوری آن

شهرداری ها و شرکت های جمع آوری پسماند:گروه مخاطب

آنالین، اینترنت اشیا، داده کاوی و تحلیل داده، رباتیک و هوش مصنوعی/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

enevo:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

8فرصت /چالش:مسائل راهبردی

ه ریزی سیستم پایش مستمر و برنام:خدمت/محصول
هوشمند

میلیون دالر55.4:کل سرمایه  تامین شده

venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.compology.com

با استفاده . این شرکت سیستمی جهت پایش مستمر مخازن پسماند ارائه کرده است

ت سقطل های از این سیستم شرکت های جمع آوری کننده ی پسماند می توانند با اطالع دقیق از وضعی

فیقت خقدمات زباله فرآیند کاری خود را تسهیل نمایند، تحلیل های جامع و دقیقی به دست آورند و کی

زان این نرم افزار بر مبنای سنسورهای دوربین محور کقه بقه طقور خودکقار میق. خود را افزایش دهند

ن ایقن همچنقی. پرشدن، موقعیت مکانی و حرکت مخازن پسماند را ردیابی می کننقد، عمقل می کنقد

جمقع  آوری نرم افزار دارای یک داشبورد مدیریتی تحت فضای ابری برای تحلیل عملکرد شرکت های

.پسماند نیز می باشد

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوری:حوزه فعالیت

شهرداری ها و شرکت های جمع آوری پسماند:گروه مخاطب

آنالین، داده کاوی و تحلیل داده، اینترنت اشیا، سنسور/اپلیکیشن/پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

compology:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

8فرصت /چالش:مسائل راهبردی

بالهسیستم پایش مستمر سطل های ز:خدمت/محصول

میلیون دالر18.5:کل سرمایه  تامین شده

venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.winnowsolutions.com

این شرکت سیسـتمی جهـت نظـارت و مـدیریت نـو ، میـزان و هزینـه ی 

تم از یقک ایقن سیسق. پسماندهای غذایی تولید شده به رستوران ها ارائه می کند

در ایقن .تبلت و همچنین نرم افزار مدیریت و تحلیل داده هقای پسقماند تشقکیل شقده اسقت

را ثبت نموده نرم افزار، افراد با استفاده از تبلت لمسی، میزان پسماند تولیدی خود در طول روز

بهبقود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزار با ارائه اطالعات کلیقدی و راهکارهقای

ست رفته دهنده وضعیت، به برنامه ریزی دقیق تر برای تهیه مواد اولیه، کاهش هزینه های از د

.ایدرستوران ها و همچنین کاهش اثرات زیست محیطی مخرب پسماند های تر کمک  می نم

2013:سال تاسیس

دبی-سنگاپور-انگلستان:موقعیت جغرافیایی

ی آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آور:حوزه فعالیت

رستوران ها:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری–داده کاوی و تحلیل داده :فناوری های کلیدی

Winnow:نام شرکت

دریافت حق اشتراک•:مدل درآمد
فروش مستقیم محصول•

6فرصت /چالش:مسائل راهبردی

نرم افزار پایش و مدیریت پسماندهای:خدمت/محصول
غذایی رستوران ها

میلیون دالر11/5:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.nordsense.com

 سـازی این شرکت سیستمی جهت پایش مسـتمر ظرفیـت سـطل های زبالـه و بهینه

رت بقا این شک.حرکت ناوگان جمع آوری پسماند بر اساو این اطالعات ارائه کرده است

مایقد، قرار دادن حسگرهایی در سطل های زباله میزان پر شدن آن ها را فارغ از نوع زباله انقدازه گیری می ن

تفقرم شقرکت، های زباله را داراست و بااتصال به پلاین حسگرها قابلیت نصب بر روی انواع مختلف سطل

ازی مسقیرها پیش بینی زمان پر شدن این سطل ها به شرکت اعالم می شود و پ ازآن نرم افزار با بهینه س

اننقد آوری پسماند بقا در نظقر گقرفتن عوامقل محیطقی مبهترین مسیر را برای حرکت کامیون های جمع

کقه آن هقا را همچنین یک سیستم جهت یاب نیز در کامیون ها قرار خواهد گرفت. ترافیک تعیین می گردد

تغییقر همچنین به دلیل پایش مسقتمر سقطل ها، امکقان. در مسیریابی سطل های زباله یاری خواهد کرد

ت بقه مدل درآمدی ایقن شقرک. مسیر حرکت وجود دارد که این سیستم به اطالع کامیون ها خواهد رساند

روشقد و این صورت است که در ابتدا تجهیزات را با توجه به نیاز و اولویت های هر مشتری به آن هقا می ف

.و سپ برای استفاده از نرم افزار ، حق اشتراک دریافت می گردد. می کندسیستم را مستقر 

2015:سال تاسیس

دانمارک:موقعیت جغرافیایی

آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوری:حوزه فعالیت

شهرداری ها و شرکت های جمع آوری پسماند:گروه مخاطب

آنالین/اپلیکیشن/افزاریداده کاوی، اینترنت اشیا، پالتفرم نرم:فناوری های کلیدی

Nord Sense:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراک•

8فرصت /چالش:مسائل راهبردی

سیستم پایش سطل زباله و :خدمت/محصول
بهینه سازی مسیر کامیون ها

میلیون دالر2.1:کل سرمایه  تامین شده

seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.weconvert.org

ی و ای هوشمند جهت جمـع آوری بطری هـای پالسـتیکاین شرکت سطل زباله

بقه .تارائه بن های تخفیف برای تشویق افراد به استفاده از آن ارائه کرده اسـ

 از منظور فرهنگ سازی هرچه بیشتر از استفاده از سطل های زباله خشک در هند، هر کاربر پق

( لقزیتعقداد بطری هقای پالسقتیکی و ف)ایجاد حساب کاربری بر اساس میزان پسماند خشقک 

ت ارائه شده کد و یا بن تخفیف از فروشگاه ها و مراکقز طقرف ققرارداد بقا ایقن شقرکت را دریافق

ا هزینقه کمتقر این شرکت به عنوان واسطی برای بازیافت کنندگان نیز عمل می کند و ب. می کنند

پسماندها را در اختیقار آن هقا ققرار داده و درآمقد حاصقل از آن را بقا مشقتریان خقود از طریقق 

.  مشوق های مذکور سهیم می شوند

2015:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

وری آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آ:حوزه فعالیت

، اماکن عمومی مانند مراکز خرید)شهری :گروه مخاطب
...(پارک ها و 

اپلیکیشن آنالین، سطل زباله هوشمند-افزاریرباتیک و هوش مصنوعی، پالتفرم نرم:فناوری های کلیدی

We-convert:نام شرکت

فروش پسماند•:مدل درآمد
خدمت/فروش مستقیم محصول•

8و 7فرصت  /چالش:مسائل راهبردی

کی سطل زباله هوشمند برای بطری های پالستی:خدمت/محصول
همراه با سیستم تشویقی 

هزار دالر17.8:کل سرمایه  تامین شده
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.eceptacle.com

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

آنتولید پسماند و فرآیند جمع آوری-مدیریت :حوزه فعالیت

اماکن عمومی مانند مراکز خرید،)شهری :گروه مخاطب
...(پارک ها و 

داده کاوی و تحلیل داده، رباتیک و هوش مصنوعی،اینترنت اشیا، سطل زباله هوشمند:فناوری های کلیدی

Eceptacle:نام شرکت

:مدل درآمد
خدمت/فروش مستقیم محصول•
فروش پسماند•
نمایش تبلیغات•

8و 3فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

اماکن عمومی مانند مراکز )شهری :خدمت/محصول
...(خرید، پارک ها و 

آنالیـن بـه این شرکت سطل زباله ای هوشمند با قابلیت فشرده سازی خودکار پسماند و اتصال

ه کرده شرکت های مدیریت پسماند جهت اطال  رسانی در خصوص ظرفیت و وضعیت خود ارائ

ل های سطل زباله ی هوشمند ارائه شده توسط این شرکت یکی از نمونه های موفقق و تجقاری شقده ی سقط. است

ر سطل، به این سطل زباله  عالوه بر تشویق مخاطبان به انداختن زباله د. زباله ی هوشمند در جهان به شمار می رود

سیسقتم طور خودکار زباله های داخل خود را فشرده می کند تا ظرفیت سطل دیرتر تکمیل شود و همچنین به یقک

یقل را بقه شقرکت  اطالع رسانی آنالین مجهز بوده که پیش از تکمیل ظرفیت، وضعیت سطل و پیش بینی زمان تکم

دمات عالوه براین، این سطل  زباله به عنوان یقک مرکقز ارائقه دهنقده خق. جمع آوری کننده ی پسماند اعالم می کند

ر اسقت از دیگر امکانات این سطل، مجهز بودن به یک صقفحه ی نمایشقگ. نیز می تواند عمل کندWi-Fiاینترنت 

.می دهدکه اطالعات گوناگونی مانند وضعیت آب و هوا، اخبار و همچنین پیام های تبلیغاتی را به افراد نمایش
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.wasteplace.com

شـرکت های این شرکت بازاری آنالین برای ارتباط میان تولید کنندگان پسماند و

ارائه دهنده خدمات جمع اوری و دفع پسماند مانند اجـاره کـامیون ایجـاد کـرده 

ای در این بازار آنالین از یک سو خقدماتی از قبیقل اجقاره کقامیون بقرای دفقع پسقمانده. است

اختیقار خطرناک به افراد ارائه می شود و از سوی دیگر خدمات بازاریابی و ارتبقاط بقا مشقتریان در

ک بقه عبقارت دیگقر، ایقن شقرکت یق. شرکت های اجاره دهنده کامیون حمل پسماند قرار می گیرد

مقع آوری واسطه برای اتصال افراد و شرکت های تولید کننده پسقماند بقه راننقدگان کامیون هقای ج

پسماند را مشتریان می توانند پروفایل هریک از شرکت  ها و یا کامیون های جمع آوری. پسماند است

سقایر مشاهده، مبلغ پیشنهادی هریک را مقایسه و امتیاز کسب شقده ی آن هقا تقاکنون و نظقرات

.نتخاب کنندکاربران را بررسی نمایند و در نهایت بهترین پیشنهاد برای جمع آوری پسماند خود را ا

2017:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوری آن:حوزه فعالیت

تولیدکنندگان عمده زباله، شرکت ها و :گروه مخاطب
کامیون های جمع آوری پسماند

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

WastePlace:نام شرکت

واسطه گری:مدل درآمد

8و 2فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

پسماند و پلتفرم ارتباطی بین تولید کنندگان:خدمت/محصول
شرکت های جمع آوری پسماند

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.zerocycle.co

و بازیافت این شرکت منظور بررسی و مقایسه ی الگوهای تولید پسماند

ه هـای آن پلتفرمی آنالین با قابلیـت جمـع آوری، تحلیـل و مقایسـه داد

لسقله این تحلیل ها در غالقب س.مربوط به هر منطقه از شهر ارائه کرده است

رف گزارش هایی جمع آوری شده و در اختیار تصمیم گیران و سیاست گذاران منقاطق طق

ت هقر هدف این شرکت آن است که با مقایسه میزان بازیافق. قرارداد خود قرار می دهند

ندگان به سمت منطقه نسبت به سایرین فرهنگ بازیافت نهادینه شود و رفتار مصرف کن

داشقبوردی آنالیقن این شرکت همچنین. تولید زباله کمتر و بازیافت بیشتر تغییر نماید

.تبرای بررسی وضعیت و عملکرد همسایگی های مختلف در شهرها ارائه نموده اس

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریت تولید پسماند و فرآیند:حوزه فعالیت
جمع آوری آن

شهرداری ها و دولت ها:گروه مخاطب

آنالین / اپلیکیشن/افزاریکاوی و تحلیل داده، پلتفرم نرمداده:فناوری های کلیدی

Zero cycle:نام شرکت

فروش مستقیم خدمت:مدل درآمد

4فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

های پلتفرم تحلیل و مقایسه الگو:خدمت/محصول
رفتاری محله های شهری

هزار دالر20:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مدیریت توليد پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.mintscraps.com

ان ها، این شرکت به منظور بهینه سـازی میـزان پسـماند تولیـد شـده در رسـتور

یـزان پلتفرمی آنالین با قابلیت ردیـابی و دریافـت راهکارهـایی بـرای کـاهش م

ن شرکت با در این راستا، نرم افزار ارائه شده توسط ای.پسماند تولیدی خود ارائه کرده است

هقدا شقده بقه تحلیل داده های مربوط به پسماند به تفکیک میزان بازیافت شده، کمپوست شقده و ا

تیجه ی خیریه ها، میزان مواد غذایی از دست رفته و همچنین هزینه ی تحمیل شده به رستوران در ن

ن آن را محاسبه می کند و به صورت خودکار در قالب نمودارهای موجقود در داشقبورد مقدیریتی ایق

ن همچنین این نرم افزار راهکارهای متعقدد و همچنقی. نرم افزار، به مدیران رستوران ها داده می شود

د خقود ارائقه داده سیستم انگیزشی جذابی برای تشویق رستوران ها برای کاهش تولید میزان پسمان

.است

2017:سال تاسیس

نیویورک-ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ری آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آو:حوزه فعالیت

رستوران ها:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری–داده کاوی و تحلیل داده :فناوری های کلیدی

Mint Scraps:نام شرکت

دریافت حق اشتراک:مدل درآمد

6فرصت /چالش:مسائل راهبردی

و پلتفرم ردیابی پسماند رستوران ها:خدمت/محصول
فرهنگ سازی کاهش تولید پسماند
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت پسماند. 1

بازیافت و فروش مجدد پسماند. 3ـ1

تقریبا ( میلیون تن222)پسماند غذایی در کشورهای ثروتمند 
ریقا برابر با کل غذای تولید شده در کشورهای جنوب صحرای آف

تنها یک چهارم پسماند غذایی جهان، (. میلیون تن230)است 
.انسان دچار سوتغذیه کافی باشد795می تواند برای نجات 



فرصت هاي مطرح در زمينه ي /چالش ها
او فروش مجدد پسماند و راهکارهاي ارائه شده براي آن هبازیافت 

راهکارهاي مطرح در زمينه ي بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماند

.ارائه سیستم های هضم بی هوازی که از پسماندهای ارگانیک، زیست گاز تولید می کنند•

تولید کودهای ارگانیک از پسماندهای ارگانیک•

جدد برای به آب قابل استفاده م( آب باقی مانده از فرآیند هضم پسماند تر)تبدیل آب خاکستری •
آبیاری و یا قابل دفع در سیستم فاضالب شهری

پلتفرم آنالین برای فروش پسماندهای حجیم و ویژه به بازیافت کنندگان•

زباله سوز در مقیاس کوچک برای استفاده در شهرهای کوچک•

تبدیل پاکت های پالستیکی به اقالم قابل مصرف مانند کیف و ساک دستی•

ه پلتفرم آنالین برای فروش، به اشتراک گذاری و اهدا کردن مواد غذایی و سایر اقالم مازاد  ب•
مشتریان ثانویه و یا افراد نیازمند

تبدیل اقالم غیرقابل تجزیه پالستیکی به پودر خالص پالستیک و یا به مواد قابل تجزیه•

دچالش ها و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسمان

ضعف در نظارت، جمع آوری و دفع پسماند های ویژه و خطرات زیست محیطی ناشی از آن 2

ودن تجزیه مانند انتشار گاز گلخانه ای، طوالنی ب)اثرات مخرب زیست محیطی دفع سنتی پسماند 
...(پالستیک در طبیعت و  1

افزایش مصرف گرایی و دور ریختن وسایلی که همچنان قابل استفاده هستند 5
دور ریختن حجم بسیار زیاد پسماندهای غذایی قابل استفاده 6
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.smartersorting.com

جزیه و ت)و بازیافت ( بهسازی و فروش مجدد)این شرکت در زمینه ی بازیابی 
لفـن تجهیـزات الکترونیکـی ماننـد گوشـی های ت( استخراج فلزات ارزشمند

ن ایق.همراه، انوا  رایانه و نمایشگر و مواردی از این دسـت فعالیـت می کنـد

، توانسقته بقا شرکت، با استفاده از فناوری نوین خود که توسط ناسا نیز از آن تقدیر شده اسقت

ایل هزینه ی پایین و به صورت سازگار با محقیط زیسقت، فلقزات خقالص و کمیقاب را از وسق

ترونیکقی نیقز برای جمع اوری پسقماندهای الک. غیرقابل استفاده ی الکترونیکی استخراج نماید

دیگر، از طرف. این شرکت یک زنجیره تامین معکوس سراسری در هند راه اندازی کرده است

یقز در قالقب برخی از وسایل الکترونیکی که همچنان قابل تعمیر و استفاده مجدد هسقتند را ن

.، باقیمت پایین به فروش می رساندgobol.inوبسایتی دیگر تحت، 

2007:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

رونیکیتولید کنندگان خرد و عمده ی ضایعات الکت:گروه مخاطب

پلتفرم آنالین:فناوری های کلیدی

Attero:نام شرکت Recycling

فروش مجدد پسماند•:مدل درآمد
فروش اقالم حاصل از تجزیه پسماند•

7و 5فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

رونیکیسیستم بازیابی و بازیافت ضایعات الکت:خدمت/محصول

میلیون دالر26.8:کل سرمایه  تامین شده

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.bioplastech.eu

ر بـا محـی  این شرکت از باکتری برای تبدیل پالستیک بـه حالت هـایی کـه بیشـت

اه دوبلقین این شرکت که یکقی از خروجی هقای دانشقگ. زیست سازگار باشد استفاده می کند

میکروارگانیسقم بقه دسقت می آینقد بهقره 400است، از تعداد متعدد گوناگونی باکتری که از بقیش از 

کقه قابقل تجزیقه توسقط PHAمی برد تا پالستیک های غیرقابل تجزیه را به پلی اسقترهایی بقا نقام 

ابقل تجزیقه این شرکت در حال حاضر در حال توسعه چسقب ق. فرآیند های زیستی هستند تبدیل کند

.زیستی از منابع طبیعی است

2008:سال تاسیس

ایرلند:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

ستیکیبازیافت کنندگان پسماندهای پال:گروه مخاطب

فناوری بایو و فرآیند های شیمیایی:فناوری های کلیدی

Bioplastech:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردی

ار با تبدیل پالستیک به مواد سازگ:خدمت/محصول
ی هامحیط زیست با استفاده باکتر

میلیون دالر20:کل سرمایه  تامین شده

 Research:آخرین نوع تامین سرمایه
Funding
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.enterrafeed.com

افـت این شرکت، از نو  خاصی از مگس به نا  مگس سـرباز سـیاه بـرای بازی

ور، ابتقدا برای این منظق.استفاده می نماید( غذایی و کشاورزی)پسماندهای ارگانیک 

پ با س. مقداری پسماند ارگانیک در محفظه ای که مگ های بالغ حضور دارند قرار داده می شود

بع الروهای به وجقود آمقده منقا. مصرف پسماندهای موجود، مگ ها اقدام به تولید الرو می کنند

انیقک بسیار غنی پروتئین هستند که از آن برای تهیه ی غذاهای حیوانقات روغقن و کودهقای ارگ

مناسقب به منظور کود، الروها تقا بقه میقزان. بسیار غنی برای مصارف کشاورزی استفاده می شود

سقپ .  کننقدرشد کنند، از پسماندهای ارگانیک تغذیه می کنند و کودی بسقیاری غنقی تولیقد می

زمانی که الروها رشد کافی را کردند، آن ها را جدا کرده و به صورت غذای دام و طیور بقه فقروش

.می رسانند

2007:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

کشاورزان و مرغ داران:گروه مخاطب

فناوری بایو و فرآیند های شیمیایی:فناوری های کلیدی

Enterra:نام شرکت

فروش محصوالت ثانویه:مدل درآمد

6فرصت /چالش:مسائل راهبردی

محصوالت حاصل از بازیافت :خدمت/محصول
پسماندهای ارگانیک

میلیون دالر10:دهکل سرمایه  تامین ش

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.recyclingtechnologies.co.uk

توانســته اســت راهکــاری نــوین بــرای بازیافــت Recycling Technologiesشــرکت 

محصول . ه کندپالستیک و تبدیل مجدد آن به پالستیک خالص، مو  و حتی به نفت ارائ

تمی مقاژوالر و بقا ارائه شده توسط این شرکت یک سیستم بازیافت پسماند پالستیکی اسقت کقه سیسق

ند را طقی قابلیت افزایش مقیاس بوده که اقالم پالستیکی که به انتهقای چرخقه ی عمقر خقود رسقیده ا

بقا . تبقدیل می کنقد( می گویقدPlaxxکه این شرکت به آن )فرآیند های شیمیایی متعدد مجدد به نفت 

لی ایقن مخاطب اص. را به دست آورد... پاالیش این ماده می توان مواد مختلفی مانند نفتا، موم، روغن و 

نقد مزایقایی رققابتی شرکت مراکز بازیافت پسماندهای پالستیکی هستند که با تهیه این دستگاه می توان

.متعددی مانند امکان فروش نفت حاصل شده را به دست بیاورند

2011:سال تاسیس

انگلستان:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

مراکز بازیافت پسماند پالستیکی:گروه مخاطب

فناوری بایو و فرآیند های شیمیایی:فناوری های کلیدی

Recycling Technologies:نام شرکت

فروش اقالم حاصل از تجزیه پسماند:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردی

و سیستم بازیافت پالستیک:خدمت/محصول
تبدیل مجدد آن به نفت

میلیون دالر9.4:دهکل سرمایه  تامین ش

Crowdfunding:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.foodmaven.com

ست که این شرکت یک پلتفر  آنالین ارائه کرده ا

ندگان از طریق آن تولیدکنندگان بزرگ و توزیع کن

عمده ی مواد غذایی می تواننـد محصـوالت مـازاد 

د خود و یا آن هایی که دارای ایرادات جزئی هسـتن

ند را با اما از سطح مطلوبی از کیفیت برخوردار باش

ن منظقور برای ایق.قیمت پایین تر به فروش برسانند

خدماتی همچون، دریافقت و ارسقال موادغقذایی و پرداخقت 

د از ثبقت مواد غذایی بع. آنالین نیز به مشتریان ارائه می شود

ا سفارش از عرضه کنندگان جمع اوری شده، بقه انبارهقای بق

م دمای کنترل شده شقرکت منتققل می شقود و اعضقای تقی

بلقغ م. بازاریابی به دنبال مشتری بقرای آن مقواد می گردنقد

ه حاصل از فروش مواد غذایی مربوط به هقر عرضقه کننده بق

ه صورت ماهانه به وی پرداخت می شود و مواد غذایی فروخت

نشققده بققه خیریققه ها اهققدا می شققوند کققه در نتیجققه بققرای 

.تعرضه کنندگان تخفیف مالیاتی به همراه خواهند داش
2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

تولید کنندگان عمده پسماند غذایی:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

FoodMaven:نام شرکت

واسطه گری•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراک•

6فرصت /چالش:مسائل راهبردی

پلتفرم فروش عمده ی و یا :خدمت/محصول
اهدای محصوالت غذایی مازاد

میلیون دالر8.6:دهکل سرمایه  تامین ش

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.ioniqa.com

به پالستیک خـالص قابـل PETاین شرکت در زمینه ی تبدیل ذرات خرد پالستیکی 

در این راسقتا، . دفعالیت می کن( همانند پالستیک تازه تولید شده از نفت)استفاده مجدد 

ردن مقواد این شرکت از ویژگی تغییر ساختار مولکولی مواد در معرض میدان مغناطیسی برای جقدا کق

خقرد شقده در PETبه این ترتیب، با قراردادن قطعات پالسقتیک . رنگی و مواد سمی استفاده می کند

ی شوند، سقپ حالل و مایعی که خاصیت مغناطیسی دارد، ساختارهای پلیمری شکل گرفته شکسته م

رنگ ها بقه با قرار دادن محلول در میدان مغناطیسی فرآیند تفکیک مغناطیسی آغاز می شود که در آن

ی بقاقی در نهایت با خشک کقردن محلقول، پقودر سقفید رنگق. وسیله ی مایع مغناطیسی جدا می شوند

یقدان این شقرکت فنقاوری تجزیقه تحقت م. می ماند که همان پالستیک خالص و فراوری نشده است

.مغناطیسی را به شرکت های بازیافت پالستیک ارائه می کند

2009:سال تاسیس

هلند:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

بازیافت کنندگان پسماندهای :گروه مخاطب
پالستیکی

فناوری بایو و فرآیند های شیمیایی:فناوری های کلیدی

Ioniqa:نام شرکت Technologies

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردی

به PETتبدیل ذرات پالستیک :خدمت/محصول
پالستیک خالص

میلیون دالر3:هکل سرمایه  تامین شد

venture:آخرین نوع تامین سرمایه

46



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.spoileralert.com

با امکان فروش، B2Bمحصول ارائه شده توس  این شرکت یک بازار آنالین 

بقان ایقن شقرکت مخاط. اهدا و یا بازیافت محصوالت غذایی فروش نرفته است

ذایی خود اعم از تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان را قادر می سازد تا مازاد مواد غق

همچنقین . ندخود را اهدا نمایند، با قیمت کمتر به فروش برسانند و یا برای بازیافت ارسال کن

ملکرد خود را با ارائه یک داشبورد مدیریتی، این امکان را فراهم می سازد تا مشتریان بتوانند ع

ا قیمقت در این پلتفرم دو گزینه ی فروش مواد غذایی مازاد بق. مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند

بقه دی شرکت درصقدر صورت فروش با قیمت پایین تر . پایین تر و یا اهدای آن ها وجود دارد

به خیریه ها،عنوان حق سروی دریافت می کند و در صورت اهدا 

استفادهاشتراک وجود  امکان حق همچنین . خواهد بودرایگان 

.پرداخت داردخدمات بیشتر و ویژه با از 

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

ذاییتولیدکنندگان عمده ی پسماندهای غ:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Spoiler Alert:نام شرکت

:مدل درآمد
واسطه گری•
دریافت حق اشتراک•
•Freemium

6فرصت /چالش:مسائل راهبردی

بازار آنالین فروش، اهدا و یا :خدمت/محصول
بازیافت محصوالت مازاد غذایی

میلیون دالر2.7:دهکل سرمایه  تامین ش

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

47



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.olioex.com

یی این شرکت با یک بازار مجازی برای معرفی و به اشـترا گذاری مـواد غـذا
زی مازاد برای مصرف کنندگان خانگی و همچنین فروشـگاه های محلـی راه انـدا

ان خقود در در واقع این اپلیکیشن، به کاربران این امکان را می دهد تا با همسقایگ.کرده است
شتراک مازاد خود را با آن ها به طور رایگان به ا( و همچنین غیر غذایی)ارتباط باشند، مواد غذایی 

دف از ایقن هق. بگذارند و در صورت نیاز از اقالمی که دیگران به اشتراک گذاشته اند بهره ببرنقد
اضقر این شرکت همچنقین در حقال ح. اپلیکیشن، جلوگیری از هدر رفت مواد غذایی مازاد است

ه یکقی از برای رستوران ها و فروشگاه های مواد غذایی ارائه می کند ک"تولید زباله صفر"خدمت 
جهقت در این راستا این شرکت بقرای مشقتریان خقود کارگاه هقایی. منابع درآمد فعلی آن هاست

یشقنهاد کاهش تولید پسماند غذایی برگزار می کند و همچنین راهکارهای اجرایی نیز به آن هقا پ
.می دهد

2016:سال تاسیس

انگلستان:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

افرادی که مواد غذایی مازاد در :گروه مخاطب
خانه داشته  باشند

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

OLIO:نام شرکت

فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
کمک های مردمی•

6فرصت /چالش:مسائل راهبردی

بازار مجازی برای به :خدمت/محصول
اشتراک گذاری مواد غذایی مازاد

میلیون دالر2.2:دهکل سرمایه  تامین ش

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

ش

:توضیح

www.homebiogas.com

صـل بـه محصول ارائه شده توس  این شرکت، یک سیستم تامین انـرژی غیرمت

های غذایی شبکه توزیع انرژی است که با استفاده فرآیند هضم بی هوازی پسماند

واند بقا اسقتفاده این محصول می ت.خانگی، گاز قابل استفاده برای پخت پز تولید می کند

سقاعت گقاز 2از میزان پسماند ارگانیک متوسط تولید شده توسط یک خانواده در روز معمقولی، تقا 

ه در آن برای این منظور تانک آبقی در پقایین ایقن دسقتگاه وجقود دارد کق. پخت و پز تامین نماید

بقه عنقوان باکتری ها به هضم بی هوازی مواد غذایی می پردازند و گاز زیستی تولید می نماینقد کقه

ن یک کقود همچنین مایع باقی مانده در این تانک را می توان به عنوا. منبع انرژی استفاده می شود

ه طقوری کقه بقه برپاسازی این سیستم نیز بسیار آسقان می باشقد بق. مایع بسیار غنی استفاده نمود

صقوص، راحتی می توان در حیاط پشتی هر خانه ای آن را اجرایی نمود و با استفاده از یک شقیر مخ

.سیستم را می توان به اجاق گازهای معمولی متصل نمود

2012:سال تاسیس

رژیم اشغالگر قدس:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

فناوری بایو و فرآیند های شیمیایی:فناوری های کلیدی

Home Biogas:نام شرکت

فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
اعطای حق لیسان•

6و 1فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

سیستم هضم بی هوازی خانگی:خدمت/محصول
پسماندهای غذایی

میلیون یورو1.7:دهکل سرمایه  تامین ش

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.frontlinewaste.com

هر های بـا این شرکت سیستم زباله سوز مقیاو کوچک و قابل جابجایی برای شـ

پونقد 2000این زباله سوز بقا سقوزاندن تقا .هزار نفر جمعیت ارائه داده است200کمتر از 

کیلووات ساعت انقرژی خقارج 75پسماند در هر ساعت و قابلیت فعالیت شبانه روزی، به طور خالص 

زباله سقوز خقود، همچنین این شرکت با تکیه بقر فنقاوری. یا داخل شبکه توزیع می تواند تولید کند

بقه سقه راهکار مرکز یک پارچه ی دفع پسماند نیز ارائه می دهد که در آن پسماند ها توسط کارگران

ک قابقل بازیافقت ، پسماند غیرارگانیق(که تبدیل به کود ارگانیک می شود)دسته ی پسماند ارگانیک 

ه زبالقه سقوز کقه بق)و پسماند غیرارگانیک غیرقابل بازیافقت ( که به مراکز بازیافت ارسال می شود)

.، تقسیم می شوند(ارسال می شود

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

شهرهای با جمعیت کم:گروه مخاطب

فناوری بایو و فرآیند های شیمیایی:فناوری های کلیدی

Frontline Waste:نام شرکت

فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

8فرصت /چالش:مسائل راهبردی

زباله سوز در مقیاس کوچک و :خدمت/محصول
قابل جابجایی

میلیون دالر1:دهکل سرمایه  تامین ش

Post-Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.extracarbon.com

و  ها و وسایل دسـت داین شرکت اقدا  به ارائه نر  افزار جهت خرید زباله

سقت برای این منظور، فروشقندگان اجنقاس وسقایل دوم می بای. از درب منزل کرده است

ت قیمت تصاویر و توضیحات مربوط به هر یک از اقالم را در سایت قرار دهد، با تعامل با شرک

ومینیقوم، این شرکت نرخ های مشخصی برای انواع مواد مانند آل. هریک از اقالم تعیین می شود

این نرم افزار به کقاربران ایقن انتخقاب را می دهقد کقه در ازای زبالقه و . دارد... آهن، کاغذ و 

% 20)خود کاالهای پول نقد و یا بن تخفیف خرید برای خرید از فروشگاه انالین طرف قرارداد

.  دریافت نمایند( بیشتر از مبلغ پول نقد

2013:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

ماند تولید کنندگان خرد و عمده پس:گروه مخاطب
خشک و الکترونیکی

آنالین/ اپلیکیشن/افزاریپلتفرم نرم:فناوری های کلیدی

Extra carbon:نام شرکت

فروش مجدد پسماند :مدل درآمد

7و 5فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

پلتفرم خرید ضایعات از منازل:خدمت/محصول

هزار دالر225:دهکل سرمایه  تامین ش

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.gocopia.com

ارخانجـات، ک)این شرکت از طریق یک پلتفر  آنالین، برای تولیدکنندگان عمده 

این امکان را بوجود میـوورد تـا جهـت جمـع آوری( رستوران ها و توزیع کنندگان

و این شرکت محصوالت را جمقع آوری کقرده. مازاد موادغذایی خود اعال  آمادگی  نمایند

حجقم راهبرد این شرکت، دریافت هزینه بقر اسقاس. به موسسات خیریه و افراد نیازمند خواهد داد

دگان عمقده ی مواد غذایی منتقل شده توسط کامیون های شرکت است و مشتریان خود را تولیدکنن

ر اقتصقادی پسماندهای غذایی مانند فروشگاه ها و توزیع کنندگان عمده تعریف کرده است تا از نظق

الیقاتی اهدا کنندگان مواد غذایی از امتیازاتی همچون معافیقت م. برای هر دو طرف به صرفه باشد

.بهره مند می شوند

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

ذاییتولیدکنندگان عمده ی پسماندهای غ:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری–داده کاوی و تحلیل داده :فناوری های کلیدی

copia:نام شرکت

دریافت حق اشتراک:مدل درآمد

6فرصت /چالش:مسائل راهبردی

ع آوری پلتفرم آنالین ثبت سفارش جم:خدمت/محصول
و اهدای موادغذایی مازاد

هزار دالر140:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.seabenergy.com

بـه این شرکت واحدهای هضم بی هوازی به منظور تبـدیل پسـماندهای ارگانیـک

وجه بقه نقوع با ت.زیست گاز در همان مکانی که پسماند تولید شده است، ارائه می کند

ری بقرای پسماند دو نوع فناوری توسعه داده شده است که یکی برای پسماندهای کشاورزی و دیگق

انیقک بقه با استفاده از فناوری هضم بی هوازی، پسماندهای ارگ. فضوالت حیوانی طراحی شده است

ک بهقره گازهای زیستی تبدیل شده که از آن ها می توان به عنوان یک منبع انرژی با هزینقه ی انقد

. برداری نمود

2011:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

تولیدکنندگان عمده پسماند های تر:گروه مخاطب

فناوری بایو و فرآیند های شیمیایی:فناوری های کلیدی

SEaB:نام شرکت

فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
اعطای حق لیسان•

6و 1فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

واحدهای هضم بی هوازی پسماندهای :خدمت/محصول
ارگانیک مستقر در محل

venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت پسماند. 1

غربال گري پسماند. 4ـ1

2،500،000یک گالن رنگ اگر به درستی دفع نشود، می تواند تا 
گالن آب آشامیدنی را آلودگی کند



فرصت هاي مطرح در زمينه ي /چالش ها
پسماند و راهکارهاي ارائه شده براي آن هاغربال گري 

راهکارهاي مطرح در زمينه ي غربال گري پسماند

سماندها استخراج فلزات کمیاب و قیمتی و سایر اقالم ارزشمند موجود در پ•
به صورت خودکار یا دستی ( به ویژه پسماندهای الکترونیکی)

برای دسته بندی پسماندها ویژه مانند  RFIDاستفاده از فناوری هایی مانند•
مواد شیمیایی

و رباتیک برای تفکیک وMachine Visionاستفاده از فناوری هایی مانند •
جداسازی خودکار انواع پسماند

بدا به استفاده از سطل زباله ی هوشمند به منظور تفکیک پسماند در م•
وسیله سنسور

چالش ها و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي غربال گري پسماند

دم استقبال پیچیدگی و هزینه بر بودن تفکیک پسماندها پس از گردآوری و ع
افراد از تفکیک در مبدا 3

ه دلیل از دست رفتن حجم بسیار زیادی از فلزات گران بها و مواد ارزشمند ب
استفاده از شیوه های دفع سنتی 7
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي غربال گري پسماند

:توضیح

www.zenrobotics.com

2007:سال تاسیس

فنالند:موقعیت جغرافیایی

غربال گری پسماند:حوزه فعالیت

شرکت های بازیافت و تفکیک پسماند:گروه مخاطب

Machine Visionرباتیک و هوش مصنوعی، سنسور و :فناوری های کلیدی

Zen robotics:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

7و 3فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

سیستم خودکار تفکیک :خدمت/محصول
پسماندهای خشک

میلیون یورو14.4:دهکل سرمایه  تامین ش

venture:آخرین نوع تامین سرمایه

دگیر، سیسـتم این شرکت به منظور تسهیل و تسریع فرآیند تفکیک انوا  پسماند از یک

ارائه کرده است که بـه صـورت خودکـار Machine Visionمبتنی بر فناوری رباتیک و 

اتیقک کقه این سیستم رب. انوا  پسماند خشک را شناسایی کرده و آن ها را از هم جدا می کند

ازی به منظور کاهش هزینه های جداسازی پسماندها و بقاالتر بقردن کقارایی طراحی شقده اند قابلیقت جداسق

ماندهای ازجملقه پسق. قطعات پسماند باارزش از زباله های جامد را با استفاده از بازوهای مکانیکی خوددارند

واها اشاره قابل جداسازی توسط این ربات ها می توان به انواع فلزات، چوب ها، مواد معدنی، پالستیک ها و مق

ی فروشد، هرچند شرکت این سیستم های رباتیک را معموال به شرکت های بازیافت و تفکیک پسماند م. کرد

ماند خود از در برخی موارد تولید کنندگان عمده ی پسماندهای خشک نیز به منظور کاهش هزینه ی دفع پس

.این سیستم بهره می برند
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي غربال گري پسماند

:توضیح

www.smartersorting.com

ن، سیستمی این شرکت به منظور تسهیل تفکیک پسماندهای خطرنا و بازیافت کارآمدتر آ

ن منظقور، بقرای ایق. برای تفکیک پسماندهای شیمیایی خانگی ارائه کرده استRFIDمبتنی بر 

هیقه ت... شرکت پایگاه داده ی جامعی از انواع پسماندهای خطرناک خانگی مانند حشقره کش ها، مقواد شقوینده و 

طراحی شده است که اپراتقور بقا اسقتفاده از آن RFIDدر کنار این پایگاه داده یک سیستم خواندن . کرده است

بقه را در دسقته های مختلقف ققرار دهقد و... می تواند مواد شیمیایی مختلف مانند مواد شوینده، حشره کش ها و 

11ایقن شقرکت در تاکنون. بازیافت کنندگان امکان تفکیک دقیق تر و سریع تر پسماندهای شیمیایی را می دهد

مدل درآمدی این شرکت همکقاری بقا شقهرداری ها . شهر بزرگ ایاالت متحده با شهرداری ها همکاری می کند

ک شقده از برای احداث مراکز تفکیک پسماندهای شیمیایی شهری است کقه بقر اسقاس میقزان پسقماند تفکیق

ان منبع دیگقر شهرداری ها هزینه دریافت می کنند و همچنین فروش پسماندهای تفکیک شده به بازیافت کنندگ

.درآمدی این شرکت به حساب می آید

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

غربال گری پسماند:حوزه فعالیت

هاشهرداری:گروه مخاطب

(RFID)سامانه بازشناسی با امواج رادیویی :فناوری های کلیدی

Smarter sorting:نام شرکت

دریافت حق اشتراک•:مدل درآمد
فروش مجدد پسماند•

3و 2فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

دهای سیستم تفکیک پسمان:خدمت/محصول
خطرناک خانگی

میلیون دالر6.8:دهکل سرمایه  تامین ش

seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي غربال گري پسماند

:توضیح

www.cleanrobotics.com

ارائه کـرده اسـت کـه بـه TrashBotاین شرکت سطل زباله ی هوشمندی به نا  
ه های سقطل زبال.صورت خودکار انوا  پسماندهای را از یـک دیگر تفکیـک می کنـد

ها، فلزیاب هقا و تولید شده توسط این شرکت توانایی تفکیک زباله ها را با انواع ح گرها، دوربین
ش هقای موتورها  که در آن ها تعبیه شده است دارا می باشد و یکی از هدف های اصلی آن تغییر رو

-زان زبالههمچنین بر اساس اطالعات می. تفکیک زباله ی دستی و انجام خودکار آن در مبدا است

د یقک های تولیدشده این شرکت  به ارائه ی تحلیل های مختلفی همچون میقزان و نقوع پسقمان

ی صقفحه امکان نمایش تبلیغات و یا اطالعیه ها بقر رو. پردازدساختمان، منطقه و یا شهر نیز می
.استنمایش این دستگاه نیز از جمله دیگر امکانات در نظر گرفته شده برای آن 

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

غربال گری پسماند:حوزه فعالیت

اماکن عمومی مانند مراکز)شهری :گروه مخاطب
...(خرید، پارک ها و 

کاوی و تحلیل داده، سنسور و بینایی ماشین، پلتفرم آنالینرباتیک و هوش مصنوعی، داده:فناوری های کلیدی

CleanRobotics:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
نمایش تبلیغات•

3فرصت  /چالش:مسائل راهبردی

سطل زباله هوشمند با قابلیت:خدمت/محصول
تفکیک خوکار پسماند
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت پسماند. 1

آموزش و فرهنگ سازي. 5ـ1

 Garbology: Our Dirty Loveادوارد هومس، نویسنده ی کتاب 

Affair with Trashا ، صنعت آب های داخل بطری را یکی از صنایع ب
میلیون 60در ایاالت متحده، افراد . ضایعات بسیار بر می شمارد

700بابرابر بطری آب به طور روزانه دور می اندازند که تقریبا 
.بطری در هر دقیقه است



جمع بندي راهکارهاي ارائه شده در هریک از حوزه هاي فعاليت

راهکارهاي مطرح در زمينه ي آموزش و 
فرهنگ سازي

هآموزش شیوه های استفاده مجدد از وسایل دورریز و شکست•

ر ارائه راه کارهایی برای کاش تولید پسماند و صرفه جویی د•
هزینه ها بر اساس تحلیل پسماند تولیدی

ازیافت با تشویق افراد به تفکیک پسماند و تحویل آن به مراکز ب•
در اختیار قراردادن اطالعات و راهکارهای متناسب

چالش ها و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي 
آموزش و فرهنگ سازي

افزایش مصرف گرایی و دور ریختن وسایلی که همچنان قابل
استفاده هستند

5
ری و عدم پیچیدگی و هزینه بر بودن تفکیک پسماندها پس از گردآو3

استقبال افراد از تفکیک در مبدا 

عتیپیچیدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صن9
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

www.recyclebank.com

این شرکت به صورت یک انجمن با هدف ارتقای فرهنگ افـراد جامعـه در راسـتا کـاهش
 شقوند از افرادی کقه عضقو ایقن انجمقن می. اثرات مخرب پسماند بر محی  زیست فعالیت می کند

مقع آوری و راه های مختلف می توانند امتیاز جمع آوری کنند و می توانند از این امتیازها برای تخفیف در خدمات ج

بقا ایقن بازیافت پسماند و یا پیشنهادات ویژه در خرید محصوالت سازگار با محیط زیسقت کقه طقرف ققرارداد

رویجقی ماننقد همچنین افراد می توانند امتیازهای خود را برای انجقام فعالیت هقای ت. شرکت باشند استفاده کنند

ورت اسقت سیستم جمع آوری امتیاز توسط اعضا به این ص. برگزاری فعالیت های آموزشی در مدارس، اهدا نمایند

سقماندی که افرادی که شهر یا شرکت جمع آوری پسماند آن ها با این شرکت طرف قرداد باشد، به ازای میزان پ

ن بقه همچنقین ایقن انجمق. که برای بازیافت تحویل شرکت های جمع آوری می دهند، امتیاز دریافقت می کننقد

نجقام کاربران راهکارهای متعددی در راستا کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پسماندها ارائه می کند کقه بقا ا

.هریک از آن ها کاربران امتیاز دریافت می کنند

2004:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازی:حوزه فعالیت

تولیدکنندگان خرد و عمده پسماند:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Recyclebank:نام شرکت

جذب سرمایه:مدل درآمد

9و 1فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

انجمن فرهنگ سازی و ترویج :خدمت/محصول
ندراهکارهای کاهش اثرات منفی پسما

میلیون دالر85.2:دهکل سرمایه  تامین ش

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

www.saahaszerowaste.com

ع شـده این شرکت، خدمات جامعی در راستای به حد صفر رساندن میزان پسماند دف

یکی از این خدمات انجام ممیزی و ارائقه مشقاوره هایی در خصقوص . کندبه روش سنتی ارائه می 

ت ایقن شقرک. جریان تولید پسماند، طراحی زیرسقاخت های متناسقب و ارائقه راهکارهقای بهبقود اسقت

. ئه می دهقدهمچنین دوره ها و کارگاه های آموزشی نیز برای بهبود وضعیت تولید پسماند به سازمان ها ارا

شرکت بقه این. دسته ی دیگر خدمات ارائه شده توسط این شرکت، خدمات مدیریت و دفع پسماند است

 دهقد تقا در تولیدکنندگان عمده ی پسماند، خدمت ایجاد تاسسیات مدیریت پسماند در محل را ارائقه می

پسقماندهای محل تولید پسماندها تفکیک شده، پسماندهای تر به کمپوسقت و انقرژی تبقدیل شقوند و

ت باشقد و یقا در صورتی که مشتری نزدیک به مراکز موجود بازیاف. خشک نیز برای بازیافت آماده شوند

ماند آن ها به میزان تولید پسماند آن زیاد نباشد، این شرکت مدلی جهت جمع آوری، تفکیک و ارسال پس

. مراکز بازیافت ارائه می کند

2013:سال تاسیس

هند:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

تولیدکنندگان خرد و عمده پسماند:گروه مخاطب

SAAHAS zero waste:نام شرکت

فروش مستقیم خدمت•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراک•

9و 3، 2، 1فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
خدمات جامع آموزشی، 

ر مشاوره ای و عملیاتی به منظو
اند بهبود فرآیند مدیریت پسم

شرکت ها
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

http://thewaterbrothers.ca/quench/

Quenchدن مجدد یک اپلیکیشن تلفن همراه رایگان است که با معرفی مکان های پر کر

بـه مقابلـه بـا خریـد روز افـزون آب هـای ...( مانند کافه ها، رسـتوران ها و )بطری های آب 

آب هقای هدف این اقدام، کاهش میزان تولید پسماند از نوع بطری های. آشامیدنی داخل بطری بپردازد

 هقا نیقز بقه آشامیدنی است که چالش های بسیاری برای محیط زیست ایجاد می کنند و هزینقه ی بازیافقت آن

مکان های پر کقردن در این راستا، با استفاده از این اپلیکیشن افراد می توانند از نزدیک ترین. نسبت زیاد است

طققه ی در ابتقدا ایقن اپلیکیشقن بقرای من. مجدد بطری های خود با آب آشامیدنی در سطح شهر مطلع شقوند

محل آب سرد کن و محل های پرکردن آب در سطح شهر کار خقود 1600کالن شهر تورنتو در کانادا با بیش از 

ن را آغاز کرد و در حال حاضر افراد می توانند خودشان موقعیت های جغرافیایی مربوط بقه شقهر خقود را در ایق

محل های پرکردنمنظور از . اپلیکیشن وارد نمایند تا دیگران از آن استفاده کنند

وهمچنین فروشگاه ها، رستوران ها و آب، آب سردکن های شهری بطری های 

شهریبطری های خود را با آب  می دهند است که به افراد اجازه کسب وکارهایی  

.  کنندپر 

2012:سال تاسیس

کانادا:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازی:حوزه فعالیت

شهروندان:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

quench:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

5و 1فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

اپلیکیشن معرفی محل های:خدمت/محصول
پرکردن مجدد بطری های آب

65



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

https://zerowasteapp.io/

ا محـی  این اپلیکیشن به کاربران خود این امکان را می دهد تا فروشگاه های سازگار ب

گاه هایی از جملقه کسقب وکارها و فروشق. زیست که در نزدیکی آن ها هستند را شناسایی کنند

ه صورت فله ای که در این اپلیکیشن به افراد معرفی می شود می توان به فروشگاه هایی که محصوالت را ب

ار بقا محقیط و یا بدون بسته بندی ارائه می دهند، کافه ها و رستوران هایی که از منظر تولید پسماند سقازگ

یسقت و زیست هستند و فعالیت ها و گروه های متشکل از افراد با دغدغه ی مشترک در خصوص محیط ز

هریک از فروشگاه ها این اپلیکیشن مبتنی بر نقشه و موقعیت جغرافیایی است و برای. پسماند، اشاره کرد

.را ارائه می دهد... توضیح و اطالعات گوناگونی مانند زمان فعالیت، نظرات سایر کاربران و 

2017:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازی:حوزه فعالیت

کسب وکارهای و افراد دوستدار :گروه مخاطب
محیط زیست

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Zero Waste App:نام شرکت

جذب سرمایه•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراک•

9فرصت /چالش:مسائل راهبردی

ا و اپلیکیشن شناسایی فروشگاه ه:خدمت/محصول
تکسب وکارهای سازگار با محیط زیس
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

www.mrbin.io

این شـرکت اپلیکیشـن رایگـانی بـرای تلفن هـای همـراه بـرای

برنامه ریزی و یادآوری زمان تحویل هریـک از انـوا  پسـماند بـه

ن، بقه در واقع این اپلیکیش.کامیون های جمع آوری زباله ارائه داده است

ل افراد یادآوری می کند که در چه روز و ساعتی چه نوع زبالقه ای را بایقد در داخق

یل سطل خارج از منزل خود قرار دهند تا توسط کامیون های جمع آوری زباله تحو

.گرفته شوند

2014:سال تاسیس

کانادا:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازی:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Mr.Bin:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

9و 3فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

ری اپلیکیشن برنامه ریزی و یادآو:خدمت/محصول
 هازمان تحویل پسماند به کامیون
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

www.earth911.com/irecycle

بازیافـت این اپلیکیشن به کاربران خود این امکان را می دهد که نزدیک ترین مراکز

ه نو  پسماند و راهکارهای دفع سازگار با محـی  زیسـت مربـوط بـ350مربوط به 

earth911خدمت ارائه شده توسط این اپلیکیشن کقه محصقول وب سقایت . هریک را پیدا کنند

وان خروجقی، است، مبتنی بر موقعیت جغرافیایی افراد و همچنین نوع پسماند انتخقابی بقوده و بقه عنق

ر ققرار موقعیت جغرافیایی و همچنین اطالعات مربوط بقه مراکقز بازیافقت مربوطقه را در اختیقار کقارب

ربران راهکار برای بازیافت پسماند در این اپلیکیشقن بقه کقا1600000در حال حاضر بیش از . می دهد

.امریکایی ارائه می شود

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازی:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

iRecycle:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

9فرصت /چالش:مسائل راهبردی

ارها اپلیکیشن جستجوی راهک:خدمت/محصول
اند و مراکز بازیافت انواع پسم
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

https://acceleratedinnovations.com/Solutions

ی بـه اپلیکیشنی از طریق مطرح کردن چالش های روزانه ی اصالح سـبک زنـدگایـن 

سـازگارتر دنبال تشویق افراد و فرهنگ سازی برای در پیش گرفتن سبک های زندگی

 ACCELERATEDدر ایقن راسقتا، ایقن اپلیکیشقن کقه بقا حمایقت . بـا محـی  زیسـت اسـت

INNOVATIONS طراحی و توسعه داده شده است، چالش های متعددی در راسقتای کقاهش آلقودگی و

ا مقد نظقر بازیافت و تفکیک پسماند مطرح می کند تا کابران در میان فعالیت های روزمره ی خود آن ها ر

ه نوعی قرار دهند و بر اساس عملکرد هرفرد امتیاز و رتبه ی باالتری در جامعه ی خود دریافت می کند ک

.ست استمحرک از جن جایگاه اجتماعی برای تشویق افراد به انجام فعالیت های سازگار با محیط زی

2008:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازی:حوزه فعالیت

شهروندان:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Happen:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

9فرصت /چالش:مسائل راهبردی

پایدار از اپلیکیشن ترویج سبک زندگی:خدمت/محصول
طریق مطرح کردن چالش های روزانه
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت پسماند. 1

جمع بندي. 6ـ1

ا از یک سو سیستم های عمومی جمع آوری پسماند نمی تواند ب
یاری سرعت باالی گسترش شهرها همگام شود و از سوی دیگر بس
ولی کشورها که هنوز سیستم دفع پسماند های ویژه و خطرناک اص

م در صورت عد. ندارند به سرعت در حال صنعتی شدن هستند
بود؟اقدام جدی، چه آینده ای در انتظار خواهد 



انواع 
فناوری

2

1

3

4

5

6

7

8

فناوري بایو و
فرآیند هاي 

شيميایی

ااینترنت اشي

رباتيک و هوش 
مصنوعی

سنسور و 
Machine 

Vision

پالتفرم نرم افزاري و
اپليکيشن

سطل زباله 
هوشمند

داده کاوي و 
تحليل داده

RFID  و بارکد

فناوري هاي مطرح در استارت آپ هاي حوزه مدیریت پسماند
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تفکيک انواع فناوري پسماند ـ به استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت 
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فناوري هاي مطرح  به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

غربال گري پسماند

آموزش و فرهنگ سازي

دبازیافت، فروش و استفاده مجدد پسمان

مدیریت توليد پسماند و 

فرآیند جمع آوري آن

پلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلیکیشن•

داده کاوی و تحلیل داده•

رباتیک و هوش مصنوعی•

پلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلیکیشن•

Machine Visionسنسور و •

اینترنت اشیا•

سطل زباله هوشمند•

یفناوری بایو و فرآیند های شیمیای•

سایر واکنش های شیمیایی•

داده کاوی و تحلیل داده•

پلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلیکیشن•

•RFIDو بارکد

کیشنپلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلی•

رباتیک و هوش مصنوعی•

ینسنسور و بینایی ماش•

سطل زباله هوشمند•
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مدل هاي درآمدي مطرح در استارت آپ هاي حوزه مدیریت پسماند

توضیحعناوین انگلیسیعنوان
فروش مستقیم محصول به مصرف کننده نهاییSale to end userخدمت/فروش مستقیم محصول

یین ترفروش مجدد محصوالت مصرف شده که هنوز قابل استفاده هستند با قیمت پاResale/Refurbishingفروش مجدد

Sellingندحاصل از تجزیه پسمافروش اقالم valuable 
components

دهپسماندهای جامد به اجزای تشکیل دهنده و فروش عناصر با ارزش حاصل شتجزیه

Subscriptionدریافت حق اشتراک

سقروی در ایجاد جریان نقدی قابل پیش بینی با دریافت مبلغ دسترسی بقه محصقول و
رد از هزینقه بقر اسقاس میقزان اسقتفاده فقو یا دریافت( به صورت یکجا یا دوره ای)ابتدا 

در برخی موارد ممکن است محصول یا خدمت پایقه رایگقان بقوده و. محصول یا خدمت
(Freemium)خدمات بیشتر نیاز به پرداخت هزینه داشته باشند 

Switchboardواسطه گری
تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیقادی فروشقنده می کنقد و هرچقه تعقداد فروشقنده ها و

.خریداران بیشتر شود، ارزش آن بیشتر می شود

Financingجذب سرمایه
داختقی کسب درآمد نه به صورت مستقیم از فروش محصول بلکه از طریق طرح هقای پر

ساختاریافته و فروش سهم

Ad-Supportedنمایش تبلیغات
خدمات و محتوا را به صورت رایگان به یک بخقش از مخاطبقان ارائقه می کنقد و تعقداد

. را به بخش دیگر مخاطبان خود می فروشد... بازدیدکننده، شنونده و 
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تفکيک مدل درآمدپسماند ـ به استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت 

نمایش تبلیغات

واسطه گری

خدمت/فروش مستقیم محصولفروش مجدد

اندفروش اقالم حاصل از تجزیه پسم دریافت حق اشتراک
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مدل هاي مرسوم درآمدي استارت آپ ها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

غربال گري پسماند

آموزش و فرهنگ سازي

کمک های مردمی•

مدیریت توليد پسماند و 

فرآیند جمع آوري آن

خدمت/فروش مستقیم محصول•

دریافت حق اشتراک•

فروش مجدد پسماند•

نمایش تبلیغات•نمایش تبلیغات•

فروش مجدد پسماند•

دریافت حق اشتراک•

خدمت/فروش مستقیم محصول•

جذب سرمایه•
دریافت حق اشتراک•

بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماند

واسطه گری•

خدمت/فروش مستقیم محصول•
دریافت حق اشتراک•
فروش اقالم حاصل از تجزیه پسماند•

فروش مجدد پسماند•
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

زنجیره فعالیت
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کمبود داده و اطالعات در 

خصوص نوع، میزان و الگوی

طح رفتاری تولید پسماند در س

منطقه ای، شهری و ملی

ارائه تحلیل هایی از جمله میزان، نوع و هزینه ی 
پسماندهای تولید شده در بازه های زمانی برای یک

کسب وکار مانند رستوران

ارائه تحلیل های کالن در سطح محله و شهری در 
خصوص میزان و نوع پسماند تولیدی و الگوی

رفتاری شهروندان

داده ها و ارائه یک داشبورد مدیریتی برای تحلیل بهتر
ی و اطالعات مربوط به پسماند درسطوح فردی، صنعت

یا شهری

B2B
B2C

B2B
B2G

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

داده کاوی و تحلیل داده

خدمت/فروش مستقیم محصول

دریافت حق اشتراک

B2B
B2C
B2G

1
ت توليد پسماند

مدیری
نو 

ي آ
فرآیند جمع آور

جمع آوری اطالعات در خصوص میزان و نوع پسماند 
رها و به صورت خودکار و در لحظه با استفاده از سنسو

سطل های زباله هوشمند

B2B
B2Gپالتفرم نرم افزاری/App/آنالین

داده کاوی و تحلیل داده

خدمت/فروش مستقیم محصولسطل زباله هوشمند
نمایش تبلیغات
فروش پسماند
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

ضعف در جمع آوری و دفع 
پسماند های ویژه و خطرات 
زیست محیطی ناشی از آن

بت استفاده از پلتفرم های نرم افزاری و آنالین جهت ث
ژهسفارش و پیگیری جمع آوری و دفع پسماندهای وی

فارش و ارائه یک پلتفرم نرم افزاری و آنالین جهت ثبت س
نند خرید پسماندهای قابل تجزیه به عناصر با ارزش، ما

پسماندهای الکترونیکی

واحد تحلیل  پسماند تولیدی در بازه های زمانی برای هر
زان، به منظور آگاهی از می( به عنوان مثال یک رستوران)

نوع و هزینه ی پسماندهای تولید شده

B2B
B2C

B2B

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری
اینترنت اشیا

داده کاوی و تحلیل داده

داده کاوی و تحلیل داده

خدمت/فروش مستقیم محصول

فروش مجدد پسماند

دریافت حق اشتراک

دی از دست رفتن حجم بسیار زیا
د از فلزات گرانبها و مواد ارزشمن

دفع به دلیل استفاده از شیوه های
سنتی

B2C
آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

دور ریختن حجم بسیار زیاد 
ادهپسماندهای غذایی قابل استف

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری 1
ت توليد پسمان

مدیری
ند و 

ي آ
ع آور

فرآیند جم

79



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

بهینه نبودن روش های 

جمع آوری پسماند فعلی

استفاده از پلتفرم های آنالین و نرم افزای به منظور ثبت و
برنامه ریزی آسان تر سفارش های جمع آوری انواع پسماند

ل های استفاده از سنسور برای پایش در لحظه ی سطح زباله ی موجود در سط
جلوگیری زباله و پیش بینی زمان پرشدن هر سطح با تحلیل داده ها به منظور

ظیم از سرریز شدن پسماند در مناطق شهری و شلوغ و کاهش هزینه با تن
تعداد دفعات جمع آوری پسماند در مناطق حاشیه ی شهرها و خلوت تر

و بهینه سازی مسیر جمع آوری پسماند برای کامیون ها از طریق جی پی اس
ب اطالعات میزان پسماند داخل  سطل ها به منظور تخصیص بهینه مناس

.تفاده شودکامیون ها به مسیرها به طوری که از بیشتری ظرفیت هرکامیون اس

لحظه، استفاده از سطل زباله ی هوشمند به منظور پایش در
رنامه ریزی فشرده سازی و تفکیک پسماند، پیش بینی و ب

...برای تکمیل ظرفیت و 

B2B
B2C

B2B

B2B

B2C
B2G

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری
اینترنت اشیا

داده کاوی و تحلیل داده

رباتیک و هوش مصنوعی
اینترنت اشیا

سنسور

داده کاوی و تحلیل داده
سطل زباله هوشمند

اینترنت اشیا
سنسور

داده کاوی و تحلیل داده

اینترنت اشیا
سنسور

خدمت/فروش مستقیم محصولداده کاوی و تحلیل داده

فروش مجدد پسماند

دریافت حق اشتراک

نمایش تبلیغات

ت توليد پسمان
مدیری

ند و 
ي آ

ع آور
فرآیند جم

1

فروش مجدد پسماند

خدمت/فروش مستقیم محصول

ع پیچیدگی و زمان بر بودن دف

عتی اصولی پسماند خانگی و صن
دریافت حق اشتراک
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

زنجیره فعالیت
مدل درآمدی فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلیدی

اثرات مخرب زیست محیطی دفع

گاز مانند انتشار)سنتی پسماند 

ه گلخانه ای، طوالنی بودن تجزی

...(پالستیک در طبیعت و 

ه ی استفاده از فرآیند هضم بی هوازی به منظور تجزی
 گاز و پسماند های تر و غذایی و تبدیل آن ها به زیست

کود های ارگانیک

جلوگیری از ورود پسماندهای خطرناک به محیط 
زیست از طریق استفاده مجدد از پسماندهای قابل

یر و یا استفاده مانند وسایل الکترونیکی قابل تعم
ند ساخت محصوالت ثانویه از پسماندهای خشک مان

ساخت کیف دستی از کیسه های پالستیکی

وش و یا به تشویق به کاهش تولید پسماند با ترویج فر
اشتراک گذاری اقالم و مواد غذایی مازاد

B2B
B2C

B2C

B2B

ماندفروش محصوالت ثانویه پس

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

2
ش 

ت و فرو
بازیاف

مجدد پسماند

هضم بی هوازی

فناوری بایو

رای استفاده از انواع فرآیند های تجزیه ی شیمیایی ب
تیک خالص تبدیل اقالم پالستیکی به نفت، پودر پالس

ستو یا به مواد شیمیایی قابل تجزیه در محیط زی

B2C

واکنش های شیمیایی

پلتفرم آنالین و نرم افزاری

پلتفرم آنالین و نرم افزاری
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
مدل درآمدی فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلیدی

ضعف در جمع آوری و دفع پسماند های 

نویژه و خطرات زیست محیطی ناشی از آ
زباله سوز در مقیاس کوچک برای استفاده در
ژهشهرهای کوچک به منظور دفع پسماندهای وی

ازاد ارائه پلتفرمی آنالین برای فروش اقالم م
انویه و به مشتریان ث...( غذایی، الکترونیکی و )

یا اهدا کردن آن ها به افراد نیازمند

ماندهای ارائه پلتفرمی آنالین برای فروش پس
حجیم و ویژه به بازیافت کنندگان

B2G

C2C
B2B

C2C

ش 
ت و فرو

بازیاف

تن افزایش مصرف گرایی و دور ریخمجدد پسماند

فاده وسایلی که همچنان قابل است

هستند

تخدم/فروش مستقیم محصول

2

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

دریافت حق اشتراک

واسطه گری

دور ریختن حجم بسیار زیاد 

ادهپسماندهای غذایی قابل استف

 گذاری و پلتفرم آنالین برای فروش، به اشتراک
اهدا کردن مواد غذایی و سایر اقالم مازاد به 

مشتریان ثانویه و یا افراد نیازمند

C2C
B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

82



تزنجیره فعالی
مدل درآمدی فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلیدی

فکیک پیچیدگی و هزینه بر بودن ت

پسماندها پ از گردآوری و عدم 

بدااستقبال افراد از تفکیک در م

و Machine Visionاستفاده از فناوری هایی مانند 
سماندرباتیک برای تفکیک و جداسازی خودکار انواع پ

برای RFIDاستفاده از فناوری هایی مانند
ییدسته بندی پسماندها ویژه مانند مواد شیمیا

کیک استفاده از سطل زباله ی هوشمند به منظور تف
پسماند در مبدا به وسیله سنسور

استخراج فلزات کمیاب و قیمتی و سایر اقالم
به ویژه پسماندهای)ارزشمند موجود در پسماندها 

به صورت خودکار یا دستی ( الکترونیکی

B2B
B2C

B2B

B2B

B2C
B2G

رباتیک و هوش مصنوعی

سطل زباله هوشمند

RFIDو بارکد

Machine Visionسنسور و 

ي پسمان
غربال گر

د

ز از دست رفتن حجم بسیار زیادی ا

فلزات گران بها و مواد ارزشمند به 

نتیدلیل استفاده از شیوه های دفع س

3

Machine Visionسنسور و 

Machine Visionسنسور و 

رباتیک و هوش مصنوعی
Machine Visionسنسور و 

فروش مجدد پسماند

دریافت حق اشتراک

تخدم/فروش مستقیم محصول
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
مدل درآمدی فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلیدی

افزایش مصرف گرایی و دور 

ابل ریختن وسایلی که همچنان ق

استفاده هستند

ستهآموزش شیوه های استفاده مجدد از وسایل دورریز و شک

ه جویی ارائه راه کارهایی برای کاهش تولید پسماند و صرف
در هزینه ها بر اساس تحلیل پسماند تولیدی

B2C

B2B
B2C
B2G

کمک های مردمی

4
ي

گ ساز
ش و فرهن

آموز

جذب سرمایه

فکیک استفاده از پلتفرم های آنالین برای تشویق افراد به ت

اکز پسماند در مبدا و تسهیل آن با ارائه راهکار ها و معرفی مر

بازیافت هر نوع پسماند در محدوده جغرافیایی مد نظر
B2Cی

زار
م اف

 نر
رم

لتف
پ

/
A

p
p

/
ین

ال
آن

یک پیچیدگی و هزینه بر بودن تفک

پسماندها پ از گردآوری و عدم 

استقبال افراد از تفکیک در مبدا

رافیایی برای استفاده از پلتفرم های آنالین مبتنی بر موقعیت جغ
ارائه راهکار های مختلف برای دفع اصولی انواع پسماند و

معرفی مراکز بازیافت نزدیک برای هر نوع پسماند

ولی پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اص

B2Cپسماند خانگی و صنعتی 
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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت پسماند. 1

مراحل اجرایی طی شده . 7ـ1
حوزهدر گزارش هر 



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی ( گا  اول
کالن حوزه و 
ات شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با ( فرصت ها

بهره گیری از روش 
PEST

استخراج ( گا  دو 
حوزه های اصلی 
فعالیت ها در هر 
ز حوزه با بهره گیری ا
روش زنجیره ارزش 
یا  دسته بندی های

استاندارد

بررسی و( گا  سو 
شناسایی 

استارت آپ های هر 
حوزه بر اساو 
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزینش( گا  چهار 
استارت آپهای مهم 
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای 
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گا  پنجم
لیست نهایی 

استارت آپ ها و 
ها تکمیل اطالعات آن
ت با بررسی وب سای

شرکت ها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکت ها

انجا  ( گا  ششم
ر تحلیل های مختلف ب
بر روی شرکت ها مبتنی
مدل های درآمدی، 
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 
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:  PESTاز روش بهره گیری با ( فرصت هاو چالش ها )بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گا  اول

ر اسـاو آن تا باستخراج شده و موضوعات کلیدی چالش ها و تحلیل محی  موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاری در این گا  ضمن بررسی مطالعات 
. ارایه نمودراه کارهای استارت آپی و چالش ها بتوان پیوندی میان این 



:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گا  دو 
الیت ها خت فعدر این گا  ضمن بررسی رویکردهای مرتب  با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا در

. و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است
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اصـلی فعالیـت از حوزه هـای هر حـوزه بـر اسـاو استارت آپ های بررسی و شناسایی ( گا  سو 
:https://angel.coوب سایت معتبر به ویژه وب سایت های 

موجود در هر حوزه شناسـایی شـد واستارت آپ های مهم، وب سایت های در این گا  ضمن بررسی 
.  استخراج گردیداستارت آپ ها لیست اولیه از یک 



 https://www.crunchbase.comوب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ های گزینش ( گا  چهار 

یسـت رشـد و ارزش آنهـا یـک لشاخص های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به مهم ترین استارت آپ های در این گا  با بررسی وب سایت کرانچ بیس، 
. مهم استخراج گردیداستارت آپ های از کوچک تر 
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و رکت ها وب سـایت شـبا بررسی آن ها و تکمیل اطالعات استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ( گا  پنجم
شرکت هاهمچنین ارتباط ایمیلی با 

ی از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتمجموعه ای در این گا  برای هر شرکت 
. تبیین شده استآن ها کلیدی فناوری های مانند نحوه تامین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و 



سـایی کلیـدی و میـزان درآمـدها و شنافناوری های فناوری و حوزه های درآمدی، مدل های مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روی تحلیل های انجا  ( گا  ششم
unicornها:

... ان و ، حوزه فعالیـت، مخاطبـمدل های کسب وکارمورد استفاده، فناوری های از منظرهای مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه ای در این گا  برای هر شرکت 
. می کنندارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 
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يمرکز ارتباطات و اطالع رسان 
www.isti.ir


