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مقدمه

شـینی، مانند افـزایش شهرنمختلف اقتصادي، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه هاي •
زنـدگی ، نـوینفناوري هاي از بهره گیري و افزایش نفوذ و مصرف گرایی تغییر در الگوي مصرف و میزان 

ماننـد پدیـده هایی. چالش ها و مسائل جدیدي در سبک زندگی و محیط زیست مواجه شده استبشر با 
ت غـذایی و کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیپیري جامعه، چاقی و 

تحـت تـاثیر که آینده و بقاي ما راشده اند اخیر به مسائلی کلیدي براي بشر تبدیل دهه هاي پسماند در 
ه با این وجود این چالش ها در نوع خود پارادایم جدیدي از زندگی را رقم زده است ک. می دهندخود قرار 

.مملو از فرصت ها و الگوهاي نوین کسب وکار می باشد
وه بـر اخیـر، عـالسال هاي در اکوسیستم هاي استارت آپی و ) استارت آپ ها(نوپا شرکت هاي با گسترش •

سـته اند توانجدیـد مـدل هاي کسـب وکار و با داشته اند که بازگشت سریع اقتصادي حوزه هایی توجه به 
، رونـد به مشـتریان عرضـه کننـدپایین تر باالتر و با قیمت بهره وري جدیدي را با ارزش هاي خدمات و 

گی کلیـدي زنـدچالش هـاي که با تمرکز بر حل مسـائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدي 
و جدید، بـه حـل ایـن مسـائلمدل هاي کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل هاي امروزي، عالوه بر ارایه 

. کرده اندبزرگی چالش ها کمک هاي 
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مقدمه

اوري اصلی معاونت علمـی و فنـجهت گیري هاي و ماموریت ها اخیر یکی از سال هاي با توجه به اینکه در •
ت، بـوده اسـشـرکت هاي دانش بنیـان نوپـا و زیست بوم شرکت هاي ریاست جمهوري کمک به توسعه 

راهبـرديچالش هـاي از یک سو و شناخت موضوعات و شرکت ها موجود این جهت گیري هاي شناسایی 
رکت ها شـو رشـد اینگونـه شکل گیري به راهنمایی مسیرهاي جدید براي می تواند کشور از سوي دیگر 

راي معاونت علمـی هـدایت و بازگشـایی مسـیرهایی جدیـد بـرسالت هاي بنابراین، یکی از . کمک کند
هـا را بـه بوده تا هم اثرات اقتصادي و هم اثـرات اجتمـاعی آندانش بنیان نوپا و شرکت هاي اکوسیستم 

. حداکثر برساند
داشـته ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوري مستقر است، تـالشآینده نگاري از این رو، طرح •

نوپـا در سـطح جهـانی و مقایسـه آن بـا رفتارهـايکسب وکارهاي است ضمن بررسی الگوهاي نوین 
ت اجتمـاعی را بیشـترین تـاثیرامی توانند نوینی متمرکز شود که حوزه هاي نوپاي ایرانی، بر شرکت هاي 

ناخت از رویکـرد ترازیـابی و شـبهره گیـري در این طرح، بـا . عالوه بر دستاورد اقتصادي داشته باشند
ي جدیدي سعی شده است که مسیرهااکوسیستم هاي استارت آپی روندهاي حاکم بر تحوالت مهم ترین 

. ایرانی شناسایی و معرفی شونددانش بنیان نوپا و شرکت هاي براي 
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عـداد نوپـا در ایـران و افـزایش تشـرکت هاي اخیر با توسعه اکوسیستم کـارآفرینی سال هاي در •
نوآورانـه جوانـان وایـده هاي نوپا در کشور، زمینه ایجاد اشتغال و بـه ظهـور رسـیدن شرکت هاي 

ت در حال که این پارادایم جدید خلق ثروهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن 
جدیـد ه هـاي حوزو تمرکز بیشتر بر متنوع سازي و از نوپایی خارج شده است نیازمند می باشد رشد 

.   می باشد
و ل ونقل حمخدماتی مانند فروش، فعالیت هاي اکوسیستم موجود بر روي فعالیت هاي و ایده ها اغلب •

ب افـراد ، اغلحوزه هاو با توجه به موفقیت چند شرکت در این شده اند آنالین متمرکز به صورت غذا 
ئنـاً مطماین موضوع . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند جدیدي که 

رینـان منجر به سرخوردگی کارآفمی تواند باال برده و از سوي دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 
. از یک سو و همچنین کاهش اثرات اقتصادي و ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

مقدمه
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مت بـه سـمی شـوند جدیدي که بـه اکوسیسـتم وارد به ویژه سرمایه گذاران هدایت کارآفرینان و •
رایط کمتر مورد توجه و با پتانسیل باال و اثرات اجتماعی و اقتصـادي و ملـی بـاال در شـحوزه هاي 

ه بـه با توجـ. کنونی هم به بقاي اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد
ائل مانند کشاورزي، سـبک زنـدگی شهرنشـینی، مسـعرصه هایی کشور در چالش هاي روزافزون 

تم اجتماعی، محیط زیست، آلودگی و انرژي و مواردي از این دسـت، ورود کارآفرینـان و اکوسیسـ
تري بر اقتصاد اثرات بیشمی تواند سنتی رقیب هاي به علت نبود حوزه ها احتماالً به این استارت آپی 

.  مک نمایندو اشتغال داشته باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز ک

توسعهمعاونت سیاستگذاري و 
جمهوريعلمی و فناوري ریاست معاونت 

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

گاري علـم نپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•
در و فناوري توسط معاونت علمی و فناوري ریاست جمهـوري پیشـنهاد و بـا پیگیـري ایـن طـرح

هــ مـورخ 51377ت/154202شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري، براساس مصـوبه  شـماره 
هیات وزیران، اجراي این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري17/12/1393

.به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است

انتظار برنامه ملی آینده نگاري علم و فناوريمورد کارکردهاي 

اجماع و ایجاد مدل 
ذهنی مشترك در 

خصوص اتخاذ راهبردها 
یها در سطح ملو سیاست

ایجاد مکانیزم 
ه هشداردهی نسبت ب

تغییرات آینده

ر ایجاد درك عینی د
ارتباط با آینده و 

تغییرات آن

تی مشارکت خصوصی ـ دول
ها و حلدر طراحی راه

هاي ملیاولویت

ارتقاي دانش 
نقعان در راستايذي

خلق جامعه دانشی
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نـده بـه نگاري در راستاي هدف اصلی خود در ارائه تصـویري شـفاف از آیدبیرخانه برنامه ملی آینده•
لفـی اقـدام بـه مختهايآپی، با ابزارذینفعان سطوح مختلف و توسعه تفکر حامی اکوسیستم استارت

.آپی نموده استسازي پیرامون توسعه اکوسیستم استارتگفتمان

مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاري علم و فناوري در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی

و ارتباط آن با اکوسیستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 
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معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي استارت آپ

. 1: کـه عبارتنـد ازگرفته اند مساله محور مورد مطالعه قرار استارت آپی حوزه 5در فاز اول از طرح حاضر •
مـدیریت آب و . 5کشـاورزي، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3ورزش و سالمت جسمی، . 2مدیریت پسماند، 

. می شوندخشکسالی که در قالب پنج گزارش مجزا تولید و ارایه 
ا پیونـد کالن هر موضوع شروع شده و بتحلیل هاي مختلفی است که از بخش هاي هر گزارش دربرگیرنده •

نوپاي جهـانی و معرفـیکسب وکار شرکت هاي و موضوعات راهبردي هر حوزه با الگوهاي چالش ها میان 
، اوري هـافنمبتنی بر شناخت تحلیل هاي از مجموعه اي و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ هاي 

زارش بنـابراین هـر گـ. می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهاي تامین مالی و نحوه مدل هاي کسب وکار 
: دربرگیرنده سه بخش اصلی است

o بطکلیدي مرتچالش هاي تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردي و
o کلیدي در هر موضوع راهبردي استارت آپ هاي شناسایی و معرفی
o ه و نحـوه پاسـخگویی بـکسـب وکار ، حـوزه فعالیـت، مـدل فناوري هاو تحلیل از منظر جمع بندي

کلیدي آن حوزهچالش هاي 
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی کالن حوزه و ) گام اول
شناسایی موضوعات کلیدي 

با ) چالش ها و فرصت ها(
PESTبهره گیري از روش 

استخراج حوزه هاي ) گام دوم
اصلی فعالیت ها در هر حوزه با 

بهره گیري از روش زنجیره ارزش
یا  دسته بندي هاي استاندارد

بررسی و شناسایی) گام سوم
استارت آپ هاي هر حوزه بر 
از اساس حوزه هاي اصلی فعالیت
وب سایت هاي معتبر به ویژه 

https://angel.coوب سایت 

گزینش استارت ) گام چهارم
آپهاي مهم و استخراج اطالعات 

تکمیلی براي استارت آپ ها از
وب سایت 

https://www.crunchbase.com

استخراج لیست ) گام پنجم
نهایی استارت آپ ها و تکمیل
اطالعات آنها با بررسی وب 
سایت شرکت ها و همچنین 

ارتباط ایمیلی با شرکت ها

ف بر انجام تحلیل هاي مختل) گام ششم
روي شرکت ها مبتنی بر مدل هاي 

درآمدي، حوزه هاي فناوري و 
فناوري هاي کلیدي و میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 
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از بهره گیـريبـا ) فرصـت هاو چالش هـا (بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدي ) گام اول
:  PESTروش 

الش ها چو تحلیل محیط موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاري در این گام ضمن بررسی مطالعات 
اي راه کارهـو چالش هـا تا بر اساس آن بتوان پیونـدي میـان ایـن استخراج شده و موضوعات کلیدي 

. ارایه نموداستارت آپی 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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استخراج حوزه هاي اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهـره گیـري از روش زنجیـره ارزش یـا  ) گام دوم
:دسته بندي هاي استاندارد

ه گیـري از در این گام ضمن بررسی رویکردهاي مرتبط با تقسیم بندي فعالیت هاي در هر حوزه با بهر
لی دیگـر، روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها و یا دسته بندي هاي استاندارد بین المل

. حوزه هاي اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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اصـلی فعالیـت از حوزه هـاي هـر حـوزه بـر اسـاس اسـتارت آپ هاي بررسی و شناسـایی ) گام سوم
:https://angel.coوب سایت معتبر به ویژه وب سایت هاي 

ک یـموجود در هر حوزه شناسایی شد و استارت آپ هاي مهم، وب سایت هاي در این گام ضمن بررسی 
. استخراج گردیداستارت آپ ها لیست اولیه از 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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وب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی براي استارت آپ هاي گزینش ) گام چهارم
https://www.crunchbase.com 

د و بـا هر حوزه شناسـایی شـمهم ترین استارت آپ هاي در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، 
. دمهم استخراج گردیاستارت آپ هاي از کوچک تر رشد و ارزش آنها یک لیست شاخص هاي توجه به 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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شـرکت ها وب سایتبا بررسی آن ها و تکمیل اطالعات استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ) گام پنجم
شرکت هاو همچنین ارتباط ایمیلی با 

از اطالعـات در قالـب یـک شناسـنامه اسـتخراج شـده و مجموعـه اي در این گام براي هـر شـرکت 
یین شـده تبآن ها کلیدي فناوري هاي موضوعاتی مانند نحوه تامین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و 

. است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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اوري و فنـحوزه هاي درآمدي، مدل هاي مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روي تحلیل هاي انجام ) گام ششم
:هاunicornکلیدي و میزان درآمدها و شناسایی فناوري هاي 

تفاده، مورد اسفناوري هاي از منظرهاي مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه اي در این گام براي هر شرکت 
میمات ارایه شده است کـه امکـان پشـتیبانی از تصـ... ، حوزه فعالیت، مخاطبان و مدل هاي کسب وکار

.  می کنندکارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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حوزه ي مدیریت آلودگی هوااستارت آپ هاي . 3

بررسی وضعیت کالن حوزه. 1ـ3

شار آلودگی هوا چهارمین خطر بزرگ براي سالمت انسان، بعد از ف
.ودخون باال، خطرات رژیم غذایی و سیگار کشیدن به شمار می ر
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مدیریت آلودگی هوا و راه حل هاي استارت آپی و غیر استارت آپی

کاهش تولید و 
اانتشار آلودگی هو

پایش 
آلودگی هوا

پاالیش 
آلودگی هوا

اوريتغییرات ساختاري در صنایع و پیشرفت فن
رژي پاكتبدیل نیروگاه هاي فسیلی به نیروگاه هاي ان

تولید خودروهاي الکتریکی و هیبریدي
ورود زنجیره دانش بنیان به صنعت

ساخت کاتالیست ها، پاالیشگرهاي بایو و نانو
فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی

کاهش استفاده از خودروهاي تک سرنشین
)تریکیالک(تسهیل در استفاده از وسایل نقلیه پاك 

امکان پایش در لحظه کیفیت هوا
واپایشگر ثابت و همراه اندازه گیري کیفیت ه

ایجاد نقاط پاك شهري
 کماس(مصرف پذیري تجهیزات تصفیه فردي باالبردن(
بهبود شرایط تنفسی در محیط هاي بسته
جذب آالینده ها و تبدیل به مواد پاك
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زنجیره فعالیت استارت آپ هاي مطرح در حوزه مدیریت آلودگی هوا

پایش کیفیت هوا
)خانگی، سازمانی، خودرو(محیط هاي    بسته 

)شهري(و محیط هاي  باز 

)خانگی، سازمانی، خودرو(محیط    هاي بسته 

)شهري(و محیط هاي  باز 

فرهنگ سازي 
و اصالح سبک زندگی 

در کاهش آلودگی 
هوا

3

2

1

پاالیش هوا
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چالش ها و فرصت هاي کلیدي حوزه ي مدیریت آلودگی هوا

لیه فرسودگی و بهره وري پایین تجهیزات صنعتی و وسایل نق3

اختالل در زندگی روزمره شهري در روزهاي آلوده سال 1

ضرورت وجود هواي پاك براي افراد به ویژه گروه هاي حساس در محیط هاي بسته  2

افزایش استفاده از خودروهاي شخصی 4

سهم قابل توجه ساختمان هاي مسکونی در تولید آالینده هاي هوا 7

زمین افزایش انتشار آالینده ها و گردوغبار در نتیجه فعالیت هاي زراعی، مدیریت پسماند و خشکی 5

عدم وجود اطالعات دقیق از میزان و نوع آلودگی براي حفاظت از سالمت افراد و اتخاذ تصمیمات شهري 6

هواناکافی بودن آموزش، فرهنگ سازي و عدم مشارکت عمومی در کاهش آلودگی 8
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راهکارهاي استارت آپی براي چالش هاي مطرح شده

اختالل در زندگی روزمره شهري در روزهاي آلوده سال:1فرصت /چالش

اشتراك گذاري صندلی هاي
خالی خودروهاي تک 
رسرنشین با افراد هم مسی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

125

فردي

4 3
ابت استفاده از سنسورهاي ث

و همراه و پلتفرم آنالین
ل جهت اندازه گیري و تحلی

میزان آلودگی هوا

ایجاد و توسعه نقاط 
پاك در سطح شهرها

ري باال بردن مصرف پذی
دي تجهیزات تصفیه فر

)ماسک(

تسهیل در استفاده از 
وسایل نقلیه پاك 

)الکتریکی(

شهرداري-دولتی

5راهکارهاي ) محیط هاي بسته و باز(هوا پایش کیفیت 

2و 1راهکارهاي ) محیط هاي بسته و باز(پاالیش هوا 

) 4و 3راهکار (در کاهش آلودگی هوا فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی 
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راهکارهاي استارت آپی براي چالش هاي مطرح شده

ضرورت وجود هواي پاك براي افراد به ویژه گروه هاي حساس در محیط هاي بسته :2فرصت /چالش

خانگی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

123

سازمانیفردي

3و 2راهکارهاي ) محیط هاي بسته و باز(پاالیش هوا 

1راهکار ) محیط هاي بسته و باز(پایش کیفیت هوا 

استفاده از پاالیشگرهاي
جهت ) گیاهی(طبیعی 

تصفیه هواي داخل

مراه استفاده از سنسورهاي ثابت و ه
ري و و پلتفرم آنالین جهت اندازه گی
تحلیل میزان آلودگی هوا

استفاده از فرآیندهاي 
)  تالیستنانو، بایو، کا(شیمیایی 

جهت تصفیه هواي داخل
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راهکارهاي استارت آپی براي چالش هاي مطرح شده

فرسودگی و بهره وري پایین تجهیزات صنعتی و وسایل نقلیه:3فرصت /چالش

افزایش بهره وري در 
احتراق سوخت موتورهاي

صنعتی و خودرو
:راهکار

:مخاطب

جایگاه در زنجیره 
:فعالیت  ها

جذب آالینده هاي ناشی از 
احتراق سوخت موتورها و 

تبدیل به مواد پاك

صنعتیفردي

2 1

2و 1راهکارهاي ) محیط هاي بسته و باز(پاالیش هوا 
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راهکارهاي استارت آپی براي چالش هاي مطرح شده

افزایش استفاده از خودروهاي شخصی:4فرصت /چالش

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

2

فردي

اي اشتراك گذاري صندلی ه
خالی خودروهاي هم مسیر  

ین به وسیله پلتفرم آنال

) 2و 1راهکار (در کاهش آلودگی هوا فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی 

تسهیل در استفاده و 
اشتراك گذاري وسایل 

)یالکتریک(نقلیه پاك 

1
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راهکارهاي استارت آپی براي چالش هاي مطرح شده

افزایش انتشار آالینده ها و گردوغبار در نتیجه فعالیت هاي زراعی، مدیریت پسماند و خشکی زمین :5فرصت /چالش

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

1

یصنعت

ا مدیریت دفع پسماند ب
ستم استفاده از بایوگاز و سی
هضم بی هوازي

شهرداري-دولتیکشاورزي

2و 1راهکارهاي ) محیط هاي بسته و باز(پاالیش هوا 

فرونشاندن گردوغبار با 
اسپري مداوم قطرات 

کوچک آب

3 2
جذب آالینده هاي ناشی از 

فعالیت هاي زراعی و دامپروري
و تبدیل به مواد پاك

)  3راهکار (در کاهش آلودگی هوا فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی 
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راهکارهاي استارت آپی براي چالش هاي مطرح شده

:6فرصت /چالش

:راهکار

:مخاطب

جایگاه در زنجیره 
:فعالیت  ها

ایجاد شبکه اي از کاربران جهت1
گذاري نظرات در اشتراك

خصوص کیفیت هواي نقاط 
مختلف شهر

سازمانیخانگیفردي

هت استفاده از پلتفرم آنالین ج
ارائه تحلیل و هشدار در خصوص

کیفیت هوا

شهرداري-دولتی

و استفاده از سنسورهاي ثابت
همراه جهت اندازه گیري میزان 

آلودگی هوا

عدم وجود اطالعات دقیق از میزان و نوع آلودگی براي حفاظت از سالمت 
افراد و اتخاذ تصمیمات شهري

3

3تا 1راهکارهاي ) محیط هاي بسته و باز(پایش کیفیت هوا 

2
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راهکارهاي استارت آپی براي چالش هاي مطرح شده

اي هواسهم قابل توجه ساختمان هاي مسکونی در تولید آالینده  ه:7فرصت/چالش

کاهش انتشار آالینده ها با 
بکارگیري انرژي هاي پاك در

تامین سیستم گرمایشی
ساختمان

:راهکار

:مخاطب

جایگاه در زنجیره 
:فعالیت  ها

12

خانگی

کاهش انتشار آالینده ها با 
بکارگیري گرماي هدررفت 

امین دستگاه هاي الکترونیکی در ت
سیستم گرمایشی

)  3تا 1راهکار (در کاهش آلودگی هوا فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی 

کاهش انتشار آالینده ها از 
طریق هوشمندسازي 

ساختمان

سازمانی

3
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راهکارهاي استارت آپی براي چالش هاي مطرح شده

:8فرصت /چالش

دولتی و شهرداري 

:راهکار

:مخاطب

جایگاه در زنجیره 
:فعالیت  ها

1

فردي

ناکافی بودن آموزش، فرهنگ سازي و عدم مشارکت عمومی در کاهش آلودگی هوا

سازمانی

راد ایجاد انگیزه در اف
جهت تغییر در 
سبک زندگی  

اشتراك گذاري 
صندلی هاي خالی 
خودروهاي هم مسیر

23456

خانگی

تسهیل در استفاده و 
اشتراك گذاري وسایل 

)یالکتریک(نقلیه پاك 

) 6تا 1راهکار (در کاهش آلودگی هوا فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی 

بکارگیري انرژي هاي 
پاك در تامین گرمایش

ساختمان

بکارگیري گرماي 
هدررفت در تامین 
گرمایش ساختمان

کاهش انتشار 
آالینده ها از طریق 

هوشمندسازي 
ساختمان 
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استارت آپ هاي مطرح در حوزه مدیریت آلودگی هوا

فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا )محیط  بسته و باز(پایش کیفیت هوا 

)محیط  بسته و باز(پاالیش هوا 
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فراوانی استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آلودگی هوا 
در هریک از اجزاي زنجیره ي فعالیت 

ریت درصد ها به صورت تقریبی از لیست استارت آپ هاي حوزه ي مدی* 
.استتهیه شده Angel.coآلودگی هوا در پایگاه داده ي سایت 

39%

35%

26%

هواپایش کیفیت
، خانگی(محیط    بسته 

)  سازمانی، خودرو
)شهري(و محیط  باز 

پاالیش هوا
ی، خانگ(محیط    بسته

)  سازمانی، خودرو
)شهري(و محیط  باز 

ح فرهنگ سازي و اصال
سبک زندگی در 

کاهش آلودگی هوا

*
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حوزه ي مدیریت آلودگی هوااستارت آپ هاي . 3

پایش کیفیت هواي . 2ـ3
محیط هاي بسته و باز

برابر 5تا 2آلودگی هواي داخل ساختمان هاي مسکونی می تواند 
برابر خطرناك تر از آلودگی هوا در محیط 10و داخل خودرو تا 

.خارج باشد
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فرصت ها و راهکارهاي مطرح در زمینه ي/چالش ها
پایش کیفیت هواي محیط هاي بسته و باز

استفاده از سنسورهاي ثابت و همراه جهت اندازه گیري میزان آلودگی هوا

هوااستفاده از پلتفرم آنالین جهت ارائه تحلیل و هشدار در خصوص کیفیت

گذاري نظرات در خصوص کیفیت هواایجاد شبکه اي از کاربران جهت اشتراك

اختالل در زندگی روزمره شهري در روزهاي آلوده سال

ضرورت وجود هواي پاك براي افراد به ویژه گروه هاي حساس در محیط هاي بسته 

عدم وجود اطالعات دقیق از میزان و نوع آلودگی براي حفاظت از سالمت افراد و اتخاذ 

تصمیمات شهري

راهکارها

چالش ها و فرصت  ها

پایش کیفیت هوا
)خانگی، سازمانی، خودرو(محیط    بسته 

)شهري(و محیط  باز 

فرهنگ سازي
و اصالح 
ی سبک زندگ

در کاهش 
آلودگی پاالیش هوا

محیط    بسته و باز

1
2
6

1
3

2
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پایش کیفیت هواي محیط هاي بسته و باز

2015:سال تاسیس

شهرداري-فردي، دولتی:گروه مخاطب

www.pigeonairpatrol.com

Pigeon Air patrol (Plume Labs):نام شرکت

سنسور، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی:فناوري هاي کلیدي

اي این شرکت به طراحی پایشگر همراه، جهت انـدازه گیري کیفیـت هـو
یا در جیب این سنسورهاي پوشیدنی با نصب بر روي کیف و. شهرها پرداخته است

تـه و دوچرخه سواران، دوندگان، حمل کنندگان کالسکه کودکان قرار گرف: افرادي همچون
ه سرور به جمع آوري اطالعات کنترل کیفیت هوا می پردازد و داده ها را به صورت آنالین ب

کبوتر آموزش دیده بـه جـاي 10از 2015این شرکت در سال . مرکزي مخابره می نماید
ا، متصل شده و سنسورها در کوله پشتی هاي کوچک بر پشت کبوتره. افراد استفاده مینمود

ور مرکـزي با به پرواز درآمدن آنها، اطالعات کنترل کیفیت هوا به صورت توییت به سـر
عات آنالین ارسال میگشت و که عموم مردم نیز با حساب توییتري خود می توانستند اطال

.  را دریافت نمایند

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

)تامین مالی جمعی(جذب سرمایه :مدل درآمدي

6-1شماره :فرصت/چالش

پایش کیفیت هوا:حوزه فعالیت

میلیون دالر6,1:همبلغ سرمای

ازپایشگر همراه محیط هاي ب:خدمت/محصول

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه
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2015:سال تاسیس

فرانسه/ هند:موقعیت جغرافیایی

شهرداري-شهري، دولتی:گروه مخاطب

اینترنت اشیا، داده کاوي و هوش مصنوعی:فناوري هاي کلیدي
www.oizom.com

Oizom:نام شرکت

جذب سرمایه :مدل درآمدي

6-1شماره  :فرصت/چالش

پایش کیفیت هوا :حوزه فعالیت
هري این شرکت به طراحی پایشگرهاي ثابت و همراه کنترل کیفیت هـوا در محیط هـاي شـ

یسـه داده هـا، در ساخت این محصول از فناوري اینترنت اشیاء براي تجزیـه وتحلیل و مقا. دست یافته است
.تولید خودکار گزارش، اطالع رسانی هوشمند و هشدارها استفاده شده  است

:این دستگاه ها به دو شکل قابل نصب می باشد
POLLUDRONE MOBILE :ر خـالف دستگاهی سبک که بر روي وسایل نقلیه متحرك نصب می شود و ب

اسایی و سنسور هاي ثابت می تواند با حرکت خودرو در مسیري مشخص، اطالعات آلودگی هواي آن مسیر را شن
.ها را جهت پردازش ارسال  نمایدداده

:POLLUDRONE  دستگاهی کوچک که بـه راحتـی بـه زیرسـاخت هاي هوشـمند شـهري متصـل شـده و
یویی را پارامترهاي مختلف محیطی مانند ذرات جامد، گردوغبار، گازهاي سمی، بوي ها، آلودگی صوتی، امواج راد

.  اندازه گیري و اطالعات را به مرکز مخابره می نماید

هزار دالر40:میزان آخرین معامله

اه پایشگرهاي ثابت و همر:خدمت/محصول
محیط هاي باز 

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پایش کیفیت هواي محیط هاي بسته و باز
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یط هاي محصول این شرکت، پایشگر فردي همراه جهت ارزیابی کیفیت هواي مح
ط هاي داخل و سنسورهاي دستگاه به طورمداوم به بررسی کیفیت هواي محی. بسته و باز است

و گازهـاي مضـر ماننـد  (VOC)خارج پرداخته و آلودگی هوا را اعـم از ترکیبـات ارگانیـک فـرار
.مونوکسید کربن اندازه گیري می نماید

زمان ارسال دستگاه داراي اپلیکیشن قابل نصب بر روي تلفن همراه بوده و اطالعات را به طور هم
ي پیشـین از طریق پلتفرم آنالین این دستگاه دسترسی به تاریخچه اطالعـات از روزهـا. می نماید

ب بر روي این دستگاه کوچک قابلیت حمل در جیب افراد و داراي آویز قابل نص. امکان پذیر است
.کیف می باشد

Atmotube:نام شرکت

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

2015:سال تاسیس

فردي:گروه مخاطب

نرم افزار/ سنسور، پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي
www.atmotube.com

فروش مستقیم:مدل درآمدي

6-2-1شماره  :فرصت/چالش

پایش کیفیت هوا :حوزه فعالیت

هزار دالر150:  مبلغ سرمایه

پایشگر همراه فردي:خدمت/محصول

 Equity:آخرین نوع تامین سرمایه
Crowdfunding

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پایش کیفیت هواي محیط هاي بسته و باز
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2014:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

یسازمانی، صنعت:گروه مخاطب

BreezoMeter:نام شرکت

www.breezometer.com
پلتفرم آنالین، داده کاوي و هوش مصنوعی :فناوري هاي کلیدي

طالعـات این شرکت به طراحی پایشگر کنترل کیفیت هواي شهري و ارسال ا
المت، حوزه ورزش و س: (صنایعی مانند. به دست آمده به صنایع خاص پرداخته است

بهداشـتی، سـازنده هاي گجت هـاي پوشـیدنی، خودروسـازي، خانـه هاي هوشـمند و -آرایشی
قیق و که براي مدیریت محصول خود، به طور لحظه اي به داده هاي کیفیت هواي د) هواشناسی

ماهواره هـا، سیسـتم هاي(اطالعات جمع آوري شده از صـدها منبـع مختلـف .. محلی نیازمندند
در سراسر جهـان، پـس از پـردازش، )GPSکنترل ترافیک، سیستم هاي پیش بینی آب و هوا، 

سـتفاده از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن بر روي نقشه هاي حرارتی رنگـی و بـا ا
. پلتفرم آنالین قابل مشاهده است

فروش مستقیم:مدل درآمدي

6-1شماره  :فرصت/چالش

پایش کیفیت هوا :حوزه فعالیت

میلیون دالر4,8:مبلغ سرمایه

از پایشگر هواي محیط هاي ب:خدمت/محصول
و ارائه داده ها به صنایع

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پایش کیفیت هواي محیط هاي بسته و باز
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2014:سال تاسیس

هنگ کنگ:موقعیت جغرافیایی

خانگی:گروه مخاطب

انه،خ(بستهمحیط هايهوايکیفیتکنترلهمراهپایشگرشرکت،اینمحصولuHoo:نام شرکت
مکانادستگاهاینسنسورهاي.می باشدحساسگروه هايبرايمناسب)هتل هاومحل کار
وفرارآلیترکیباتدود،گردوغبار،دي اکسیدکربن،مونوکسیدکربن،ازن،دما،اندازه گیريوتشخیص
دارايتگاهدساین.می باشدآلرژيوقلبیتنفسی،بیماري هايدارايافراديمناسبوداشتهرافشارهوا

.داردراهرمکانیبهفردهمراهبهحملقابلیتوزن،گرم265
داده هايبهیدسترسامکانهمراه،تلفنرويبردستگاهاینبرايشدهطراحیآنالینپلتفرمنصببا

ارائههبخودکاربه طوردستگاه.بودخواهدمیسرفردبرايپیشینروزهايداده هايهمچنینوآنالین
دالر299اهدستگقیمت.می پردازدافرادسالمتبرايتوصیه هاییوهواکیفیتبودنناسالمهشدارهاي

.است

www.uhooair.com

پایش کیفیت هوا :حوزه فعالیت

ینسنسور، پلتفرم آنال:فناوري هاي کلیدي

یفروش مستقیم، فروش سفارش:مدل درآمدي

هزار دالر50:  میزان آخرین معامله

6-2شماره  :فرصت/چالش

پایشگر همراه براي گروه هاي :خدمت/محصول
حساس

 Non-equity:آخرین نوع تامین سرمایه
Assistance

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پایش کیفیت هواي محیط هاي بسته و باز
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ه قابلیـت محصول این شرکت پایشگر ثابت کیفیت هواي محیط هاي بسته است کـ
ایـن محصـول شـامل سنسـورهاي ارزیـابی. اشتراك گذاري اطالعات با سایر افـراد را دارد

ن برنامه، افراد با استفاده از ای. آلودگی، برنامه قابل نصب بر روي تلفن همراه و داشبورد  تحت وب است
مودارها رسـم نتایج تجزیه و تحلیل داده ها بر روي ن. قادر به اندازه گیري سطح آلودگی محیط می باشند
راك گذاري و ویژگی اصلی این برنامه امکان بـه اشـت. شده و توسط تلفن همراه قابل مشاهده می باشد

عـات و مقایسه داده هاي کیفیت هواي نقاط مختلف با دیگـر کـاربران، بـراي ایجـاد شـبکه اي از اطال
.دالر است280قیمت دستگاه . داده ها است

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

سنسور، پلتفرم آنالین، داده کاوي:فناوري هاي کلیدي

Wicked Device (Air Quality Egg):نام شرکت

www. airqualityegg.wickeddevice.com

فروش مستقیم، جذب سرمایه:مدل درآمدي

6-2شماره  :فرصت/چالش

پایش کیفیت هوا :حوزه فعالیت

2012:سال تاسیس

هزار دالر2016:83,756درآمد سال 

تهپایشگر ثابت هواي محیط هاي بس:خدمت/محصول

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پایش کیفیت هواي محیط هاي بسته و باز
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حوزه ي مدیریت آلودگی هوااستارت آپ هاي . 3

هوايپاالیش . 3ـ3
بسته و بازمحیط هاي 

ی به گزارش بانک جهانی، هزینه هاي آلودگی هوا در اقتصاد جهان
.میلیارد دالر می باشد225معادل با  

www.irpublicpolicy.ir



پاالیش هواي محیط هاي بسته و بازفرصت هاي مطرح در زمینه ي/چالش ها

چالش ها و فرصت  ها

اختالل در زندگی روزمره شهري در روزهاي آلوده سال

بیمـاران و گروه هـاي (ضرورت وجـود هـواي پـاك بـراي افـراد 

)حساس

نعتیفرسودگی و بهره وري پایین وسایل نقلیه، دستگاه ها ص

 هــاي افــزایش انتشــار آالینــده ها و گردوغبــار در نتیجــه فعالیت

زراعی، مدیریت پسماند و خشکی زمین 

فرهنگ سازي
و اصالح سبک
زندگی در 

کاهش 
آلودگی

)خانگی، سازمانی، خودرو(محیط    بسته 

)شهري(و محیط  باز 

پاالیش هوا

پایش کیفیت هوا
محیط    بسته و باز

3

1
2

53

2

1
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پاالیش هواي محیط هاي بسته و بازراهکارهاي مطرح در زمینه ي

)خانگی، سازمانی، خودرو(محیط    بسته 

)شهري(و محیط  باز 

پایش کیفیت هوا
محیط    بسته و باز

راهکارها

ایجاد و توسعه نقاط پاك و عاري از آلودگی هوا در سطح شهرها

 ماسک(باال بردن مصرف پذیري تجهیزات تصفیه فردي(

 جهت تصفیه هواي داخل) گیاهی(استفاده از پاالیشگرهاي طبیعی

 ه هواي داخلجهت تصفی) نانو، بایو، کاتالیست(استفاده از فرآیندهاي شیمیایی

جذب آالینده هاي ناشی از احتراق سوخت موتورها و تبدیل به مواد پاك

افزایش بهره وري در احتراق سوخت موتورهاي صنعتی و خودرو

اكجذب آالینده هاي ناشی از فعالیت هاي زراعی و دامپروري و تبدیل به مواد پ

فرونشاندن گردوغبار با اسپري مداوم قطرات کوچک آب

فرهنگ سازي
و اصالح سبک
زندگی در 

کاهش 
آلودگی

3پاالیش هوا

2

1
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2017:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

شهرداري-خانگی، دولتی:گروه مخاطب

)نانو(فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي

Airlabs:نام شرکت

www.airlabs.com

توبوس، ایستگاه ا(این شرکت به توسعه و اجراي نقاط پاك در سطح شهرها مانند 
م مهندسـی فناوري ساخته شده در این شـرکت، سیسـت. می پردازد) بیلبوردها، مبلمان شهري

دي اکسـیدنیتروژن را در کنـار سـایر آالینـده ها ٪95مجدد نانوکربن هاست که براي جذب و حـذف 
: از جمله.می باشد

مبلمان و نیمکت خیابانی داراي دستگاه تصفیه هوا طراحی -
طراحی و نصب دستگاه هاي تصفیه هوا در داخل بیلبوردهاي شهري -
.ایجاد ایستگاه هاي اتوبوس داراي دستگاه تصفیه هوا-
هواي محیط داخل منزل یا سازمانتصفیه -
حبابهاي طراحی شده جهت تصفیه هواي داخلی کابین خودرو-

جذب سرمایه، فروش مستقیم:مدل درآمدي

1شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

میلیون دالر3:مبلغ سرمایه

سته تصفیه کننده هواي محیط هاي ب:خدمت/محصول
و باز

 Non-equity:آخرین نوع تامین سرمایه
Assistance
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2014:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

شهرداري-سازمانی، دولتی:گروه مخاطب

نصبهريشمبلمانونیمکترويبرکهاستسبزيبایوفیلترشرکت،اینمحصولGreen city solution:نام شرکت
ازوشیدهپدیواریکشکلبههوشمندمحصولاین.می پردازدآناطرافهوايتصفیهبهوشده
سطحبهراهوادرمعلقذراتاشیاء،اینترنتازاستفادهباکهاستنیمکتیکبهمتصلو)خزه(گیاه

قابلیتازمحصولاین.می نمایندتبدیلتودهزیستبهدائمیطوربهراآن هاسپسورساندهبرگ ها
درپاکینقاطایجادبهومی نمایداستفادهاستشهريدرخت275اثربامعادلکهخزهتصفیه کنندگی

یناهمراهبه.داردوجودشهريتبلیغاتنصبامکاندیواراینرويبرهمچنین.می گرددمنجرشهر
ائهارمی دهد،نشانرامحصولاستفادهمحلدرهواوضعیتهمزمانبطورکهاپلیکیشنیمحصول،

.می شود

www.greencitysolutions.de
یاء، اینترنت اش)بایو(فیلتر :فناوري هاي کلیدي

جذب سرمایه، تبلیغات، :مدل درآمدي
مکمک مالی، فروش مستقی

1شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

هزار دالر81,1:مبلغ سرمایه

ه هوادیوار هوشمند تصفیه کنند:خدمت/محصول

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

کانادا:موقعیت جغرافیایی

فردي:گروه مخاطب

رسنسور، فیلت:فناوري هاي کلیدي

Cleanopy:نام شرکت

----:سال تاسیس

ر روي این شرکت دستگاه پایش و پاالیش هوا، قابل نصـب بـمحصول 
دا سنسـورهاي ابت. کالسکه، صندلی ماشین و کابین مربوط به کودکان است

ه و این دستگاه به اندازه گیري میزان آلودگی هواي محـیط بـاز اطـراف کـودك پرداختـ
. از ذرات معلق در هوا را جذب و تصـفیه می نمایـد% 99,5سپس با استفاده از فیلترها تا 

همچنین به حذف آلودگی هوا در محیط خارج و تولید هواي پـاکیزه در محـیط اطـراف
.کودك کمک می نماید

www.cleanopy.com

فروش مستقیم:مدل درآمدي

پایش و پاالیش هوا :حوزه فعالیت

6-1شماره  :فرصت/چالش

ر تصفیه کننده هوا، قابل نصب ب:خدمت/محصول
کالسکه کودك
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

هلند:موقعیت جغرافیایی

شهرداري-شهري، دولتی:گروه مخاطب

Studio Roosegaarde:نام شرکت
:شاملشرکتاینمحصوالت.استپرداختهشهريپاكنقاطایجادبهشرکتاین

پاكهوايتولیدبرايمثبتیونیزاسیونفناوريازکهجهاندردودبرقیجارواولین:برج-
شدهتولیدبرقازاستفادهبامتري7آلومینیومیبرجاین.می کنداستفادهعمومیمحیط هايدر
راهوامترمکعبهزار30ساعت،هردروشدهنصبشهريفضايدرسبزهايانرژياز

.برمی گرداندمحیطبهراپاكهوايومی نمایدتصفیه
آلودههوايکهعمومیدوچرخه هايرويبرنصبقابلهوايتصفیهسیستم:دوچرخه-

این.بازمی گرداندفرداطرافمحیطبهتصفیه،ازپسونمودهجذبرادوچرخه سواراطراف
شهريمحیطدراشتراك گذاريجهتکههاییدوچرخهرويبرسفارشیصورتبهفناوري

.می گرددنصبدارند،وجود

www.studioroosegaarde.net

اییفرآیند شیمی:فناوري هاي کلیدي

2007:سال تاسیس

جذب سرمایه، فروش سفارشی:مدل درآمدي

4-1شماره   :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

دالر133,315:کمک هاي مردمی

تصفیه کننده هواي :خدمت/محصول
محیط هاي باز
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2011:سال تاسیس

فنالند:موقعیت جغرافیایی

فردي :گروه مخاطب

فیلتر گیاهی، فناوري بایو:فناوري هاي کلیدي
www.naava.io

Naava:نام شرکت (NaturVention)

فروش مستقیم، فروش سفارشی:مدل درآمدي

2شماره  :فرصت/چالش

وايهتصفیهجهتگیاهیپاالیشگرهايباهوشمنددیوارهايساختبهشرکتاین
می باشدآسلنیموفیلدندرونگیاهدوازشدهساختهدیواراینفیلترهاي.استپرداختهبستهمحیط هاي

ازريبهره گیباگیاهاناینریشه هاي.می نمایدرشدمعدنیموادمحیطدرتنهاوخاكبهنیازبدونکه
بهارپاكهوايدستگاه،فن هايطریقازآنتصفیهازپسوپرداختهالودههوايجذببهبایوفناوري
یکهوايستاقادرواستمعمولیگیاهانازموثرتربرابرصددیواراینتصفیهعملیات.بازمی گرداندمحیط
 هايرنگوسایزهادرمشتريسفارشبامطابقدیوارفریم هاي.نمایدتصفیهرامترمربعی220محیط

راهازرلکنتصورتبهومصنوعیهوشطریقاز.می گرددطراحیدوطرفهیایک طرفهصورتبهومختلف
480شدهنصبگیاهانبامحصولاینقیمت.می گیردقرارارزیابیموردگیاهموادمعدنیونوررطوبت،دور
.می باشدپوند

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

میلیون یورو5,5:مبلغ سرمایه

دیوار هوشمند با پاالیشگر گیاهی:خدمت/محصول

 Equity:آخرین نوع تامین سرمایه
Crowdfunding
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2015:تاسیسسال 

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

)بایو(فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي

ه در یـک محصول این شرکت، تصفیه کننده هواي محیط بسته است ک
. و تبـدیل آن بـه اکسـیژن می پـردازدCO2و به جـذب تابلو دیواري تعبیه شده 

تفاده از فناوري عملکرد این تراشه مانند روند فتوسنتز گیاهان است به گونه اي که با اس
ا بـه بایو به جذب دي اکسید کربن موجود در هواي محیط هاي بسـته پرداختـه و آن ر

و تزیینـی نماي جلوي پنل به صورت فـانتزي. صورت اکسیژن به محیط بازمی گرداند
اده در بوده که در طرح ها و اندازه هاي مختلف متناسب با سفارش مشتري جهت اسـتف

.منازل و یا محیط کار طراحی می گردد

ARTVEOLI:نام شرکت

www.artveoli.com

یمفروش سفارشی، فروش مستق:مدل درآمدي

2شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

هزار دالر143:درآمد سالیانه

هواتابلو دیواري داراي پاالیشگر:خدمت/محصول

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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2016:سال تاسیس

ایتالیا:موقعیت جغرافیایی

خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

فرآیند شیمیایی، فیلتر، سنسور:فناوري هاي کلیدي

گاه کـه ایـن دسـت. محصول این شرکت، گلدان هوشمند تصفیه کننده هوا اسـت
تی به تجزیه و تحلیـل ترکیبی از گیاه و فناوري است با استفاده از سنسورها و فیلتر فوتوکاتالیس

مـواد مضـر جـذب . میزان آلودگی و حذف االینده هاي موجود در محیط خانه و اداره می پـردازد
. یل می شودشده از طریق ترکیب میکروارگانیسم در خاك به مواد مغذي براي تغذیه گیاه تبد

ود در هـوا این دستگاه با استفاده از ریشه گیاه نه برگ آن به جذب آالینده ها و مواد سمی موج
مت محصـول قی. می پردازد و می تواند عالوه بر اکسیژن سازي به زیبایی محیط نیز کمک نماید

. دالر است249

Clairy:نام شرکت (Natede)

www.clairy.com

مفروش مستقی:مدل درآمدي

2شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

میلیون دالر3,7:مبلغ سرمایه

ده هواگلدان هوشمند تصفیه کنن:خدمت/محصول

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه
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2017:سال تاسیس

هندوستان:موقعیت جغرافیایی

فردي:گروه مخاطب

Nasofilter:نام شرکت

فیلتر نانو:فناوري هاي کلیدي
www.nasofilters.com

ر جلوي بینـی محصول این شرکت فیلتر نامرئی تنفسی است که به صورت غیرآشکار د
نـاوري نـانو این فیلتر بـا بهره گیـري از ف. قرار گرفته و مانع از ورود آالینده ها به بدن می گردد

شی از وسایل شامل یک غشاء نازك و بسیار متخلخل و انعطاف پذیر نانوفیبر بوده و از ورود ذرات معلق نا
. جلـوگیري می نمایـد٪95تا ... نقلیه، نیروگاه هاي سوخت زغال سنگ، کارخانه ها، سوختن زغال چوب و 

از مزایاي این محصول آشکار نبودن این فیلتر به علت شفاف بودن لبه هایی که به پایین بینی می چسبند
. تفاده استاین فیلتر می تواند براي حدود هشت ساعت براي فرد قابل اس. بر ماسک هاي تنفسی است

.روپیه می باشد10قیمت محصول 

فروش مستقیم، جذب :مدل درآمدي
سرمایه، کمک مالی

1شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

هزار دالر899,860:ارزش سایت شرکت

سیفیلتر نامرئی تنف:خدمت/محصول
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2014:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

این.استپرداختههمراههوايکوچکبطري هايتولیدبهشرکتاین
مکان هاییدر)اکسیژننه(تنفسبرايپاکیزهوتازههوايازافراداستفادهبرايبطري ها

کوچکبطري هايدرهوافشرده سازي.استمناسبندارند،وجوددسترسیامکانکه
موادازابطري هاینساختدر.می باشدانقضاتاریخدارايوآببطريمانند)هواکنسرو(

رانورزشکابرايمحصولاین.استنگردیدهاستفادهفسیلیسوخت هايوروغنی
شهريآلودهمحیط هايدرکهافراديوقدرتیورزش هايواسکیهمچون،رشته هایی

دالر17صولمحقیمت.استمناسببسیارقلبی-تنفسیبیمارانهمچنینودارندتردد
.استکانادا

www.vitalityair.com

Vitality Air:نام شرکت

فروش مستقیم :مدل درآمدي

فشرده سازي هوا:فناوري هاي کلیدي

فردي :گروه مخاطب

1شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

دالر230,000:  2016میزان فروش 

بطري هواي همراه:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2014:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

)یونیزاسیون منفی(فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي

TEQOYA:نام شرکت

جذب سرمایه، فروش مستقیم:مدل درآمدي

و ) نفـییون هـاي  م(فناوري این شرکت تصفیه هواي محیط هاي بسته با روشـی طبیعـی 
ایـن . ندآالینده ها و مواد آلرژي زاي معلـق در هـوا داراي بـار مثبـت هسـت. بدون نیاز به فیلتر می باشد

بـه –و + ن هـاي دستگاه به انتشار یون هاي منفی که داراي بار منفی می باشند، پرداخته که سبب اتصـال یو
ه عنـوان پـاك این یونهاي منفـی بـ. یکدیگر شده و ذرات به علت سنگینی به سمت کف اتاق فرود می آیند

نانومتري که منجر به بیماري هـاي 100، ذرات HEPAکننده هاي طبیعی عمل کرده و بر خالف فیلترهاي 
.   قلبی عروقی می گردند را تصفیه می نماید

2شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

www.teqoya.com

یک میلیون یورو:  افزایش سرمایه

لترتصفیه کننده هوا بدون فی:خدمت/محصول
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2017:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

یلتر، ف)نانو(فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي

فیلتر بـه محصول این شرکت، پاالیشگر هواي محیط بسته است که بـه وسـیله نـانو
نتی که بـه این محصول بر خالف فیلترهاي س. تخریب آالینده ها در سطح مولکولی می پردازد

ردن آالینـده ها در جذب آالینده ها می پردازند، با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی و فناوري نانو به نابود ک
ایـن . مترمربعی را در هر سـاعت تصـفیه نمایـد200سطح مولکولی پرداخته و می تواند هواي یک اتاق 

وانـات را جـذب پیش فیلتر ذرات بزرگتر مانند گرد و غبـار و موهـاي حی: سیستم داراي دو فیلتر می باشد
می تواند  HEPAنموده، در حالیکه نانو فیلتر به تخریب ذرات تا هزار بار کوچکتر از آنچه که یک فیلتر 

.دالر است799قیمت محصول . جذب نماید می پردازد

Molekule:نام شرکت

www.molekule.com

جذب سرمایه، فروش مستقیم:مدل درآمدي

2شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

میلیون دالر13,4:مبلغ سرمایه

یلترتصفیه کننده هوا داراي نانوف:خدمت/محصول

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

محصول این شرکت ماسک هاي تنفسـی ارگانیـک در طرح هـا و رنگ هـاي Vogmask:نام شرکت
رخالف این ماسک قابلیت چندین بار استفاده را داشـته و در طراحـی آن بـ. مختلف است

طرحهــاي ســنتی ماســک از رنگ هــا، شــکل ها و ســایزهاي مختلــف مناســب کودکــان و 
مـاه را 4تا 3فاده این ماسک قابل شستشو بوده و قابلیت است. بزرگساالن استفاده شده است

:انواع مختلف آن شامل.  دارد
ماسک ساخته شـده از کتـان ارگانیـک و داراي دو دریچـه جهـت خـروج رطوبـت و دي -

.داکسیدکربن داخل ماسک که از ایجاد بخار بر روي عینک افراد جلوگیري می نمای
.ساخته شده از میکروفیبرماسک -

.دالر می باشد33قیمت این محصول 

www.vogmask.com

فروش مستقیم:مدل درآمدي

فردي:گروه مخاطب

فیلتر:فناوري هاي کلیدي

1شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

میلیون دالر3,4:  درامد

یکماسک تنفسی ارگان:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2014:سال تاسیس

سوییس:موقعیت جغرافیایی

صنعتی، شهري:گروه مخاطب

----:فناوري هاي کلیدي

اندن محصول این شرکت، دستگاه اسپري قطرات کوچک آب جهت فرونش
اوم بـر این دستگاه با اسپري کردن میکروذرات آب با تعـداد زیـاد و مـد. گردوغبار است

معادن و روي گردوغبار حاصله از عملیات کارخانجات فوالد و سیمان، مراحل بازیافت زباله،
. از اتشار گردوغبار ایجاد شده در محیط هـاي بسـته و بـاز جلـوگیري بـه عمـل مـی آورد... 

رد آن در تولیدات این دستگاه  بـه صـورت سفارشـی بـراي مشـتریان و متناسـب بـا کـارب
دالر 36,000قیمت محصول . فعالیت هاي مختلف به صورت خرید و اجاره طراحی می گردد

.می باشد

mobydick:نام شرکت

www.mobydick.com

ارهفروش مستقیم، سفارشی، اج:مدل درآمدي

5-1شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

دستگاه اسپري قطرات آب براي:خدمت/محصول
فرونشاندن گردوغبار
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هلند:موقعیت جغرافیایی

صنعتی، کشاورزي:گروه مخاطب

Newlight:نام شرکت

www.newlight.com )جذب و جداسازي کربن(فناوري بایو، فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي

2003:سال تاسیس

جذب سرمایه، فروش مستقیم:مدل درآمدي
فروش مجدد

اي محصول این شرکت، دستگاه جذب کربن و متـان حاصـل از فعالیت هـ
ان و کـربن این سیسـتم متـ. زراعی و تبدیل آن به فراورده هاي پالستیکی است

د خروجی واحدهاي کشاورزي، دامپروري و تاالب هاي زباله را به عنوان ورودي بـراي تولیـ
وا، بـه متان جمع آوري شـده پـس از ترکیـب بـا هـ. فراورده هاي پالستیکی به کار می گیرد

رونیـک، بایوپالستیک براي اسـتفاده در بخش هـاي مختلـف بـازار، از جملـه مبلمـان، الکت
ا سـایر تفـاوت ایـن محصـول بـ. تبـدیل می شـود... پوشاك، بسته بندي صنایع غـذایی و 

گازهايپالستیک ها هزینه هاي کمتر تولید و کاهش انتشار 
. استفاده از روغن و سوخت هاي فسیلی می باشدعدم و گلخانه اي  5-1شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

میلیون دالر39:  مبلغ سرمایه

دستگاه تبدیل کربن و متان:خدمت/محصول
موجود در هوا  به پالستیک

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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3-1شماره  :فرصت/چالش

2007:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

شهري، صنعتی:گروه مخاطب

NEW SKY:نام شرکت

www.newskyenergy.com
فرآیند شیمیایی:فناوري هاي کلیدي

جذب سرمایه:مدل درآمدي

فیـد محصول این شرکت، با جذب دي اکسـیدکربن، مـاده شـیمیایی م
موجود در هوا و دودکش مراکز CO2این دستگاه به جذب . کربنات تولید می نماید

فیـد بـه نـام صنعتی پرداخته و آن را از طریق فرآیند الکترولیز آب به مواد شـیمیایی م
صـنعتی کربنات که در صنایع غذایی، ساخت شیشه، کاغـذ، تصـفیه آب و کاربردهـاي

بـراي ایـن کربنـات جـایگزینی. دیگر مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد تبـدیل می نمایـد
. کربنات هاي فسیلی معمولی شده و داراي مزایاي زیست محیطی است

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

میلیون دالر5تا 1:میزان درآمد ساالنه

به کربناتCO2دستگاه تبدیل :خدمت/محصول

60www.irpublicpolicy.ir



استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2015:سال تاسیس

هندوستان:موقعیت جغرافیایی

صنعتی:گروه مخاطب

www.chakr.in)جذب، جداسازي و فشرده سازي کربن(فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي

Chakr:نام شرکت Innovationsبـه فناوري این شرکت، جذب آالینده هاي ژنراتورهاي دیزلی و تبدیل آن
% 90ز این دستگاه بر روي ژنراتورها نصب گردیـده و بـیش ا. جوهر و رنگ می باشد

کـربن . دذرات منتشره را بدون تاثیر بر موتور دیزل در محل تولید آالینده جـذب  می نمایـ
راج شده سیاه که از دوده هاي منتشر شده از موتور خارج می شود توسط این دستگاه استخ

.و به جوهر و رنگ براي مصارف هنري تبدیل می گردد

جذب سرمایه، فروش مجدد:مدل درآمدي
فروش مستقیم

3شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

میلیون دالر1,5:افزایش سرمایه

ر جذب آالینده ها و تبدیل به جوه:خدمت/محصول
و رنگ

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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2013:سال تاسیس

هندوستان:موقعیت جغرافیایی

شهرداري-فردي، صنعتی، دولتی:گروه مخاطب

www.graviky.com)الیستجذب و جداسازي کربن، کات(سنسور، فیلتر، فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي

Graviky:نام شرکت

جذب سرمایه، فروش مجدد :مدل درآمدي

3شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

دستگاه تولیدي این شـرکت، بـه سـاخت جـوهر و رنـگ از دوده هـاي خروجـی 
اي این محصول، با نصب بر روي دودکش ژنراتورهـ. دودکش ها و اگزوز موتورها، می پردازد

مـع دیزلی، اگزوز خودرو و موتورسیکلت و قایق هاي موتوري، دوده ها را پیش از وارد شدن به هوا ج
از آلودگی را بدون ایجـاد فشـار برگشـتی بـر ٪95این دستگاه استوانه اي شکل می تواند تا .مینماید

یق یک آالینده هاي جمع آوري شده با استفاده از فیلترها و سنسورها از طر. روي موتورها جذب نماید
ربن خالص، به انواع در نهایت، دوده بازیافت شده به شکل رنگدانه ک. فرایند شیمیایی تصفیه می شود

... هري مختلف جوهر و رنگ براي مصارف هنري از جمله نوشتن، نقاشی، و نقاشی بر دیوارهاي شـ
.  تبدیل می گردد

یک میلیون روپیه:  مبلغ سرمایه

جذب دوده هاي خروجی موتور :خدمت/محصول
صنعتی و تبدیل به جوهر و رنگ
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2009:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

صنعتی:گروه مخاطب

مفروش مستقی:مدل درآمدي

3شماره  :فرصت/چالش

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

مبدل الکتریکی:فناوري هاي کلیدي

Plasmacat:نام شرکت Development Venture

www.plasmacat.org

ا ایجـاد این شرکت بهبود احتراق سوخت هاي دیزلی و بنزینی بـفناوري
نش پذیري مجدد این فناوري، به وسیله میدان الکتریکی، واک. میدان الکتریکی است

جـی را افزایش داده و با کاهش مصرف سوخت، به کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي خرو
ورهـاي این فناوري قابل انطباق بـر موتورهـاي وسـایل نقلیـه، موت. از موتورها می پردازد

.می باشد... صنعتی، کوره، دیگ هاي بخار، دستگاه هاي سوزاندن زباله و 
هزار دالر235,405:  درآمد سالیانه

فناوري بهبود احتراق سوخت:خدمت/محصول
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي پاالیش هواي محیط هاي بسته و باز

2011:سال تاسیس

اسپانیا:موقعیت جغرافیایی

خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

سـته این شرکت به طراحی کاتالیسـت تصـفیه کننده هـواي محیط هـاي ب
زوري ساخته شـده این سیستم که از نانوکالسترهاي طال با فعالیت کاتالی. پرداخته است

صفیه هـوا را بـا است یک فرایند مصنوعی است که به مانند فتوسنتز گیاهان، سیستم هاي ت
م طال، با اندازه این کاتالیست با استفاده از چند ات. استفاده از فناوري نانو راه اندازي می نماید

سـید اک،نانومتر براي واکنش هاي کاهش دماي اتاق، حذف منوکسید کربن1ذرات تقریبی 
یه هواي محیط سولفید هیدروژن و چندین ترکیبات آلی فرار عمل نموده و با تصف،نیتروژن

. به افراد کمک می نماید

GOLDEMAR SOLUTIONS:نام شرکت

)نانو، کاتالیست(فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي

یمفروش سفارشی، فروش مستق:مدل درآمدي

2شماره  :فرصت/چالش

http://www.techmatchslovakia.com/startups/goldemar/

پاالیش هوا :حوزه فعالیت

ده هواکاتالیست تصفیه کنن:خدمت/محصول
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حوزه ي مدیریت آلودگی هوااستارت آپ هاي . 3

فرهنگ سازيآموزش، . 4ـ3
و مشارکت عمومی

کاهش آلودگی هوادر 

طبق مطالعات جدید سازمان بهداشت جهانی، هواي مورد 
از افراد در سراسر جهان، داراي میزان % 92تنفس حدود 

میلیون نفر 7باالي آلودگی بوده که سبب می گردد سالیانه 
.جان خود را از دست بدهند

www.irpublicpolicy.ir



فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگیفرصت ها و راهکارهاي مطرح در زمینه ي/چالش ها

اختالل در زندگی روزمره شهري در روزهاي آلوده سال

افزایش استفاده از خودروهاي شخصی

افزایش انتشار آالینده ها و گردوغبار در نتیجه فعالیت هاي زراعی و خشکی زمین

افزایش انتشار آالینده هاي ساختمان هاي مسکونی در اثر افزایش شهرنشینی

ناکافی بودن آموزش، فرهنگ سازي و مشارکت عمومی در کاهش آلودگی هوا

چالش ها و فرصت  ها

اشتراك گذاري صندلی هاي خالی خودروهاي هم مسیر به وسیله پلتفرم آنالین

 الکتریکی(تسهیل در استفاده از وسایل نقلیه پاك(

شیکاهش انتشار آالینده ها با بکارگیري انرژي هاي پاك در تامین سیستم گرمای

ی در تامین کاهش انتشار آالینده ها با بکارگیري گرماي هدررفت دستگاه هاي الکترونیک

سیستم گرمایشی

کاهش انتشار آالینده ها از طریق هوشمندسازي ساختمان

مدیریت دفع پسماند با استفاده از بایوگاز و سیستم هضم بی هوازي

راهکارها

فرهنگ سازي و
اصالح سبک 
زندگی در 

کاهش 
آلودگی هوا

محیط     بسته و
باز

محیط     بسته و باز

واپایش کیفیت ه

پاالیش هوا

1
4

7
5

8

3

2

1
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا

چین:موقعیت جغرافیایی

2014:سال تاسیس

پرداخت بر اساس میزان مصرف:مدل درآمدي

شهرداري-فردي، شهري، دولتی:گروه مخاطب

 گذاري این شرکت به کاهش استفاده از خودروهاي تک سرنشین از طریق اشتراك
. شهر مختلف جهـان پرداختـه اسـت250در بیش از . دوچرخه بدون ایستگاه پرداخته است

اي اسـتفاده، پلتفرم طراحی شده، قابلیت دانلود رایگان و نصب بر روي تلفن همراه را داشـته کـه بـر
ل روي دوچرخه انتخابی، با دریافت رمز عبور و پرداخت هزینه، قفQRکاربران می توانند با اسکن کد 

دوچرخه را باز نموده و پس از استفاده و رسیدن به مقصد، در هـر زمـان و هـر مکـانی، آن را بـراي 
مه عـالوه بـر اجراي این برنا. پارك و قفل نمایند) بدون نیاز به محل مشخص(دسترسی کاربر بعدي 

.اثرات اقتصادي و زیست محیطی، ارزش افزوده فرهنگی نیز به دنبال خواهد داشت

ofo:نام شرکت

www.ofo.com
نرم افزار/ پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

یفرهنگ سازي و اصالح سبک زندگ:حوزه فعالیت

میلیارد دالر2,2:  میزان سرمایه

ي پلتفرم آنالین اشتراك گذار:خدمت/محصول
دوچرخه بدون ایستگاه

Series F:آخرین نوع تامین سرمایه

67 www.irpublicpolicy.ir



چین:موقعیت جغرافیایی

2015:سال تاسیس

جذب سرمایه، پرداخت بر اساس :مدل درآمدي
میزان مصرف

فردي، شهري:گروه مخاطب

اده از این شرکت به اشتراك گذاري دوچرخه بدون ایستگاه جهت کـاهش اسـتف
فرهاي سرویس اشتراك گذاري دوچرخه براي سـ. خودروهاي تک سرنشین پرداخته است

الین، کد امنیتـی را افراد با نصب پلتفرم آن. کوتاه شهري با استفاده از اینترنت اشیاء انجام می گیرد
دوچرخـه را افراد می بایست پس از استفاده،. از برنامه اسکن نموده و قفل دوچرخه را باز می نمایند

کـان به مکان هاي مشخص شده انتقال دهند اما در صورت در دسترس نبودن ایستگاه ها، در هر م
عالوه بر کـاهش آلـودگی هـوا و کـاهش ترافیـک شـهرها، اسـتفاده از. عمومی قابل پارك است

. دوچرخه به عنوان ورزش همگانی براي سالمت افراد از جمله مزایاي این طرح است

:نام شرکت

www.mobike.com
اینترنت اشیاء–نرم افزار / پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی:حوزه فعالیت

میلیون دالر928:  میزان سرمایه

چرخه پلتفرم آنالین اشتراك گذاري دو:خدمت/محصول
بدون ایستگاه

Private Equity:آخرین نوع تامین سرمایه

mobike

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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سـطح این شرکت به اشتراك گذاري موتور الکتریکی و خـودرو الکتریکـی در
نقطه از شهر که بر روي نقشه ها قابل رویت75موتورها و خودروها در .شهر پرداخته است

واننـد بـه رزرو افراد با نصب پلتفرم انالین رایگان بر روي تلفن همـراه می ت. است پارك شده اند
کردن بـا نحـوه کـار. وسایل نقلیه پرداخته و بدون ایجاد آلودگی هوا در سطح شهر تردد نماینـد

سـائط نقلیـه بـه ایـن و. موتورالکتریکی به وسیله ویدئو آموزشی براي افراد قابل دسترسی است
ت در ایـن مبلغ عضوی. علت ضدآب بودن قطعات در روزهاي بارانی سال نیز قابل استفاده است

.دالر آغاز می شود4شبکه، رایگان و مبلغ استفاده از 

www. scoot.co 

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فردي:گروه مخاطب

Scoot Networks:نام شرکت

باتري-نرم افزار/ پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

میلیون دالر4,5:مبلغ سرمایه

یفرهنگ سازي و اصالح سبک زندگ:حوزه فعالیت

تریکیاشتراك گذاري وسایل نقلیه الک:خدمت/محصول

جذب سرمایه، پرداخت بر اساس مصرف:مدل درآمدي

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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تریکی این شرکت، شبکه اي از ایستگاه هاي رایگان شارژ خودروهاي الک
از این شرکت به طراحی، نصـب و نگهـداري شـبکه اي.را راه اندازي نموده است

ایـن . ایستگاه هاي رایگان شارژ خـودرو بـا حمایـت مـالی شـرکاء تجـاري می پـردازد
فت و آمد ایستگاه ها  براي تبلیغ و دیده شدن برندهاي تجاري شرکاء در مکان هاي پر ر

ردد مانند مراکز خرید، فروشگاه هاي موادغذایی و خرده فروشی هاي محلی نصـب می گـ
هزینـه .که عالوه بر تبلیغ، به فرهنگ سازي کـاهش انتشـار آالینـده ها نیـز می پـردازد

.می باشدVoltaنصب، نگهداري و لوازم جانبی بر عهده شرکت 

www.voltacharging.com

2010:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فردي، سازمانی:گروه مخاطب

Volta Charging:نام شرکت

باتري:فناوري هاي کلیدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

میلیون دالر27,3:مبلغ سرمایه

یفرهنگ سازي و اصالح سبک زندگ:حوزه فعالیت

ی ایستگاه  رایگان شارژ خودرو الکتریک:خدمت/محصول

جذب سرمایه:مدل درآمدي

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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اهشکبهخورشیديالکتریکیدوچرخه هاياشتراك گذاريباشرکتاین
درراکیالکتریدوچرخه  ایستگاه هايشرکت،این.می نمایدکمکآالینده هاانتشار

وهعالسیستم،این.استنمودهطراحی...ودانشگاه هاهتل ها،سازمان ها،همچونمکان هایی
برايشیديخوررایگانوپاكانرژيازفسیلی،سوختبانقلیهوسایلازاستفادهکاهشبر

بامی توانندمسیستاینآنالینپلتفرمنصبباافراد.می نمایداستفادهنیزدوچرخه هاشارژ
.نمایندآغازراخودسفرونمودهبازشده،پاركایستگاهدررادستگاهقفلامنیتی،کددریافت

www.swiftmile.com 

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فردي:گروه مخاطب

Swiftmile:نام شرکت

)ديخورشی(باتري -نرم افزار/ پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

میلیون دالر1,2:مبلغ سرمایه

یفرهنگ سازي و اصالح سبک زندگ:حوزه فعالیت

یدياشتراك گذاري دوچرخه الکتریکی خورش:خدمت/محصول

پرداخت بر اساس مصرف:مدل درآمدي

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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تما ن هاآپاربرايخودروالکتریکیهوشمندشارژرشرکت،اینفناوري
ارتقاءبایم،بی سشبکهطریقازهوشمند،برقسیستمطراحیباشرکتاین.است
نصبامکانودادهافزایشبرابر10تاراشارژظرفیتساختمان،مشتركبرقسیستم
ينوسازهزینهبدون)آپارتمان(مکانیهردرراالکتریکیموتوروخودروشارژر

بهانآسدسترسی.می سازدمیسرآپارتمانساکنانبرايخاصطوربهوساختمان
ایلوسازاستفادهدرافرادترغیبوطرحاینمزایايجملهازخودروشارژایستگاه

ومصرفیبرقمیزانمحاسبهبرايداخلیمانیتوریکدارايشارژر،.استپاكنقلیه
.می باشدصور حسابصدور

www.evercharge.net 

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فردي:گروه مخاطب

EverCharge:نام شرکت

----:فناوري هاي کلیدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

میلیون دالر3,2:مبلغ سرمایه

یفرهنگ سازي و اصالح سبک زندگ:حوزه فعالیت

راي شارژر هوشمند الکتریکی خودرو ب:خدمت/محصول
آپارتما ن ها 

فروش مستقیم:مدل درآمدي

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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فرانسه:موقعیت جغرافیایی

فردي:گروه مخاطب

ینسرنشتکخودروهايازاستفادهکاهششرکتاینماموریت
صندلی هاي)کارپولینگ(اشتراك گذاريامکانشرکتاینآنالینپلتفرم.است
فراهمشهرسطحدرهم مسیرمسافرانباراسرنشینتکخودروهايخالی

هبهواآلودگیوترافیککاهشسوخت،مصرفکاهشبهروشاین.می آورد
تم،سیسایندر.می شودمنجرسرنشینتکخودروهايآمدورفتکاهشعلت
خودختسومصرفهزینهنیزرانندهویافتهکاهشمسافرانسفرهزینهوزمان

درعضومیلیون60دارايشرکتاین.می گذارداشتراكبههم مسیرافرادبارا
.می باشدسالماههسههردرمسافرمیلیون18ازبیشوکشور22

www.blablacar.com
نرم افزار/ پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

2006:سال تاسیس

جذب سرمایه:مدل درآمدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

فرهنگ سازي و اصالح :حوزه فعالیت
سبک زندگی

میلیون دالر335,2:مبلغ سرمایه

پلتفرم آنالین کارپولینگ:خدمت/محصول

BlaBlaCar:نام شرکت

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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آلمان:موقعیت جغرافیایی

فردي:گروه مخاطب

Wunder:نام شرکت Carpoolستاسرنشینتکخودروهايازاستفادهکاهششرکتاینماموریت.
سواريین هايماشخالیصندلی هاياشتراك گذاريقابلیتشرکتاینآنالینپلتفرم

گونه ايهببودهتاکسی هابرخالفسیستماین.می آوردفراهمهم مسیرمسافرانبارا
ازخودمقصدومبدانمودنمشخصباتوانندمیشهريدرونسفرهايبرايافرادکه

پلتفرماین.دنمایاستفادههستندمسیرهمويباکهدیگريفردماشینخالیصندلی
وفترکاهشعلتبههواآلودگیوترافیککاهشسوخت،مصرفکاهشبهآنالین

بالغمدریافتبارانندگانروشایندر.می نمایدکمکسرنشینتکخودروهايآمد
رسفزمانوهزینهدرمسافرانهمچنین.می گذارنداشتراك بهراخودسفرهزینه
.می نمایندصرفه جوییخودروزانه

www.wunder.org
نرم افزار/ پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

2014:سال تاسیس

جذب سرمایه، تبلیغات:مدل درآمدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

یفرهنگ سازي و اصالح سبک زندگ:حوزه فعالیت

میلیون دالر3,6:مبلغ سرمایه

پلتفرم آنالین کارپولینگ:خدمت/محصول

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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)ولینگکارپ(ماشیناشتراك گذاريامکانشرکتاینآنالینپلتفرم
جمعابپلتفرماین.می آوردفراهمراسازمانیکهم مسیرکارکنانمیان
مبدايداراکهراافراديمی تواندشخصیحریمحفظباافرادترافیکیاطالعاتآوري

نمودهفیمعریکدیگربهرابه کارندمشغولسازمانیکدروهستندمشتركمقصدو
سهمدمی تواننهمچنین.نماینداستفادهدیگرافرادخودروخالیصندلیازافرادتا

پلیکیشن،اایندرایمنی،حفظجهت.گذارنداشتراكبهنیزراسازماندرخودپارکینگ
یلایمآدرس هايبهفقطکهاستخصوصیاجتماعیشبکهیکدارايشرکتهر

وشهردرونامدورفتکاهشباامراین.شودمیمحدودشرکتآندامنهازمعتبر
.می گرددهواآلودگیکاهشسببتک سرنشینخودروهايترددکاهش

www.zoom2work.co.uk 

2010:سال تاسیس

اسکاتلند:موقعیت جغرافیایی

فردي، سازمانی:گروه مخاطب

 Zoom2Work:نام شرکت

نرم افزار/ پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

تبلیغات:مدل درآمدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

هزار یورو312,270:ارزش شرکت

یفرهنگ سازي و اصالح سبک زندگ:حوزه فعالیت

راي پلتفرم آنالین کارپولینگ ب:خدمت/محصول
کارکنان سازمان ها

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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ازمترکاستفادهجهتسازمان هاکارکنانترغیببهشرکتاینآنالینپلتفرم
ازمان ها،سبرايپیشنهاديطرح هايارائهباشرکتاین.می پردازدسرنشینتکخودروهاي

از. آوردمیفراهمراسازمانآنهم مسیرکارکنانمیان)کارپولینگ(ماشیناشتراك گذاريامکان
)کارمند500ازبیشداراي(سازمانتوسطکارمندهربرايدالر0.7پرداختطرح ها،اینجمله
ومانزکاهشبرعالوهروش،این.است...وسفراطالعاتپایه،سروراپلیکیشن،دریافتجهت
خواهدجرمنآالینده هااتشارکاهشبهسرنشینانمیانسوختمبلغاشتراك گذاريوسفرهزینه

پارکینگ هايتعدادکاهشسازمان ها،برايطرحاینمزیت.شد
.می باشدکارمحلبهآنهارسیدنبه موقعوکارکناناستفادهمورد

www.poolmyride.com 

2014:سال تاسیس

هندوستان:موقعیت جغرافیایی

فردي، سازمانی:گروه مخاطب

PoolMyRide:نام شرکت

نرم افزار/ پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

تبلیغات:مدل درآمدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

شرکت در سطح جهان3,565: تعداد مشتریان

فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی:حوزه فعالیت

ارکنان پلتفرم آنالین کارپولینگ براي ک:خدمت/محصول
سازمان ها

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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هپرداختالکتریکیدوچرخه هايساختوطراحیبهشرکتاین
هبشرکتیدوچرخه هايطرحدرشرکتبا)هتل هاوشرکت ها(سازمان ها.است
آالینده هاانتشاروخودروازکمتراستفادهجهتکارکنانبرايانگیزهایجاددنبال

باررهدرهوا،آلودگیایجادبدونوزیستمحیطباسازگاردوچرخه هااین.هستند
نیاززمانساعت3ازکمتربهکامل،شارژبرايونمودهحرکتمایل20تاشارژ
ندمی توانمشتریان.استرسیدهفروشبهاروپاسراسردرمحصولاین.دارد

.دهندسفارشمتفاوتجانبیلوازمومختلفرنگ هايدررادوچرخه ها

www.faradaybikes.com 

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فردي:گروه مخاطب

Faraday Bicycles:نام شرکت

باتري:فناوري هاي کلیدي

8-4-1شماره  :فرصت/چالش

میلیون دالر3,2:مبلغ سرمایه

یفرهنگ سازي و اصالح سبک زندگ:حوزه فعالیت

دوچرخه الکتریکی:خدمت/محصول

جذب سرمایه، فروش مستقیم:مدل درآمدي

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

-----:فناوري هاي کلیدي

مند این شرکت، به تصفیه هواي محیط داخل بـا اسـتفاده از پنجـره هوشـ
ره ها می توانـد این دستگاه سازگار با محیط زیست با متصل شدن به پنج. پرداخته است

هواي محـیط، به وسیله باز و بسته کردن خودکار انها در زمان مناسب و متناسب با کیفیت
و باز، به عالوه بر تصفیه هوا و ورود هواي تازه به محیط و جابه جایی هوا بین محیط بسته

. جلوگیري از هدررفت انرژي نیز کمک  نماید

www.smartfenestra.com

مفروش مستقی:مدل درآمدي

8-7شماره  :فرصت/چالش

fenestra:نام شرکت

میلیون دالر1,5:افزایش سرمایه

فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی:حوزه فعالیت

ده هواپنجره هوشمند تصفیه کنن:خدمت/محصول

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فردي، خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

نرم افزار / پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي
www.qarnot.com

الحدررایانه هايازشدهتولیدگرمايازرادیاتوري،طراحیباشرکتاین
یکتگاهدساین.می نمایداستفادهساختمانداخلیمحیطکردنگرمبرايکار

بدونکاررحالدرایانهتولیديگرمايکهاستاینترنتبهمتصلوهوشمنددیجیتالیبخاري
یانجربهدستگاهدرسبزانرژيعنوانبهمجدداستفادهجهتخنک کننده،فنبهنیاز

90تا45ساختمانیکگلخانه ايگازهايتولیدبدوناستقادردستگاهاین.می اندازد
شخصراه،همتلفنرويبرنصبقابلنرم افزاريبرنامهیکهمچنین.نمایدگرمرامترمربع

بهرادستگاهحرارتدرجهوکردهمدیریتراخانهگرمایشیسیستمکهمی سازدقادررا
.داردنیزراساختمانمدیریتسیستمباادغامقابلیتکهدهدتغییردورراهازکنترلصورت

یفروش مستقیم، فروش سفارش:مدل درآمدي

8-7شماره  :فرصت/چالش

Qarnot:نام شرکت

میلیون یورو4,6:مبلغ سرمایه

فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی:حوزه فعالیت

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

بخاري دیجیتالی هوشمند:خدمت/محصول

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا

79 www.irpublicpolicy.ir



2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

www.echromic.comاینترنت اشیاء:فناوري هاي کلیدي

e-Chromic:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمدي

8-7شماره  :فرصت/چالش

هزار دالر600:مبلغ سرمایه

فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی:حوزه فعالیت

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

برچسب هوشمند پنجره جهت :خدمت/محصول
کاهش انتشار آالینده ها

زهايگاانتشارکاهشبهپاكانرژي هايبکارگیريباشرکتاینمحصول
ازوکرومیکغشايیکازشدهساختهکهمحصولاین.می نمایدکمکگلخانه اي

اتالفازدروخوشیشهوساختمانپنجرهرويبرنصببامی برد،بهرهاشیاءاینترنتفناوري
روزهايطولردساختمان،سرمایشیوگرمایشیسیستمبرتاثیرباونمودهجلوگیريانرژي

حیطمشدنگرمسببخورشیديحرارتجذبباوشدهتبدیلشفافحالتبهسال،سرد
دنبالبهراCO2انتشارکاهشوگرمایشیسیستمازاستفادهکاهشکهمی گرددداخلی
مدیریتمسیستبهرابطیکطریقازبی سیمصورتبهتواندمیمحصولاین.داشتخواهد

.گرددمتصلکنترلجهتهمراه،تلفنیاوساختمان فردي، خانگی، سازمانی:گروه مخاطب

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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2007:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

صنعتی، کشاورزي، شهري:گروه مخاطب

)هضم بی هوازي(فرآیند شیمیایی :فناوري هاي کلیدي
http://seedstock.com/2011/03/16/startup-profile-biogas-electric

Biogas & Electric:نام شرکت

جذب سرمایه، کمک مالی :مدل درآمدي

اهش انتشار این شرکت با استفاده از سیستم هضم بی هوازي در دفع پسماند، به ک
کـه یـک این فناوري با استفاده از سیستم هضم بی هـوازي. گازهاي گلخانه اي کمک می نماید

بایوگـاز . ز می پردازدانرژي تجدیدپذیر بوده و زباله را به یک منبع جذاب تبدیل می کند، به تولید بایوگا
اهش انتشـار می تواند در مزارع، مراکز دفن پسماند و تصفیه فاضالب مورد استفاده قرار گرفته و به کـ

و متان حاصـله از مـزارع و پـرورش حیوانـات CO2برابر خطرناکتر از 300که Noxگاز گلخانه اي 
.   دمنجر شده و به کشاورزان کمک رساند تا با تولید برق خود، هزینه هاي سربار را کاهش دهن

5شماره  :فرصت/چالش

فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی:حوزه فعالیت

 Non-equity:آخرین نوع تامین سرمایه
Assistance

فناوري استفاده از بایوگاز در دفع زباله:خدمت/محصول

استارت آپ هاي فعال در زمینه ي فرهنگ سازي و اصالح سبک زندگی در کاهش آلودگی هوا
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فناوري هاي استارت آپ هاي مطرح در حوزه مدیریت آلودگی هوا

سنسور

یی فرآیند شیمیا
بایو، نانو، جذب(

کربن، 
)باتري،بی هوازي

اءاینترنت اشی

گیاهی،(فیلتر 
)کربنی

فشرده سازي
هوا

/  نپلتفرم آنالی
نرم افزار

هوش 
مصنوعی و 
داده کاوي
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فناوري هاي بکارگرفته شده استارت آپ ها در هر یک از بخش هاي زنجیره فعالیت 

  سنسور
ارنرم افز/ پلتفرم آنالین
هوش مصنوعی و داده کاوي
اینترنت اشیاء

  سنسور
اینترنت اشیاء
 یست بایو، نانو، کاتال(فرآیند شیمیایی

)جذب و فشرده سازي کربن
 گیاهی، کربنی، بایو(فیلتر(
نرم افزار/ پلتفرم آنالین
هوش مصنوعی و داده کاوي
فشرده سازي هوا

نرم افزار/ پلتفرم آنالین
اینترنت اشیاء
 باتري، هضم (فرآیند شیمیایی

)بی هوازي

پایش کیفیت هوا
محیط    بسته و باز

فرهنگ سازي و
اصالح سبک 
زندگی در 

کاهش 
آلودگی هوا

3

2

1

پاالیش هوا
محیط    بسته و باز
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مدل هاي درآمدي استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت آلودگی هوا

توضیحعناوین انگلیسیعنوان

فروش مستقیم مح به مصرف کننده نهاییSale to end userخدمت/فروش مستقیم محصول

Resale/Refurbishingفروش مجدد
ا فروش مجدد محصوالت مصرف شده که هنوز قابل استفاده هستند ب

قیمت پایین تر

Metered Useفدریافت هزینه بر اساس میزان مصر
ت به مشتریان این اجازه را می دهند تا به میزانی که استفاده کرده اس

پرداخت کند

Custom Salesفروش سفارشی
ه خواهد محصول یا خدمت متناسب با نیاز و شرایط مشتري طراحی و ساخت

شد

Switchboardواسطه گري
تعداد زیادي خریدار را به تعداد زیادي فروشنده می کند و هرچه تعداد

.فروشنده ها و خریداران بیشتر شود، ارزش آن بیشتر می شود

Financingجذب سرمایه
کسب درآمد نه به صورت مستقیم از فروش محصول بلکه از طریق

طرح هاي پرداختی ساختاریافته و فروش سهم

Ad-Supportedنمایش تبلیغات
خدمات و محتوا را به صورت رایگان به مخاطبان ارائه می کند و تعداد

.  درا به بخش دیگر مخاطبان خود می فروش... بازدیدکننده، شنونده و 
.نندمبتنی براي مبالغ اهدایی از طرف کاربران و خیریه ها فعالیت می کDonationکمک هاي مردمی
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هاي درآمدي استارت آپ ها در هر یک از بخش هاي زنجیره فعالیت مدل

پایش کیفیت هوا
محیط    بسته و باز

فرهنگ سازي
و اصالح سبک
زندگی در 

کاهش 
آلودگی هوا

3

2

1

پاالیش هوا
محیط    بسته و باز

هاجار/ فروش مستقیم
جذب سرمایه
فروش سفارشی

اجاره/ فروش مستقیم
جذب سرمایه
فروش سفارشی
تبلیغات
کمک هاي مالی
فروش مجدد

اجاره/ فروش مستقیم
جذب سرمایه
فروش مجدد
فروش سفارشی
تبلیغات
هزینه بر اساس میزان مصرف
واسطه گري
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مخاطب هاي استارت آپ هاي مطرح در حوزه مدیریت آلودگی هوا

خانگی

سازمانی
صنعتی

شهري

کشاورزي

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

مدل فناوريمخاطب
درآمدي

تزنجیره فعالی

(B2B)جذب سرمایه 

(B2C)فروش سفارشی 

، (B2G)فروش مستقیم 

(B2B) ،(B2C)

ش هوا 
پای

ي بسته و باز 
ط ها

محی
راهکار هاي ارائه شدهفرصت/چالش

پلتفرم 

/  انالین

نرم افزار

سنسور

پلتفرم 

/  انالین

نرم افزار

فردي

شهرداري-دولتی

خانگی
سازمانی

شهرداري-دولتی

خانگی

سازمانی

عدم وجود اطالعات 
دقیق از میزان و نوع 

آلودگی براي حفاظت از
سالمت افراد و اتخاذ 

تصمیمات شهري

ایجاد شبکه اي از کاربران جهت 
گذاري نظرات در خصوص اشتراك

کیفیت هواي نقاط مختلف شهر

هت استفاده از پلتفرم آنالین ج
ارائه تحلیل و هشدار در خصوص

کیفیت هوا

راه استفاده از سنسورهاي ثابت و هم
اجهت اندازه گیري میزان آلودگی هو
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

مدل درآمديفناوريمخاطبراهکارهاي ارائه شده تزنجیره فعالی

(B2G)فروش مستقیم 

 ،(B2B) ،(B2C)

(B2B)جذب سرمایه 

(B2B)تبلیغات 

)رایگان(استفاده عموم 

فرصت/چالش

خانگی

سازمانی

سنسور

نپلتفرم آنالی

ش هوا 
پای

ي بسته و باز 
ط ها

محی

اختالل در زندگی روزمره شهري در 
روزهاي آلوده سال

سنسور 

نپلتفرم آنالی

فردي

شهردار/دولتی

ي

و استفاده از سنسورهاي ثابت و همراه
پلتفرم آنالین جهت اندازه گیري و

)بازدر محیط(تحلیل میزان آلودگی هوا 

و استفاده از سنسورهاي ثابت و همراه
پلتفرم آنالین جهت اندازه گیري و

در محیط(تحلیل میزان آلودگی هوا 
)بسته

ضرورت وجود هواي پاك براي افراد به
ویژه گروه هاي حساس در محیط هاي 

بسته 
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مدل درآمديفناوريمخاطبراهکارهاي ارائه شده تزنجیره فعالی

، (B2G)فروش مستقیم 

(B2B) ،(B2C)

(B2B)فروش سفارشی 

(B2B)جذب سرمایه 

(B2B)تبلیغات 

)  رایگان(استفاده عموم 

ي 
ش هوا

پاالی
ي بسته و باز 

ط ها
محی

اختالل در زندگی روزمره شهري در 
روزهاي آلوده سال

فرصت/چالش

فردي

شهري

فردي

، نانوفیلتر گیاهی

ءاینترنت اشیا
فیلتر

فشرده سازي هوا
باال بردن مصرف پذیري تجهیزات 

)ماسک(تصفیه فردي 

ایجاد و توسعه نقاط پاك در سطح 
شهرها

جهت ) یگیاه(استفاده از پاالیشگرهاي طبیعی 
تصفیه هواي داخل

ت، نانو، کاتالیس(استفاده از فرآیندهاي شیمیایی 
جهت تصفیه هواي داخل) بایو

خانگی

سازمانی

خانگی

سازمانی
یفیلتر گیاه

اییفرآیند شیمی

ضرورت وجود هواي پاك براي 
افراد به ویژه گروه هاي حساس در 

محیط هاي بسته 
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مدل درآمديفناوريمخاطبراهکار هاي ارائه شدهفرصت/ چالش زنجیره فعالیت

فردي

صنعتی

فردي

یصنعت
(B2B)جذب سرمایه 

(B2B)(B2C)فروش مجدد 

B2B)(فروش مستقیم 

----
افزایش بهره وري در احتراق 
روسوخت موتورهاي صنعتی و خود

زات فرسودگی و بهره وري پایین  تجهی
صنعتی و وسایل نقلیه 

سنسور
فیلتر

فرآیند 
شیمیایی ش هوا 

پاالی
)

ي بسته و باز
ط ها

محی
(

جذب آالینده هاي ناشی از احتراق 
اكسوخت موتورها و تبدیل به مواد پ

مداوم فرونشاندن گردوغبار با اسپري
قطرات کوچک آب

جذب آالینده هاي ناشی از فعالیت هاي 
زراعی و دامپروري و تبدیل به مواد پاك بار افزایش انتشار آالینده ها و گردوغ

یت در نتیجه فعالیت هاي زراعی، مدیر
پسماند و خشکی زمین 

کشاورزي
شهري

اییفرآیند شیمی

صنعتی

----شهرداري/ دولتی
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مدل درآمديفناوريمخاطبراهکار هاي ارائه شدهفرصت/ چالش تزنجیره فعالی

فردي

صنعتی
و ناکافی بودن آموزش، فرهنگ سازي
عدم مشارکت عمومی در کاهش 

آلودگی هوا

ی
ک زندگ

ي و اصالح سب
گ ساز

فرهن
در 

ی هوا
ش آلودگ

کاه

در ایجاد انگیزه در افراد براي تغییر
سبک زندگی

/ پلتفرم آنالین
نرم افزار

خانگی
سازمانی

(B2B)فروش مستقیم 

(B2B)جذب سرمایه 

اینترنت اشیاء

فردي

فردي اشتراك گذاري صندلی هاي خالی خودروهاي 
پلتفرم آنالینهم مسیر

پلتفرم آنالین اري تسهیل در استفاده و اشتراك گذ
)الکتریکی(وسایل نقلیه پاك 

ایش بکارگیري انرژي هاي پاك در تامین گرم
ساختمان

بکارگیري گرماي هدررفت در تامین 
گرمایش ساختمان

کاهش انتشار آالینده ها از طریق 
هوشمندسازي ساختمان 

خانگی
سازمانی

/ پلتفرم آنالین
نرم افزار

خانگی
----سازمانی
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مدل درآمديفناوريمخاطبراهکار هاي ارائه شدهفرصت/ چالش تزنجیره فعالی

B2B)(فروش مستقیم 

ی د
ک زندگ

ي و اصالح سب
گ ساز

فرهن
ر 

ی هوا
ش آلودگ

کاه

فردي

فردي اشتراك گذاري صندلی هاي خالی خودروهاي 
هم مسیر  به وسیله پلتفرم آنالین 

افزایش استفاده از خودروهاي شخصی

پلتفرم آنالین

پلتفرم آنالین

پرداخت به میزان مصرف 

(B2C)

(B2B)تبلیغات 

(B2C)جذب سرمایه 

ي تسهیل در استفاده و اشتراك گذار
)الکتریکی(وسایل نقلیه پاك 

از مدیریت دفع پسماند با استفاده
بایوگاز و سیستم هضم بی هوازي

صنعتی
-دولتی

شهرداري

ار در افزایش انتشار آالینده ها و گردوغب
نتیجه فعالیت هاي زراعی، مدیریت 

پسماند و خشکی زمین 

فرآیند شیمیایی

94www.irpublicpolicy.ir



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

مدل درآمديفناوريمخاطبراهکار هاي ارائه شدهفرصت/ چالش تزنجیره فعالی

فردي

خانگی

B2B)(فروش مستقیم 

در سهم قابل توجه ساختمان هاي مسکونی
تولید آالینده  هاي هوا

اینترنت اشیاء

پلتفرم آنالین

ی
ک زندگ

ي و اصالح سب
گ ساز

فرهن
در 

ی هوا
ش آلودگ

کاه

پلتفرم آنالینفردي
پرداخت به میزان مصرف 

(B2C)

(B2B)تبلیغات 

(B2C)جذب سرمایه 

کاهش انتشار آالینده ها با بکارگیري
شیانرژي هاي پاك در تامین سیستم گرمای

ري کاهش انتشار آالینده ها با بکارگی
گرماي هدررفت دستگاه هاي 

رمایشیالکترونیکی در تامین سیستم گ

کاهش انتشار آالینده ها از طریق 
هوشمندسازي ساختمان

اختالل در زندگی روزمره شهري در 
روزهاي آلوده سال

فردي

پلتفرم آنالینفردي

پلتفرم آنالین ي تسهیل در استفاده و اشتراك گذار
)الکتریکی(وسایل نقلیه پاك 

اشتراك گذاري صندلی هاي خالی خودروهاي 
هم مسیر
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