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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

توسعهسیاستگذاري و معاونت 
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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استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت پسماند. 1

بررسی وضعیت 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 ي 24تعداد کامیون مورد نیاز به اندازه ي طول 
.زمین خواهد بود



موضوعات استراتژیک حوزه مدیریت پسماند

نظارت، جمع آوري و دفع پسماند هاي ویژه و خطرات زیست محیطی ناشی از آن 2

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

یک در مبداپیچیدگی و هزینه بر بودن تفکیک پسماندها پس از گردآوري و عدم استقبال افراد از تفک 3
ي و ملیکمبود داده و اطالعات در خصوص نوع، میزان و الگوي رفتاري تولید پسماند در سطح منطقه اي، شهر 4

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

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

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

راي جمع آوري عدم دسترسی آسان به شرکت هاي مربوطه ب(پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعتی 
)پسماندهاي حجیم و ویژه ي 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 پالستیک در طبیعت و (اثرات مخرب زیست محیطی دفع سنتی پسماند :1فرصت /چالش

استفاده از فرآیند هضم 
بی هوازي به منظور تجزیه ي 
پسماند هاي تر و غذایی و 
تبدیل آن ها به زیست گاز و 

کود هاي ارگانیک

اندتولید کنندگان عمده پسم شرکت هاي بازیافت پسماند

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

1

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

سماندتولید کنندگان خانگی پ

جلوگیري از ورود پسماندهاي خطرناك به 
محیط زیست از طریق استفاده مجدد از 
پسماندهاي قابل استفاده مانند وسایل 

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

دستی از کیسه هاي پالستیکی

مصرف کنندگان ثانویه

2
 ي استفاده از انواع فرآیند هاي تجزیه

ستیکی شیمیایی براي 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 اشتراك گذاري
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 محیطی ناشی از آن:2فرصت /چالش

ن استفاده از پلتفرم هاي نرم افزاري و آنالی
جهت ثبت سفارش و پیگیري جمع آوري و

دفع پسماندهاي ویژه

فاده زباله سوز در مقیاس کوچک براي است
در شهرهاي کوچک به منظور دفع 

پسماندهاي ویژه

دولت ها و شهرداري هاشرکت هاي جمع آوري پسماندا ویژهتولید کنندگان پسماندهاي حجیم ی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

12

)1ار راهک(مدیریت تولید 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

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

اماکن عمومی مانند مراکز شرکت هاي تفکیک و مراکز بازیافت پسماندا ویژهتولید کنندگان پسماندهاي حجیم ی
...خرید، پارك ها و 

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

د استفاده از فناوري هایی مانن
Machine Vision و رباتیک

براي تفکیک و جداسازي 
خودکار انواع پسماند

1
استفاده از فناوري هایی 

براي RFIDمانند
یژه دسته بندي پسماندها و
مانند مواد شیمیایی

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

3

)3تا 1راهکارهاي (غربال گري پسماند 

استفاده از پلتفرم هاي آنالین براي
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، میزان و الگوي رفتاري تولید پسماند در سطح منطقه اي، شهري و ملی:4فرصت /چالش

ارائه تحلیل هایی از جمله
میزان، نوع و هزینه ي 
ر پسماندهاي تولید شده د

بازه هاي زمانی براي یک 
نکسب وکار مانند رستورا

ارائه تحلیل هاي کالن در 
سطح محله و شهري در 
د خصوص میزان و نوع پسمان
تولیدي و الگوي رفتاري 

شهروندان

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

شهري

دولت ها و شهرداري هاشرکت هاي جمع آوري پسماندیژهتولید کنندگان پسماندهاي حجیم یا و

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

123

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

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

سنسورها و سطل هاي زباله 
هوشمند

4
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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 براي فروش
به ...) غذایی، الکترونیکی و (مازاد 

به مشتریان ثانویه و یا اهدا کردن آن ها
افراد نیازمند

براي ارائه پلتفرمی آنالین
م فروش پسماندهاي حجی

ندگانو ویژه به بازیافت کن

آموزش شیوه هاي 
ل استفاده مجدد از وسای
دورریز و شکسته

تولید کنندگان پسماند شرکت هاي بازیافتاستفاده کنندگان ثانویه

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

23

)4و 3راهکارهاي (آموزش و فرهنگ سازي 

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

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

تولیدي

4 1
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

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

راي هر تحلیل  پسماند تولیدي در بازه هاي زمانی ب
به منظور ) به عنوان مثال یک رستوران(واحد 

ید آگاهی از میزان، نوع و هزینه ي پسماندهاي تول
شده

ذاري و پلتفرم آنالین براي فروش، به اشتراك گ
اهدا کردن مواد غذایی و سایر اقالم مازاد به 

مشتریان ثانویه و یا افراد نیازمند

ذایی تولید کنندگان عمده ي پسماندهاي غ
)مانند رستوران ها و عمده فروش ها(

استفاده کنندگان ثانویه

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

12

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

)2راهکار (بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماند 

افرادي که مواد غذایی مازاد در 
خانه داشته  باشند
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

از دست رفتن حجم بسیار زیادي از فلزات گران بها و مواد ارزشمند به دلیل استفاده از شیوه هاي دفع سنتی:7فرصت/چالش

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

صورت خودکار یا دستی 

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

پسماندهاي الکترونیکی

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

شرکت هاي جمع آوري و تفکیک پسماند

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

12

)1راهکار (غربال گري پسماند 

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

بهینه نبودن روش هاي جمع آوري پسماند فعلی :8فرصت /چالش
)  سرریز شدن برخی سطل ها و خالی ماندن برخی دیگر در فاصله ي دوبار مراجعه کامیون و عدم تخصیص بهینه کامیون ها به مسیرها(

زباله ي استفاده از سنسور براي پایش در لحظه ي سطح
دن موجود در سطل هاي زباله و پیش بینی زمان پرش
رریز هر سطح با تحلیل داده ها به منظور جلوگیري از س

شدن پسماند در مناطق شهري و شلوغ و کاهش 
ر هزینه با تنظیم تعداد دفعات جمع آوري پسماند د

مناطق حاشیه ي شهرها و خلوت تر

بهینه سازي مسیر جمع آوري پسماند براي 
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 طوري که از

.بیشتري ظرفیت هرکامیون استفاده شود

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

ش بینی سازي و تفکیک پسماند، پی
فیت و برنامه ریزي براي تکمیل ظر

...و 

دولت ها و شهرداري هاشرکت هاي جمع آوري پسماند

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

:راهکار

:مخاطب

ه جایگاه در زنجیر
:فعالیت  ها

123

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

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

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

بر استفاده از پلتفرم هاي آنالین مبتنی
موقعیت جغرافیایی براي ارائه راهکار هاي

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

پسماند

فع کاربران خانگی که قصد د
پسماندهاي حجیم و ویژه 

دارند

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

)2راهکار (آموزش و فرهنگ سازي 

و استفاده از پلتفرم هاي آنالین
نرم افزاي به منظور ثبت و 

برنامه ریزي آسان تر سفارش هاي
جمع آوري انواع پسماند

12

شرکت ها و سازمان هاي 
اندتولید کننده ي عمده ي پسم

شرکت هاي جمع آوري 
تپسماند و مراکز بازیاف

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

دارند

)1راهکار (مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري آن 
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جمع بندي زنجیره ي فعالیت هاي استارت  آپی حوزه مدیریت پسماند

1

مدیریت تولید 
پسماند و فرآیند
جمع آوري آن

زنجیره 
فعالیت ها

2

3

4

بازیافت و فروش
مجدد پسماند

آموزش و 
فرهنگ سازي

غربال گري پسماند
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تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت هاپسماند ـ به استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت 

ندبازیافت و فروش مجدد پسما

ن مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري آ

غربال گري پسماند
آموزش و فرهنگ سازي

1

3

2

4
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مدیریت تولید 
پسماند و فرآیند 

جمع آوري آن 

28%

بازیافت و فروش 
مجدد پسماند

52%

غربال گري پسماند

10%

آموزش و فرهنگ 
سازي

10%

فراوانی استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت  پسماند 
هریک از اجزاي زنجیره ي فعالیت هادر 

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

پسماندمدیریت تولید . 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 زمینه ي مدیریت تولید پسماند و فرآی/چالش ها
جمع آوري آن و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها

ي آنفرصت هاي مطرح در زمینه ي مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آور/ چالش ها

طح کمبود داده و اطالعات در خصوص نوع، میزان و الگوي رفتاري تولید پسماند در س
منطقه اي، شهري و ملی 4

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

شیوه هاي دفع سنتی 7

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

بهینه نبودن روش هاي جمع آوري پسماند فعلی  8
پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعتی9
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ند فرصت هاي مطرح در زمینه ي مدیریت تولید پسماند و فرآی/چالش ها
جمع آوري آن و راهکارهاي ارائه شده براي آن ها

راهکارهاي ارائه شده در زمینه ي مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري آن

ش بینی استفاده از سنسور براي پایش در لحظه ي سطح زباله ي موجود در سطل هاي زباله و پی•
ناطق زمان پرشدن هر سطح با تحلیل داده ها به منظور جلوگیري از سرریز شدن پسماند در م
یه ي شهري و شلوغ و کاهش هزینه با تنظیم تعداد دفعات جمع آوري پسماند در مناطق حاش

شهرها و خلوت تر
ن بهینه سازي مسیر جمع آوري پسماند براي کامیون ها از طریق جی پی اس و اطالعات میزا•

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

ارش هاي استفاده از پلتفرم هاي آنالین و نرم افزاي به منظور ثبت و برنامه ریزي آسان تر سف•
جمع آوري انواع پسماند

رسطوح ارائه یک داشبورد مدیریتی براي تحلیل بهتر داده ها و اطالعات مربوط به پسماند د•
فردي، صنعتی و یا شهري

پسماند، استفاده از سطل زباله ي هوشمند به منظور پایش در لحظه، فشرده سازي و تفکیک•
...پیش بینی و برنامه ریزي براي تکمیل ظرفیت و 

راي ارائه تحلیل هایی از جمله میزان، نوع و هزینه ي پسماندهاي تولید شده در بازه هاي زمانی ب•
یک کسب وکار مانند رستوران

ارائه تحلیل هاي کالن در سطح محله و شهري در خصوص میزان و نوع پسماند تولیدي و•
الگوي رفتاري شهروندان

دفع استفاده از پلتفرم هاي نرم افزاري و آنالین جهت ثبت سفارش و پیگیري جمع آوري و•
پسماندهاي ویژه

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

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

:توضیح

www.rubiconglobal.com

ماندهاي حجیم این شرکت یک پلتفرم نرم افزاري براي ارتباط میان تولید کنندگان پس
ریـق از ط. و ویژه و شرکت هاي جمع آوري پسماند و رانندگان کامیون ها ارائه کرده است

ري این نرم افزار مشتریانی که نیاز به جمع آوري پسماندهاي خود در خارج از برنامـه هاي معمـول جمـع او
ت نمایند و پسماند شهري دارند، می توانند به صورت انالین ثبت سفارش کرده، هزینه جمع آوري را پرداخ

ایـن شـرکت داراي یـک شـبکه از کامیون هـاي. گزارش هاي مربوط به عملکرد خود را مشاهده نماینـد
ع آوري جمع آوري زباله است و به مشتریان خود این امکان را می دهد از طریق اپلیکیشن درخواسـت جمـ

ن کـه بـر عالوه بر دریافـت هزینـه هاي دوره اي از مشـتریا. زباله بدهند و یا براي آن برنامه تنظیم کنند
بازیافـت مبناي میزان و تعداد دفعات جمع آوري پسماند هر مشتري تعیین می گردد، با فروش مـواد قابـل

رکت ها و شـتولید کنندگان پسماندهاي حجـیم یـا ویـژه ي صـنعتی و خـانگی و . نیز کسب درآمد می کند
د از شـهرداري ها هسـتنسـرویس دهی  سازمان هایی که تولید پسماند باالیی دارند اما خارج از محدوده ي 

.جمله مخاطبان این پلتفرم هستند

2008:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

مدیریت تولید پسماند و فرآیند :حوزه فعالیت
جمع آوري آن

تولیدکنندگان عمده زباله، :گروه مخاطب
شرکت ها و کامیون هاي جمع آوري پسماند

آنالین/App/پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Rubicon Global:نام شرکت

دریافت حق اشتراك•:مدل درآمد
فروش مجدد پسماند•

8و 2فرصت /چالش:مسائل راهبردي

نندگان پلتفرم آنالین اتصال تولیدک:خدمت/محصول
ندهپسماند به شرکت هاي جمع آوري کن

میلیون دالر261:دهکل سرمایه  تامین ش

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

:توضیح

www.amcsgroup.com

ملکـرد این شرکت پلتفرمی آنالین براي برنامه ریزي حرکت ناوگـان، نظـارت بـر ع
تی کامیون ها و همچنین ارائـه اطالعـات پشـتیبان جهـت تصـمیم گیري هاي مـدیری

چـون این پلتفرم تنها محدود به مـواردي هم. شرکت هاي جمع آوري پسماند ارئه کرده است
سهیل فعالیت هاي مدیریت در لحظه ي ناوگان و مسیریابی بهینه ي کامیون ها نیست بلکه یک پلتفرم ت

لیـل عالوه بر این، خدماتی همچون تح. مدیریتی جامع مخصوص شرکت هاي جمع آوري پسماند است
ین پلتفـرم داده، داشبورد مدیریتی، مدیریت مالی و مدیریت فعالیت ها از جمله سایر امکانات موجود در ا

ه، سیستم هاي نوین جمع اوري پسماند مانند پـایش سـطل زبالـAMCSاز طرف دیگر، شرکت . است
الـب جی پی اس و ایجاد شبکه ي یک پارچه ي هوشمند جمع اوري پسماند را نیز به مخاطبـان خـود در ق

اساس نیاز بر اساس مدل درآمدي این شرکت، تجهیزات و استقرار سیستم بر. یک خدمت ارائه می کند
 ها بـراي مشتریان در ابتدا به صورت یک پروژه انجام می پذیرد و سپس به صـورت سـاالنه از شـرکت

.استفاده از پلتفرم، حق اشتراك دریافت می گردد

2015:سال تاسیس

انگلستان-ایرلند :موقعیت جغرافیایی

ي آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آور:حوزه فعالیت

شهرداري ها و شرکت هاي جمع آوري پسماند:گروه مخاطب

داده کاوي و تحلیل داده–اینترنت اشیاء –آنالین / اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

AMCS:نام شرکت

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

8فرصت /چالش:مسائل راهبردي

اي پلتفرم مدیریت ناوگان و فعالیت ه:خدمت/محصول
شرکت هاي جمع آوري پسماند

میلیون دالر79,9:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.enevo.com

این شـرکت سیسـتمی جهـت پـایش در لحظـه ي وضـعیت و ظرفیـت سـطل هاي زبالـه و 

.سـتبرنامه ریزي حرکت ناوگان جمع آوري پسماند بر اساس وضعیت سطل هاي ارائه کرده ا

اله گردآوري در این سیستم با استفاده از سنسورهاي وایرلس، داده هاي مربوط به میزان پسماند داخل هر سطل زب

پس از ایـن سـ. می شود و بر مبناي آن ظرفیت باقی مانده اندازه گیري و روند پر شـدن سـطل پیش بینـی می شـود

راي همچنـین ایـن شـرکت بـ. اطالعات براي هماهنگی برنامه ي حرکت ناوگان جمع آوري زباله استفاده می شود

و میزان شهرداري ها و مقامات محلی امکان ردگیري و کسب اطالعات دقیق در خصوص فرآیند مدیریت پسماند

حصـول و این شرکت از یک سو سنسورهاي تولید شده ي خود را به عنوان یـک م. بازیافت شده را فرآهم می آورد

بـان خـود از سوي دیگر سیستم یک پارچه ي 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 آوري آن

شهرداري ها و شرکت هاي جمع آوري پسماند:گروه مخاطب

آنالین، اینترنت اشیا، داده کاوي و تحلیل داده، رباتیک و هوش مصنوعی/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

enevo:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

8فرصت /چالش:مسائل راهبردي

ه ریزي 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 زمینه ي مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.compology.com

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

ت سـطل هاي از این سیستم شرکت هاي جمع آوري کننده ي پسماند می توانند با اطالع دقیق از وضعی

فیـت خـدمات زباله فرآیند کاري خود را تسهیل نمایند، تحلیل هاي جامع و دقیقی به دست آورند و کی

زان این نرم افزار بر مبناي سنسورهاي دوربین محور کـه بـه طـور خودکـار میـ. خود را افزایش دهند

ن ایـن همچنـی. پرشدن، موقعیت مکانی و حرکت مخازن پسماند را ردیابی می کننـد، عمـل می کنـد

جمـع  آوري نرم افزار داراي یک داشبورد مدیریتی تحت فضاي ابري براي تحلیل عملکرد شرکت هاي

.پسماند نیز می باشد

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري:حوزه فعالیت

شهرداري ها و شرکت هاي جمع آوري پسماند:گروه مخاطب

آنالین، داده کاوي و تحلیل داده، اینترنت اشیا، سنسور/اپلیکیشن/پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

compology:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

8فرصت /چالش:مسائل راهبردي

بالهسیستم پایش مستمر سطل هاي ز:خدمت/محصول

میلیون دالر18,5:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.winnowsolutions.com

این شرکت سیسـتمی جهـت نظـارت و مـدیریت نـوع، میـزان و هزینـه ي 
تم از یـک ایـن سیسـ. پسماندهاي غذایی تولید شده به رستوران ها ارائه می کند

در ایـن .تبلت و همچنین نرم افزار مدیریت و تحلیل داده هـاي پسـماند تشـکیل شـده اسـت
را ثبت نموده نرم افزار، افراد با استفاده از تبلت لمسی، میزان پسماند تولیدي خود در طول روز

بهبـود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزار با ارائه اطالعات کلیـدي و راهکارهـاي
ست رفته دهنده وضعیت، به برنامه ریزي دقیق تر براي تهیه مواد اولیه، کاهش هزینه هاي از د

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

2013:سال تاسیس

دبی-سنگاپور-انگلستان:موقعیت جغرافیایی

ي آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آور:حوزه فعالیت

رستوران ها:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري–داده کاوي و تحلیل داده :فناوري هاي کلیدي

Winnow:نام شرکت

دریافت حق اشتراك•:مدل درآمد
فروش مستقیم محصول•

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

نرم افزار پایش و مدیریت پسماندهاي: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 زمینه ي مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.nordsense.com

 سـازي این شرکت سیستمی جهت پایش مسـتمر ظرفیـت سـطل هاي زبالـه و بهینه
رت بـا این شک.حرکت ناوگان جمع آوري پسماند بر اساس این اطالعات ارائه کرده است

مایـد، قرار دادن حسگرهایی در سطل هاي زباله میزان پر شدن آن ها را فارغ از نوع زباله انـدازه گیري می ن
تفـرم شـرکت، هاي زباله را داراست و بااتصال به پلاین حسگرها قابلیت نصب بر روي انواع مختلف سطل

ازي مسـیرها پیش بینی زمان پر شدن این سطل ها به شرکت اعالم می شود و پس ازآن نرم افزار با بهینه س
اننـد آوري پسماند بـا در نظـر گـرفتن عوامـل محیطـی مبهترین مسیر را براي حرکت کامیون هاي جمع

کـه آن هـا را همچنین یک سیستم جهت یاب نیز در کامیون ها قرار خواهد گرفت. ترافیک تعیین می گردد
تغییـر همچنین به دلیل پایش مسـتمر سـطل ها، امکـان. در مسیریابی سطل هاي زباله یاري خواهد کرد

ت بـه مدل درآمدي ایـن شـرک. مسیر حرکت وجود دارد که این سیستم به اطالع کامیون ها خواهد رساند
روشـد و این صورت است که در ابتدا تجهیزات را با توجه به نیاز و اولویت هاي هر مشتري به آن هـا می ف

.و سپس براي استفاده از نرم افزار ، حق اشتراك دریافت می گردد. می کندسیستم را مستقر 

2015:سال تاسیس

دانمارك:موقعیت جغرافیایی

آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري:حوزه فعالیت

شهرداري ها و شرکت هاي جمع آوري پسماند:گروه مخاطب

آنالین/اپلیکیشن/افزاريداده کاوي، اینترنت اشیا، پالتفرم نرم:فناوري هاي کلیدي

Nord Sense:نام شرکت

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

8فرصت /چالش:مسائل راهبردي

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

میلیون دالر2,1:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.weconvert.org

ی و اي هوشمند جهت جمـع آوري بطري هـاي پالسـتیکاین شرکت سطل زباله
بـه .تارائه بن هاي تخفیف براي تشویق افراد به استفاده از آن ارائه کرده اسـ

س از منظور فرهنگ سازي هرچه بیشتر از استفاده از سطل هاي زباله خشک در هند، هر کاربر پـ
) لـزيتعـداد بطري هـاي پالسـتیکی و ف(ایجاد حساب کاربري بر اساس میزان پسماند خشـک 

ت ارائه شده کد و یا بن تخفیف از فروشگاه ها و مراکـز طـرف قـرارداد بـا ایـن شـرکت را دریافـ
ا هزینـه کمتـر این شرکت به عنوان واسطی براي بازیافت کنندگان نیز عمل می کند و ب. می کنند

پسماندها را در اختیـار آن هـا قـرار داده و درآمـد حاصـل از آن را بـا مشـتریان خـود از طریـق 
.  مشوق هاي مذکور سهیم می شوند

2015:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

وري آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آ:حوزه فعالیت

، اماکن عمومی مانند مراکز خرید(شهري :گروه مخاطب
...)پارك ها و 

اپلیکیشن آنالین، سطل زباله هوشمند-افزاريرباتیک و هوش مصنوعی، پالتفرم نرم:فناوري هاي کلیدي

We-convert:نام شرکت

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

8و 7فرصت  /چالش:مسائل راهبردي

کی سطل زباله هوشمند براي بطري هاي پالستی:خدمت/محصول
همراه با سیستم تشویقی 

هزار دالر17,8:کل سرمایه  تامین شده
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري آن

:توضیح

www.eceptacle.com

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

آنتولید پسماند و فرآیند جمع آوري-مدیریت :حوزه فعالیت

اماکن عمومی مانند مراکز خرید،(شهري :گروه مخاطب
...)پارك ها و 

داده کاوي و تحلیل داده، رباتیک و هوش مصنوعی،اینترنت اشیا، سطل زباله هوشمند:فناوري هاي کلیدي

Eceptacle:نام شرکت

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

8و 3فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

اماکن عمومی مانند مراکز (شهري :خدمت/محصول
...)خرید، پارك ها و 

آنالیـن بـه این شرکت سطل زباله اي هوشمند با قابلیت فشرده سازي خودکار پسماند و اتصال
ه کرده شرکت هاي مدیریت پسماند جهت اطالع رسانی در خصوص ظرفیت و وضعیت خود ارائ

ل هاي سطل زباله ي هوشمند ارائه شده توسط این شرکت یکی از نمونه هاي موفـق و تجـاري شـده ي سـط. است
ر سطل، به این سطل زباله  عالوه بر تشویق مخاطبان به انداختن زباله د. زباله ي هوشمند در جهان به شمار می رود

سیسـتم طور خودکار زباله هاي داخل خود را فشرده می کند تا ظرفیت سطل دیرتر تکمیل شود و همچنین به یـک
یـل را بـه شـرکت  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 یـک مرکـز ارائـه دهنـده خـ. جمع آوري کننده ي پسماند اعالم می کند
ر اسـت از دیگر امکانات این سطل، مجهز بودن به یک صـفحه ي نمایشـگ. نیز می تواند عمل کندWi-Fiاینترنت 

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

:توضیح

www.wasteplace.com

شـرکت هاي این شرکت بازاري آنالین براي ارتباط میان تولید کنندگان پسماند و
ارائه دهنده خدمات جمع اوري و دفع پسماند مانند اجـاره کـامیون ایجـاد کـرده 

اي در این بازار آنالین از یک سو خـدماتی از قبیـل اجـاره کـامیون بـراي دفـع پسـمانده. است
اختیـار خطرناك به افراد ارائه می شود و از سوي دیگر خدمات بازاریابی و ارتبـاط بـا مشـتریان در

ک بـه عبـارت دیگـر، ایـن شـرکت یـ. شرکت هاي اجاره دهنده کامیون حمل پسماند قرار می گیرد
مـع آوري واسطه براي اتصال افراد و شرکت هاي تولید کننده پسـماند بـه راننـدگان کامیون هـاي ج

پسماند را مشتریان می توانند پروفایل هریک از شرکت  ها و یا کامیون هاي جمع آوري. پسماند است
سـایر مشاهده، مبلغ پیشنهادي هریک را مقایسه و امتیاز کسب شـده ي آن هـا تـاکنون و نظـرات

.نتخاب کنندکاربران را بررسی نمایند و در نهایت بهترین پیشنهاد براي جمع آوري پسماند خود را ا

2017:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوري آن:حوزه فعالیت

تولیدکنندگان عمده زباله، شرکت ها و :گروه مخاطب
کامیون هاي جمع آوري پسماند

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

WastePlace:نام شرکت

واسطه گري:مدل درآمد

8و 2فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

پسماند و پلتفرم ارتباطی بین تولید کنندگان:خدمت/محصول
شرکت هاي جمع آوري پسماند

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

:توضیح

www.zerocycle.co

و بازیافت این شرکت منظور بررسی و مقایسه ي الگوهاي تولید پسماند
ه هـاي آن پلتفرمی آنالین با قابلیـت جمـع آوري، تحلیـل و مقایسـه داد

لسـله این تحلیل ها در غالـب س.مربوط به هر منطقه از شهر ارائه کرده است
رف گزارش هایی جمع آوري شده و در اختیار تصمیم گیران و سیاست گذاران منـاطق طـ

ت هـر هدف این شرکت آن است که با مقایسه میزان بازیافـ. قرارداد خود قرار می دهند
ندگان به سمت منطقه نسبت به سایرین فرهنگ بازیافت نهادینه شود و رفتار مصرف کن

داشـبوردي آنالیـن این شرکت همچنین. تولید زباله کمتر و بازیافت بیشتر تغییر نماید
.تبراي بررسی وضعیت و عملکرد همسایگی هاي مختلف در شهرها ارائه نموده اس

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیریت تولید پسماند و فرآیند:حوزه فعالیت
جمع آوري آن

شهرداري ها و دولت ها:گروه مخاطب

آنالین / اپلیکیشن/افزاريکاوي و تحلیل داده، پلتفرم نرمداده:فناوري هاي کلیدي

Zero cycle:نام شرکت

فروش مستقیم خدمت:مدل درآمد

4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

هاي پلتفرم تحلیل و مقایسه الگو:خدمت/محصول
رفتاري محله هاي شهري

هزار دالر20:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

www.mintscraps.com

ان ها، این شرکت به منظور بهینه سـازي میـزان پسـماند تولیـد شـده در رسـتور
یـزان پلتفرمی آنالین با قابلیت ردیـابی و دریافـت راهکارهـایی بـراي کـاهش م

ن شرکت با در این راستا، نرم افزار ارائه شده توسط ای.پسماند تولیدي خود ارائه کرده است
هـدا شـده بـه تحلیل داده هاي مربوط به پسماند به تفکیک میزان بازیافت شده، کمپوست شـده و ا

تیجه ي خیریه ها، میزان مواد غذایی از دست رفته و همچنین هزینه ي تحمیل شده به رستوران در ن
ن آن را محاسبه می کند و به صورت خودکار در قالب نمودارهاي موجـود در داشـبورد مـدیریتی ایـ

ن همچنین این نرم افزار راهکارهاي متعـدد و همچنـی. نرم افزار، به مدیران رستوران ها داده می شود
د خـود ارائـه داده سیستم انگیزشی جذابی براي تشویق رستوران ها براي کاهش تولید میزان پسمان

.است

2017:سال تاسیس

نیویورك-ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ري آنمدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آو:حوزه فعالیت

رستوران ها:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري–داده کاوي و تحلیل داده :فناوري هاي کلیدي

Mint Scraps:نام شرکت

دریافت حق اشتراك:مدل درآمد

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

و پلتفرم ردیابی پسماند رستوران ها:خدمت/محصول
فرهنگ سازي 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 کشورهاي ثروتمند 
ریقا برابر با کل غذاي تولید شده در کشورهاي جنوب صحراي آف

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



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

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

.ارائه سیستم هاي هضم بی هوازي که از پسماندهاي ارگانیک، زیست گاز تولید می کنند•
تولید کودهاي ارگانیک از پسماندهاي ارگانیک•
جدد براي به آب قابل استفاده م) آب باقی مانده از فرآیند هضم پسماند تر(تبدیل آب خاکستري •

آبیاري و یا قابل دفع در سیستم فاضالب شهري

پلتفرم آنالین براي فروش پسماندهاي حجیم و ویژه به بازیافت کنندگان•

زباله سوز در مقیاس کوچک براي استفاده در شهرهاي کوچک•

تبدیل پاکت هاي پالستیکی به اقالم قابل مصرف مانند کیف و ساك دستی•

ه پلتفرم آنالین براي فروش، به اشتراك گذاري 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 زمینه ي بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسمان

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

ودن تجزیه مانند انتشار گاز گلخانه اي، 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 پسماندهاي غذایی قابل استفاده 6
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.smartersorting.com

جزیه و ت(و بازیافت ) بهسازي و فروش مجدد(این شرکت در زمینه ي بازیابی 
لفـن تجهیـزات الکترونیکـی ماننـد گوشـی هاي ت) استخراج فلزات ارزشمند

ن ایـ.همراه، انواع رایانه و نمایشگر و مواردي از این دسـت فعالیـت می کنـد
، توانسـته بـا شرکت، با استفاده از فناوري نوین خود که توسط ناسا نیز از آن تقدیر شده اسـت

ایل هزینه ي پایین و به صورت سازگار با محـیط زیسـت، فلـزات خـالص و کمیـاب را از وسـ
ترونیکـی نیـز براي جمع اوري پسـماندهاي الک. غیرقابل استفاده ي الکترونیکی استخراج نماید

دیگر، از طرف. این شرکت یک زنجیره تامین معکوس سراسري در هند راه اندازي کرده است
یـز در قالـب برخی از وسایل الکترونیکی که همچنان قابل تعمیر و استفاده مجدد هسـتند 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 ي ضایعات الکت:گروه مخاطب

پلتفرم آنالین:فناوري هاي کلیدي

Attero:نام شرکت Recycling

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

7و 5فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

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 زمینه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.bioplastech.eu

ر بـا محـیط این شرکت از باکتري براي تبدیل پالستیک بـه حالت هـایی کـه بیشـت
اه دوبلـین این شرکت که یکـی از خروجی هـاي دانشـگ. زیست سازگار باشد استفاده می کند

میکروارگانیسـم بـه دسـت می آینـد بهـره 400است، از تعداد متعدد گوناگونی باکتري که از بـیش از 
کـه قابـل تجزیـه توسـط PHAمی برد تا پالستیک هاي غیرقابل تجزیه را به پلی اسـترهایی بـا نـام 

ابـل تجزیـه این شرکت در حال حاضر در حال توسعه چسـب ق. فرآیند هاي زیستی هستند تبدیل کند
.زیستی از منابع طبیعی است

2008:سال تاسیس

ایرلند:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

ستیکیبازیافت کنندگان پسماندهاي پال:گروه مخاطب

فناوري بایو و فرآیند هاي شیمیایی:فناوري هاي کلیدي

Bioplastech:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

ار با تبدیل پالستیک به مواد سازگ:خدمت/محصول
ي 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 زمینه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.enterrafeed.com

افـت این شرکت، از نوع خاصی از مگس به نام مگس سـرباز سـیاه بـراي بازی
ور، ابتـدا براي این منظـ.استفاده می نماید) غذایی و کشاورزي(پسماندهاي ارگانیک 

پس با س. مقداري پسماند ارگانیک در محفظه اي که مگس هاي بالغ حضور دارند قرار داده می شود
بع الروهاي به وجـود آمـده منـا. مصرف پسماندهاي موجود، مگس ها اقدام به تولید الرو می کنند

انیـک بسیار غنی پروتئین هستند که از آن براي تهیه ي غذاهاي حیوانـات روغـن و کودهـاي ارگ
مناسـب به منظور کود، الروها تـا بـه میـزان. بسیار غنی براي مصارف کشاورزي استفاده می شود

سـپس .  کننـدرشد کنند، از پسماندهاي ارگانیک تغذیه می کنند و کودي بسـیاري غنـی تولیـد می
زمانی که الروها رشد کافی را کردند، آن ها را جدا کرده و به صورت غذاي دام و طیور بـه فـروش

.می رسانند

2007:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

کشاورزان و مرغ داران:گروه مخاطب

فناوري بایو و فرآیند هاي شیمیایی:فناوري هاي کلیدي

Enterra:نام شرکت

فروش محصوالت ثانویه:مدل درآمد

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

محصوالت حاصل از بازیافت :خدمت/محصول
پسماندهاي ارگانیک

میلیون دالر10:دهکل سرمایه  تامین ش

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

:توضیح

www.recyclingtechnologies.co.uk

توانســته اســت راهکــاري نــوین بــراي بازیافــت Recycling Technologiesشــرکت 
محصول . ه کندپالستیک و تبدیل مجدد آن به پالستیک خالص، موم و حتی به نفت ارائ

تمی مـاژوالر و بـا ارائه شده توسط این شرکت یک سیستم بازیافت پسماند پالستیکی اسـت کـه سیسـ
ند را طـی قابلیت افزایش مقیاس بوده که اقالم پالستیکی که به انتهـاي چرخـه ي عمـر خـود رسـیده ا

بـا . تبـدیل می کنـد) می گویـدPlaxxکه این شرکت به آن (فرآیند هاي شیمیایی متعدد مجدد به نفت 
لی ایـن مخاطب اص. را به دست آورد... پاالیش این ماده می توان مواد مختلفی مانند نفتا، موم، روغن و 

نـد مزایـایی رقـابتی شرکت مراکز بازیافت پسماندهاي پالستیکی هستند که با تهیه این دستگاه می توان
.متعددي 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

فناوري بایو و فرآیند هاي شیمیایی:فناوري هاي کلیدي

Recycling Technologies:نام شرکت

فروش اقالم حاصل از تجزیه پسماند:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

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

میلیون دالر9,4:دهکل سرمایه  تامین ش

Crowdfunding:آخرین نوع تامین سرمایه

54



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

:توضیح

www.foodmaven.com

ست که این شرکت یک پلتفرم آنالین ارائه کرده ا
ندگان از طریق آن تولیدکنندگان بزرگ و توزیع کن

عمده ي مواد غذایی می تواننـد محصـوالت مـازاد 
د خود و یا آن هایی که داراي ایرادات جزئی هسـتن

ند را با اما از سطح مطلوبی از کیفیت برخوردار باش
ن منظـور براي ایـ.قیمت پایین تر به فروش برسانند

خدماتی همچون، دریافـت و ارسـال موادغـذایی و پرداخـت 
د از ثبـت مواد غذایی بع. آنالین نیز به مشتریان ارائه می شود

ا سفارش از عرضه کنندگان جمع اوري شده، بـه انبارهـاي بـ
م دماي کنترل شده شـرکت منتقـل می شـود و اعضـاي تـی

بلـغ م. بازاریابی به دنبال مشتري بـراي آن مـواد می گردنـد
ه حاصل از فروش مواد غذایی مربوط به هـر عرضـه کننده بـ
ه صورت ماهانه به وي پرداخت می شود و مواد غذایی فروخت

ــراي  ــه ها اهــدا می شــوند کــه در نتیجــه ب ــه خیری نشــده ب
.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 افزاري:فناوري هاي کلیدي

FoodMaven:نام شرکت

واسطه گري•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراك•

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

پلتفرم فروش عمده ي و یا :خدمت/محصول
اهداي 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 زمینه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.ioniqa.com

به پالستیک خـالص قابـل PETاین شرکت در زمینه ي تبدیل ذرات خرد پالستیکی 
در این راسـتا، . دفعالیت می کن) همانند پالستیک تازه تولید شده از نفت(استفاده مجدد 

ردن مـواد این شرکت از ویژگی تغییر ساختار مولکولی مواد در معرض میدان مغناطیسی براي جـدا کـ
خـرد شـده در PETبه این ترتیب، با قراردادن قطعات پالسـتیک . رنگی و مواد سمی استفاده می کند

ی شوند، سـپس حالل و مایعی که خاصیت مغناطیسی دارد، ساختارهاي پلیمري شکل گرفته شکسته م
رنگ ها بـه با قرار دادن محلول در میدان مغناطیسی فرآیند تفکیک مغناطیسی آغاز می شود که در آن

ی بـاقی در نهایت با خشک کـردن محلـول، پـودر سـفید رنگـ. وسیله ي مایع مغناطیسی جدا می شوند
یـدان این شـرکت فنـاوري تجزیـه تحـت م. می ماند که همان پالستیک خالص و فراوري نشده است

.مغناطیسی را به شرکت هاي بازیافت پالستیک ارائه می کند

2009:سال تاسیس

هلند:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

بازیافت کنندگان پسماندهاي :گروه مخاطب
پالستیکی

فناوري بایو و فرآیند هاي شیمیایی:فناوري هاي کلیدي

Ioniqa:نام شرکت Technologies

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

1فرصت /چالش:مسائل راهبردي

به PETتبدیل ذرات پالستیک :خدمت/محصول
پالستیک خالص

میلیون دالر3:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

www.spoileralert.com

با امکان فروش، B2Bمحصول ارائه شده توسط این شرکت یک بازار آنالین 
بـان ایـن شـرکت 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 غـ
همچنـین . ندخود را اهدا نمایند، با قیمت کمتر به فروش برسانند و یا براي بازیافت ارسال کن
ملکرد خود را با ارائه یک داشبورد مدیریتی، این امکان را فراهم می سازد تا مشتریان بتوانند ع

ا قیمـت در این پلتفرم دو گزینه ي فروش مواد غذایی مازاد بـ. مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند
بـه دي شرکت درصـدر صورت فروش با قیمت پایین تر . پایین تر و یا اهداي آن ها وجود دارد

به خیریه ها،عنوان حق سرویس دریافت می کند و در صورت اهدا 
استفادهاشتراك 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 ي پسماندهاي غ:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Spoiler Alert:نام شرکت

:مدل درآمد
واسطه گري•
دریافت حق اشتراك•
•Freemium

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

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

میلیون دالر2,7:دهکل سرمایه  تامین ش

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

:توضیح

www.olioex.com

یی این شرکت با یک بازار مجازي براي معرفی و به اشـتراك گذاري مـواد غـذا
زي مازاد براي مصرف کنندگان خانگی و همچنین فروشـگاه هاي محلـی راه انـدا

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

دف از ایـن هـ. بگذارند و در صورت نیاز از اقالمی که دیگران به اشتراك گذاشته اند بهره ببرنـد
اضـر این شرکت همچنـین در حـال ح. اپلیکیشن، جلوگیري از هدر رفت مواد غذایی مازاد است

ه یکـی از براي رستوران ها و فروشگاه هاي مواد غذایی ارائه می کند ک"تولید زباله صفر"خدمت 
جهـت در این راستا این شرکت بـراي مشـتریان خـود کارگاه هـایی. منابع درآمد فعلی آن هاست

یشـنهاد کاهش تولید پسماند غذایی برگزار می کند و همچنین راهکارهاي اجرایی نیز به آن هـا پ
.می دهد

2016:سال تاسیس

انگلستان:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

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

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

OLIO:نام شرکت

فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
کمک هاي مردمی•

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

بازار مجازي براي به :خدمت/محصول
اشتراك گذاري مواد غذایی مازاد

میلیون دالر2,2:دهکل سرمایه  تامین ش

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

ش

:توضیح

www.homebiogas.com

صـل بـه محصول ارائه شده توسط این شرکت، یک سیستم تامین انـرژي غیرمت
هاي غذایی شبکه توزیع انرژي است که با استفاده فرآیند هضم بی هوازي پسماند

واند بـا اسـتفاده این محصول می ت.خانگی، گاز قابل استفاده براي پخت پز تولید می کند
سـاعت گـاز 2از میزان پسماند ارگانیک متوسط تولید شده توسط یک خانواده در روز معمـولی، تـا 

ه در آن براي این منظور تانک آبـی در پـایین ایـن دسـتگاه وجـود دارد کـ. پخت و پز تامین نماید
بـه عنـوان باکتري ها به هضم بی هوازي مواد غذایی می پردازند و گاز زیستی تولید می نماینـد کـه

ن یک کـود همچنین مایع باقی مانده در این تانک را می توان به عنوا. منبع انرژي استفاده می شود
ه طـوري کـه بـه برپاسازي این سیستم نیز بسیار آسـان می باشـد بـ. مایع بسیار غنی استفاده نمود

صـوص، راحتی می توان در حیاط پشتی هر خانه اي آن را اجرایی نمود و با استفاده از یک شـیر مخ
.سیستم را می توان به اجاق گازهاي معمولی متصل نمود

2012:سال تاسیس

رژیم اشغالگر قدس:یموقعیت جغرافیای

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

فناوري بایو و فرآیند هاي شیمیایی:فناوري هاي کلیدي

Home Biogas:نام شرکت

فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
اعطاي حق لیسانس•

6و 1فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

سیستم هضم بی هوازي خانگی:خدمت/محصول
پسماندهاي غذایی

میلیون یورو1,7:دهکل سرمایه  تامین ش

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

:توضیح

www.frontlinewaste.com

هر هاي بـا این شرکت سیستم زباله سوز مقیاس کوچک و قابل جابجایی براي شـ
پونـد 2000این زباله سوز بـا سـوزاندن تـا .هزار نفر جمعیت ارائه داده است200کمتر از 

کیلووات ساعت انـرژي خـارج 75پسماند در هر ساعت و قابلیت فعالیت شبانه روزي، به طور خالص 
زباله سـوز خـود، همچنین این شرکت با تکیه بـر فنـاوري. یا داخل شبکه توزیع می تواند تولید کند

بـه سـه راهکار مرکز یک پارچه ي دفع پسماند نیز ارائه می دهد که در آن پسماند ها توسط کارگران
ک قابـل بازیافـت ، پسماند غیرارگانیـ)که تبدیل به کود ارگانیک می شود(دسته ي پسماند ارگانیک 

ه زبالـه سـوز کـه بـ(و پسماند غیرارگانیک غیرقابل بازیافـت ) 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

شهرهاي با جمعیت کم:گروه مخاطب

فناوري بایو و فرآیند هاي شیمیایی:فناوري هاي کلیدي

Frontline Waste:نام شرکت

فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

8فرصت /چالش:مسائل راهبردي

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 زمینه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.extracarbon.com

وم ها و وسایل دسـت داین شرکت اقدام به ارائه نرم افزار جهت خرید زباله
سـت براي این منظور، فروشـندگان اجنـاس وسـایل 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
ومینیـوم، این شرکت نرخ هاي مشخصی براي انواع مواد مانند آل. هریک از اقالم تعیین می شود

این نرم افزار به کـاربران ایـن انتخـاب را می دهـد کـه در ازاي زبالـه و . دارد... آهن، کاغذ و 
% 20(خود کاالهاي پول نقد و یا بن تخفیف خرید براي 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/افزاريپلتفرم نرم:فناوري هاي کلیدي

Extra carbon:نام شرکت

فروش مجدد پسماند :مدل درآمد

7و 5فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

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 زمینه ي بازیافت و فروش مجدد پسماند

:توضیح

www.gocopia.com

ارخانجـات، ک(این شرکت از طریق یک پلتفرم آنالین، براي تولیدکنندگان عمده 
این امکان را بوجود میـآورد تـا جهـت جمـع آوري) رستوران ها و توزیع کنندگان

و این شرکت محصوالت را جمـع آوري کـرده. مازاد موادغذایی خود اعالم آمادگی  نمایند
حجـم راهبرد این شرکت، دریافت هزینه بـر اسـاس. به موسسات خیریه و افراد نیازمند خواهد داد

دگان عمـده ي مواد غذایی منتقل شده توسط کامیون هاي شرکت است و مشتریان خود را تولیدکنن
ر اقتصـادي پسماندهاي غذایی مانند فروشگاه ها و توزیع کنندگان عمده تعریف کرده است تا از نظـ

الیـاتی اهدا کنندگان مواد غذایی از امتیازاتی همچون معافیـت م. براي 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 ي پسماندهاي غ:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري–داده کاوي و تحلیل داده :فناوري هاي کلیدي

copia:نام شرکت

دریافت حق اشتراك:مدل درآمد

6فرصت /چالش:مسائل راهبردي

ع آوري پلتفرم آنالین ثبت سفارش جم:خدمت/محصول
و اهداي موادغذایی مازاد

هزار دالر140:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

www.seabenergy.com

بـه این شرکت واحدهاي هضم بی هوازي به منظور تبـدیل پسـماندهاي ارگانیـک
وجه بـه نـوع با ت.زیست گاز در همان مکانی که پسماند تولید شده است، ارائه می کند

ري بـراي پسماند دو نوع فناوري توسعه داده شده است که یکی براي پسماندهاي کشاورزي و دیگـ
انیـک بـه با استفاده از فناوري هضم بی هوازي، پسماندهاي ارگ. فضوالت حیوانی طراحی شده است

ك بهـره گازهاي زیستی تبدیل شده که از آن ها می توان به عنوان یک منبع انرژي با هزینـه ي انـد
. برداري نمود

2011:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

بازیافت و فروش مجدد پسماند:حوزه فعالیت

تولیدکنندگان عمده پسماند هاي تر:گروه مخاطب

فناوري بایو و فرآیند هاي شیمیایی:فناوري هاي کلیدي

SEaB:نام شرکت

فروش مستقیم محصول•:مدل درآمد
اعطاي حق لیسانس•

6و 1فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

واحدهاي هضم بی هوازي پسماندهاي :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 زمینه ي /چالش ها
پسماند و راهکارهاي ارائه شده براي آن هاغربال گري 

راهکارهاي مطرح در زمینه ي غربال گري پسماند

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

براي دسته بندي پسماندها ویژه مانند  RFIDاستفاده از فناوري هایی مانند•
مواد شیمیایی

و رباتیک براي تفکیک وMachine Visionاستفاده از فناوري هایی مانند •
جداسازي خودکار انواع پسماند

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

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

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

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

:توضیح

www.zenrobotics.com

2007:سال تاسیس

فنالند:موقعیت جغرافیایی

غربال گري پسماند:حوزه فعالیت

شرکت هاي بازیافت و تفکیک پسماند:گروه مخاطب

Machine Visionرباتیک و هوش مصنوعی، سنسور و :فناوري هاي کلیدي

Zen robotics:نام شرکت

خدمت/فروش مستقیم محصول:مدل درآمد

7و 3فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

سیستم خودکار تفکیک :خدمت/محصول
پسماندهاي خشک

میلیون یورو14,4:دهکل سرمایه  تامین ش

venture:آخرین نوع تامین سرمایه

دگیر، سیسـتم این شرکت به منظور تسهیل و تسریع فرآیند تفکیک انواع پسماند از یک
ارائه کرده است که بـه صـورت خودکـار Machine Visionمبتنی بر فناوري رباتیک و 

اتیـک کـه این سیستم رب. انواع پسماند خشک را شناسایی کرده و آن ها را از هم جدا می کند
ازي به منظور کاهش هزینه هاي جداسازي پسماندها و بـاالتر بـردن کـارایی طراحی شـده اند قابلیـت جداسـ

ماندهاي ازجملـه پسـ. قطعات پسماند باارزش از زباله هاي جامد را با استفاده از بازوهاي مکانیکی خوددارند
واها اشاره قابل جداسازي توسط این ربات ها می توان به انواع فلزات، چوب ها، مواد معدنی، پالستیک ها و مق

ی فروشد، هرچند شرکت این سیستم هاي رباتیک را معموال به شرکت هاي بازیافت و تفکیک پسماند م. کرد
ماند خود از در برخی موارد تولید کنندگان عمده ي پسماندهاي خشک نیز به منظور کاهش هزینه ي دفع پس

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

:توضیح

www.smartersorting.com

ن، سیستمی این شرکت به منظور تسهیل تفکیک پسماندهاي خطرناك و بازیافت کارآمدتر آ
ن منظـور، بـراي ایـ. براي تفکیک پسماندهاي شیمیایی خانگی ارائه کرده استRFIDمبتنی بر 

هیـه ت... شرکت پایگاه داده ي جامعی از انواع پسماندهاي خطرناك خانگی مانند حشـره کش ها، مـواد شـوینده و 
طراحی شده است که اپراتـور بـا اسـتفاده از آن RFIDدر کنار این پایگاه داده یک سیستم خواندن . کرده است

بـه را در دسـته هاي مختلـف قـرار دهـد و... می تواند مواد شیمیایی مختلف مانند مواد شوینده، حشره کش ها و 
11ایـن شـرکت در تاکنون. بازیافت کنندگان امکان تفکیک دقیق تر و سریع تر پسماندهاي شیمیایی را می دهد

مدل درآمدي این شرکت همکـاري بـا شـهرداري ها . شهر بزرگ ایاالت متحده با شهرداري ها همکاري می کند
ک شـده از براي احداث مراکز تفکیک پسماندهاي شیمیایی شهري است کـه بـر اسـاس میـزان پسـماند تفکیـ

ان منبع دیگـر شهرداري ها هزینه دریافت می کنند و همچنین فروش پسماندهاي تفکیک شده به بازیافت کنندگ
.درآمدي این شرکت به حساب می آید

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

غربال گري پسماند:حوزه فعالیت

هاشهرداري:گروه مخاطب

)RFID(سامانه بازشناسی با امواج رادیویی :فناوري هاي کلیدي

Smarter sorting:نام شرکت

دریافت حق اشتراك•:مدل درآمد
فروش مجدد پسماند•

3و 2فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

دهاي سیستم تفکیک پسمان:خدمت/محصول
خطرناك خانگی

میلیون دالر6,8:دهکل سرمایه  تامین ش

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

:توضیح

www.cleanrobotics.com

ارائه کـرده اسـت کـه بـه TrashBotاین شرکت سطل زباله ي هوشمندي به نام 
ه هاي سـطل زبال.صورت خودکار انواع پسماندهاي را از یـک دیگر تفکیـک می کنـد

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

-زان زبالههمچنین بر اساس اطالعات می. تفکیک زباله ي دستی و انجام خودکار آن در مبدا است
د یـک هاي تولیدشده این شرکت  به ارائه ي تحلیل هاي مختلفی همچون میـزان و نـوع پسـمان

ي صـفحه امکان نمایش تبلیغات و یا اطالعیه ها بـر رو. پردازدساختمان، منطقه و یا شهر نیز می
.استنمایش این دستگاه نیز از جمله دیگر امکانات در نظر گرفته شده براي آن 

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

غربال گري پسماند:حوزه فعالیت

اماکن عمومی مانند مراکز(شهري :گروه مخاطب
...)خرید، پارك ها و 

کاوي و تحلیل داده، سنسور و بینایی ماشین، پلتفرم آنالینرباتیک و هوش مصنوعی، داده:فناوري هاي کلیدي

CleanRobotics:نام شرکت

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

3فرصت  /چالش:مسائل راهبردي

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 ي کتاب 
Affair with Trashا ، صنعت آب هاي داخل بطري را یکی از صنایع ب

میلیون 60در ایاالت متحده، افراد . ضایعات بسیار بر می شمارد
700بابرابر بطري آب به طور روزانه دور می اندازند که تقریبا 

.بطري در هر دقیقه است



جمع بندي راهکارهاي ارائه شده در هریک از حوزه هاي فعالیت

راهکارهاي مطرح در زمینه ي آموزش و 
فرهنگ سازي

هآموزش شیوه هاي استفاده مجدد از وسایل دورریز و شکست•
ر ارائه راه کارهایی براي کاش تولید پسماند و صرفه جویی د•

هزینه ها بر اساس تحلیل پسماند تولیدي
ازیافت با تشویق افراد به تفکیک پسماند و تحویل آن به مراکز ب•

در اختیار قراردادن اطالعات و راهکارهاي متناسب

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

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

5
ري 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 زمینه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

www.recyclebank.com

این شرکت به صورت یک انجمن با هدف ارتقاي فرهنگ افـراد جامعـه در راسـتا کـاهش
 شـوند از افرادي کـه عضـو ایـن انجمـن می. اثرات مخرب پسماند بر محیط زیست فعالیت می کند

مـع آوري و راه هاي مختلف می توانند امتیاز جمع آوري کنند و می توانند از این امتیازها براي تخفیف در خدمات ج
بـا ایـن بازیافت پسماند و یا پیشنهادات ویژه در خرید محصوالت سازگار با محیط زیسـت کـه طـرف قـرارداد

رویجـی ماننـد همچنین افراد می توانند امتیازهاي خود را براي انجـام فعالیت هـاي ت. شرکت باشند استفاده کنند
ورت اسـت سیستم جمع آوري امتیاز توسط اعضا به این ص. برگزاري فعالیت هاي آموزشی در مدارس، اهدا نمایند

سـماندي که افرادي که شهر یا شرکت جمع آوري پسماند آن ها با این شرکت طرف قرداد باشد، به ازاي میزان پ
ن بـه همچنـین ایـن انجمـ. که براي بازیافت تحویل شرکت هاي جمع آوري می دهند، امتیاز دریافـت می کننـد

نجـام کاربران راهکارهاي متعددي در راستا کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پسماندها ارائه می کند کـه بـا ا
.هریک از آن ها کاربران امتیاز دریافت می کنند

2004:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازي:حوزه فعالیت

تولیدکنندگان خرد و عمده پسماند:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Recyclebank:نام شرکت

جذب سرمایه:مدل درآمد

9و 1فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

انجمن فرهنگ سازي و ترویج :خدمت/محصول
ندراهکارهاي 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 زمینه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

www.saahaszerowaste.com

ع شـده این شرکت، خدمات جامعی در راستاي به حد صفر رساندن میزان پسماند دف
یکی از این خدمات انجام ممیزي و ارائـه مشـاوره هایی در خصـوص . کندبه روش سنتی ارائه می 

ت ایـن شـرک. جریان تولید پسماند، طراحی زیرسـاخت هاي متناسـب و ارائـه راهکارهـاي بهبـود اسـت
. ئه می دهـدهمچنین دوره ها و کارگاه هاي آموزشی نیز براي بهبود وضعیت تولید پسماند به سازمان ها ارا

شرکت بـه این. دسته ي دیگر خدمات ارائه شده توسط این شرکت، خدمات مدیریت و دفع پسماند است
 دهـد تـا در تولیدکنندگان عمده ي پسماند، خدمت ایجاد تاسسیات مدیریت پسماند در محل را ارائـه می
پسـماندهاي محل تولید پسماندها تفکیک شده، پسماندهاي تر به کمپوسـت و انـرژي تبـدیل شـوند و

ت باشـد و یـا در صورتی که مشتري نزدیک به مراکز موجود بازیاف. خشک نیز براي بازیافت آماده شوند
ماند آن ها به میزان تولید پسماند آن زیاد نباشد، این شرکت مدلی جهت جمع آوري، 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 اشتراك•

9و 3، 2، 1فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

:خدمت/محصول
خدمات جامع آموزشی، 

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

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

:توضیح

http://thewaterbrothers.ca/quench/

Quenchدن مجدد یک اپلیکیشن تلفن همراه رایگان است که با معرفی مکان هاي پر کر
بـه مقابلـه بـا خریـد روز افـزون آب هـاي ...) مانند کافه ها، رسـتوران ها و (بطري هاي آب 

آب هـاي هدف این اقدام، کاهش میزان تولید پسماند از نوع بطري هاي. آشامیدنی داخل بطري بپردازد
 هـا نیـز بـه آشامیدنی است که چالش هاي بسیاري براي محیط زیست ایجاد می کنند و هزینـه ي بازیافـت آن

مکان هاي پر کـردن در این راستا، با استفاده از این اپلیکیشن افراد می توانند از نزدیک ترین. نسبت زیاد است
طقـه ي در ابتـدا ایـن اپلیکیشـن بـراي من. مجدد بطري هاي خود با آب آشامیدنی در سطح شهر مطلع شـوند

محل آب سرد کن و محل هاي پرکردن آب در سطح شهر کار خـود 1600کالن شهر تورنتو در کانادا با بیش از 
ن را آغاز کرد و در حال حاضر افراد می توانند خودشان موقعیت هاي جغرافیایی مربوط بـه شـهر خـود را در ایـ

محل هاي پرکردنمنظور از . اپلیکیشن وارد نمایند تا دیگران از آن استفاده کنند
وهمچنین فروشگاه ها، رستوران ها و آب، آب سردکن هاي شهري بطري هاي 

شهريبطري هاي خود را با آب  می دهند است که به افراد اجازه کسب وکارهایی  
.  کنندپر 

2012:سال تاسیس

کانادا:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازي:حوزه فعالیت

شهروندان:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

quench:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

5و 1فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

اپلیکیشن معرفی محل هاي:خدمت/محصول
پرکردن مجدد بطري هاي آب
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استارت آپ هاي فعال در زمینه ي آموزش و فرهنگ سازي

:توضیح

https://zerowasteapp.io/

ا محـیط این اپلیکیشن به کاربران خود این امکان را می دهد تا فروشگاه هاي سازگار ب
گاه هایی از جملـه کسـب وکارها و فروشـ. زیست که در نزدیکی آن ها هستند را شناسایی کنند

ه صورت فله اي که در این اپلیکیشن به افراد معرفی می شود می توان به فروشگاه هایی که محصوالت را ب
ار بـا محـیط و یا بدون بسته بندي ارائه می دهند، کافه ها و رستوران هایی که از منظر تولید پسماند سـازگ

یسـت و زیست هستند و فعالیت ها و گروه هاي متشکل از افراد با دغدغه ي مشترك در خصوص محیط ز
هریک از فروشگاه ها این اپلیکیشن مبتنی بر نقشه و موقعیت جغرافیایی است و براي. 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 سازي:حوزه فعالیت

کسب وکارهاي و افراد دوستدار :گروه مخاطب
محیط زیست

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Zero Waste App:نام شرکت

جذب سرمایه•:مدل درآمد
دریافت حق اشتراك•

9فرصت /چالش:مسائل راهبردي

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

:توضیح

www.mrbin.io

این شـرکت اپلیکیشـن رایگـانی بـراي تلفن هـاي همـراه بـراي
برنامه ریزي و یادآوري زمان تحویل هریـک از انـواع پسـماند بـه

ن، بـه در واقع این اپلیکیش.کامیون هاي جمع آوري زباله ارائه داده است
ل افراد یادآوري می کند که در چه روز و ساعتی چه نوع زبالـه اي را بایـد در داخـ
یل سطل خارج از منزل خود قرار دهند تا توسط کامیون هاي جمع آوري زباله تحو

.گرفته شوند

2014:سال تاسیس

کانادا:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازي:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Mr.Bin:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

9و 3فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

ري اپلیکیشن برنامه ریزي و یادآو:خدمت/محصول
 هازمان تحویل پسماند به کامیون
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استارت آپ هاي فعال در زمینه 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 نوع پسماند و راهکارهاي دفع سازگار با محـیط زیسـت مربـوط بـ350مربوط به 

earth911خدمت ارائه شده توسط این اپلیکیشن کـه محصـول وب سـایت . هریک را پیدا کنند

وان خروجـی، است، مبتنی بر موقعیت جغرافیایی افراد و همچنین نوع پسماند انتخـابی بـوده و بـه عنـ
ر قـرار موقعیت جغرافیایی و همچنین اطالعات مربوط بـه مراکـز بازیافـت مربوطـه را در اختیـار کـارب

ربران راهکار براي بازیافت پسماند در این اپلیکیشـن بـه کـا1600000در حال حاضر بیش از . می دهد
.امریکایی ارائه می شود

2016:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازي:حوزه فعالیت

خانگی:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

iRecycle:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

9فرصت /چالش:مسائل راهبردي

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

:توضیح

https://acceleratedinnovations.com/Solutions

ی بـه اپلیکیشنی از طریق مطرح کردن چالش هاي روزانه ي اصالح سـبک زنـدگایـن 
سـازگارتر دنبال تشویق افراد و فرهنگ سازي براي در پیش گرفتن سبک هاي زندگی

 ACCELERATEDدر ایـن راسـتا، ایـن اپلیکیشـن کـه بـا حمایـت . بـا محـیط زیسـت اسـت

INNOVATIONS طراحی و توسعه داده شده است، چالش هاي متعددي در راسـتاي کـاهش آلـودگی و
ا مـد نظـر بازیافت و تفکیک پسماند مطرح می کند تا کابران در میان فعالیت هاي روزمره ي خود آن ها ر

ه نوعی قرار دهند و بر اساس عملکرد هرفرد امتیاز و رتبه ي باالتري در جامعه ي خود دریافت می کند ک
.ست استمحرك از جنس جایگاه اجتماعی براي تشویق افراد به انجام فعالیت هاي سازگار با محیط زی

2008:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

آموزش و فرهنگ سازي:حوزه فعالیت

شهروندان:گروه مخاطب

آنالین/ اپلیکیشن/ پلتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Happen:نام شرکت

Non-Profit:مدل درآمد

9فرصت /چالش:مسائل راهبردي

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

جمع بندي. 6ـ1

ا از یک سو سیستم هاي عمومی جمع آوري پسماند نمی تواند ب
یاري سرعت باالي گسترش شهرها همگام شود و از سوي دیگر بس
ولی کشورها که هنوز سیستم دفع پسماند هاي ویژه و خطرناك اص

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



انواع 
فناوري

2

1

3

4

5

6

7

8

فناوري بایو و
فرآیند هاي 

شیمیایی

ااینترنت اشی

رباتیک و هوش 
مصنوعی

سنسور و 
Machine 

Vision

پالتفرم نرم افزاري و
اپلیکیشن

سطل زباله 
هوشمند

داده کاوي و 
تحلیل داده

RFID  و بارکد

فناوري هاي مطرح در استارت آپ هاي حوزه مدیریت پسماند
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تفکیک انواع فناوري پسماند ـ به استارت آپ هاي حوزه ي مدیریت 

83



فناوري هاي مطرح  به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت ها

غربال گري پسماند

آموزش و فرهنگ سازي

دبازیافت، فروش و استفاده مجدد پسمان

مدیریت تولید پسماند و 
فرآیند جمع آوري آن

پلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلیکیشن•

داده کاوي و تحلیل داده•

رباتیک و هوش مصنوعی•

پلتفرم آنالین، نرم افزار و اپلیکیشن•

Machine Visionسنسور و •

اینترنت اشیا•

سطل زباله هوشمند•

یفناوري بایو و فرآیند هاي شیمیای•

سایر واکنش هاي شیمیایی•

داده کاوي 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

دهپسماندهاي جامد به اجزاي تشکیل دهنده و فروش عناصر با ارزش حاصل شتجزیه

Subscriptionدریافت حق اشتراك

سـرویس در ایجاد جریان نقدي قابل پیش بینی با دریافت مبلغ دسترسی بـه محصـول و
رد از هزینـه بـر اسـاس میـزان اسـتفاده فـو یا دریافت) به صورت یکجا یا دوره اي(ابتدا 

در برخی موارد ممکن است محصول یا خدمت پایـه رایگـان بـوده و. محصول یا خدمت
)Freemium(خدمات بیشتر نیاز به پرداخت هزینه داشته باشند 

Switchboardواسطه گري
تعداد زیادي خریدار را به تعداد زیـادي فروشـنده می کنـد و هرچـه تعـداد فروشـنده ها و

.خریداران بیشتر شود، ارزش آن بیشتر می شود

Financingجذب سرمایه
داختـی کسب درآمد نه به صورت مستقیم از فروش محصول بلکه از طریق طرح هـاي پر

ساختاریافته و فروش سهم

Ad-Supportedنمایش تبلیغات
خدمات و محتوا را به صورت رایگان به یک بخـش از مخاطبـان ارائـه می کنـد و تعـداد

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

نمایش تبلیغات

واسطه گري

خدمت/فروش مستقیم محصولفروش مجدد

اندفروش اقالم حاصل از تجزیه پسم دریافت حق اشتراك
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مدل هاي مرسوم درآمدي استارت آپ ها به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت ها

غربال گري پسماند

آموزش و فرهنگ سازي
کمک هاي مردمی•

مدیریت تولید پسماند و 
فرآیند جمع آوري آن

خدمت/فروش مستقیم محصول•

دریافت حق اشتراك•

فروش مجدد پسماند•

نمایش تبلیغات•نمایش تبلیغات•

فروش مجدد پسماند•

دریافت حق اشتراك•

خدمت/فروش مستقیم محصول•

جذب سرمایه•
دریافت حق اشتراك•

بازیافت، فروش و استفاده مجدد پسماند

واسطه گري•

خدمت/فروش مستقیم محصول•
دریافت حق اشتراك•
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 درآمدي کلیديفناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کمبود داده و اطالعات در 

خصوص نوع، میزان و الگوي

طح رفتاري تولید پسماند در س

منطقه اي، شهري و ملی

ارائه تحلیل هایی از جمله میزان، نوع و هزینه ي 
پسماندهاي تولید شده در بازه هاي زمانی براي یک

کسب وکار مانند رستوران

ارائه تحلیل هاي کالن در سطح محله و شهري در 
خصوص میزان و نوع پسماند تولیدي و الگوي

رفتاري شهروندان

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

یا شهري

B2B
B2C

B2B
B2G

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

داده کاوي و تحلیل داده

خدمت/فروش مستقیم محصول

دریافت حق اشتراك

B2B
B2C
B2G

1
ت تولید پسماند

مدیری
ي آنو 

فرآیند جمع آور

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

سطل هاي زباله هوشمند

B2B
B2Gپالتفرم نرم افزاري/App/آنالین

داده کاوي 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
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ضعف در جمع آوري و دفع 
پسماند هاي ویژه و خطرات 
زیست محیطی ناشی از آن

بت استفاده از پلتفرم هاي نرم افزاري و آنالین جهت ث
ژهسفارش و پیگیري جمع آوري و دفع پسماندهاي وی

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

پسماندهاي الکترونیکی

واحد تحلیل  پسماند تولیدي در بازه هاي زمانی براي هر
زان، به منظور آگاهی از می) به عنوان مثال یک رستوران(

نوع و هزینه ي پسماندهاي تولید شده

B2B
B2C

B2B

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري
اینترنت اشیا

داده کاوي و تحلیل داده

داده کاوي و تحلیل داده

خدمت/فروش مستقیم محصول

فروش مجدد پسماند

دریافت حق اشتراك

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

دفع به دلیل استفاده از شیوه هاي
سنتی

B2C
آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

دور ریختن حجم بسیار زیاد 
B2Cادهپسماندهاي غذایی قابل استف

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري 1
ت تولید پسمان

مدیری
ي آند و 

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

تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

بهینه نبودن روش هاي 

جمع آوري پسماند فعلی

استفاده از پلتفرم هاي آنالین و نرم افزاي به منظور ثبت و
برنامه ریزي آسان تر سفارش هاي جمع آوري انواع پسماند

ل هاي استفاده از سنسور براي پایش در لحظه ي سطح زباله ي موجود در سط
جلوگیري زباله و پیش بینی زمان پرشدن هر سطح با تحلیل داده ها به منظور

ظیم از سرریز شدن پسماند در مناطق شهري و شلوغ و کاهش هزینه با تن
تعداد دفعات جمع آوري پسماند در مناطق حاشیه ي شهرها و خلوت تر

و بهینه سازي مسیر جمع آوري پسماند براي 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 طوري که از بیشتري ظرفیت هرکامیون اس

لحظه، استفاده از سطل زباله ي هوشمند به منظور پایش در
رنامه ریزي فشرده سازي و تفکیک پسماند، پیش بینی و ب

...براي تکمیل ظرفیت و 

B2B
B2C

B2B

B2B

B2C
B2G

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري
اینترنت اشیا

داده کاوي و تحلیل داده

رباتیک و هوش مصنوعی
اینترنت اشیا

سنسور

داده کاوي و تحلیل داده
سطل زباله هوشمند

اینترنت اشیا
سنسور

داده کاوي و تحلیل داده

اینترنت اشیا
سنسور

خدمت/فروش مستقیم محصولداده کاوي و تحلیل داده

فروش مجدد پسماند

دریافت حق اشتراك

نمایش تبلیغات

ت تولید پسمان
مدیری

ي آند و 
فرآیند جمع آور

1

فروش مجدد پسماند
خدمت/فروش مستقیم محصول

ع پیچیدگی و زمان بر بودن دف

دریافت حق اشتراكعتی اصولی پسماند خانگی و صن
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زنجیره فعالیت
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

اثرات مخرب زیست محیطی دفع

گاز مانند انتشار(سنتی پسماند 

ه گلخانه اي، طوالنی بودن تجزی

...)پالستیک در طبیعت و 

ه ي استفاده از فرآیند هضم بی هوازي به منظور تجزی
 گاز و پسماند هاي تر و غذایی و تبدیل آن ها به زیست

کود هاي ارگانیک

جلوگیري از ورود پسماندهاي خطرناك به محیط 
زیست از طریق استفاده مجدد از پسماندهاي قابل

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

ساخت کیف دستی از کیسه هاي پالستیکی
وش و یا به تشویق به کاهش تولید پسماند با ترویج فر

اشتراك گذاري 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 هوازي
فناوري بایو

راي استفاده از انواع فرآیند هاي تجزیه ي شیمیایی ب
تیک خالص تبدیل اقالم پالستیکی به نفت، پودر پالس

ستو یا به مواد شیمیایی قابل تجزیه در محیط زی

B2C

واکنش هاي شیمیایی

پلتفرم آنالین و نرم افزاري

پلتفرم آنالین و نرم افزاري

91



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

تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ضعف در جمع آوري و دفع پسماند هاي 

نویژه و خطرات زیست محیطی ناشی از آ
زباله سوز در مقیاس کوچک براي استفاده در
ژهشهرهاي کوچک به منظور دفع پسماندهاي وی

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

یا اهدا کردن آن ها به افراد نیازمند

ماندهاي ارائه پلتفرمی آنالین براي 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 افزاري

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

دریافت حق اشتراك
واسطه گري

دور ریختن حجم بسیار زیاد 

ادهپسماندهاي غذایی قابل استف

 گذاري و پلتفرم آنالین براي فروش، به اشتراك
اهدا کردن مواد غذایی و سایر اقالم مازاد به 

مشتریان ثانویه و یا افراد نیازمند
C2C
B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

فکیک پیچیدگی و هزینه بر بودن ت

پسماندها پس از گردآوري و عدم 

بدااستقبال افراد از تفکیک در م

و Machine Visionاستفاده از فناوري هایی مانند 
سماندرباتیک براي تفکیک و جداسازي خودکار انواع پ

براي RFIDاستفاده از فناوري هایی مانند
ییدسته بندي پسماندها ویژه مانند مواد شیمیا

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

استخراج فلزات کمیاب و قیمتی و سایر اقالم
به ویژه پسماندهاي(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 زیادي ا

فلزات گران بها و مواد ارزشمند به 

نتیدلیل استفاده از شیوه هاي دفع س

3

Machine Visionسنسور و 

Machine Visionسنسور و 

رباتیک و هوش مصنوعی
Machine Visionسنسور و 

فروش مجدد پسماند

دریافت حق اشتراك

تخدم/فروش مستقیم محصول

 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

افزایش مصرف گرایی و دور 
ابل ریختن وسایلی که همچنان ق

استفاده هستند

ستهآموزش شیوه هاي استفاده مجدد از وسایل دورریز و شک

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

B2C

B2B
B2C
B2G

کمک هاي مردمی

4
ي

گ ساز
ش و فرهن

آموز

جذب سرمایه
فکیک استفاده از پلتفرم هاي آنالین براي 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

B2Cري
فزا

رم ا
م ن

تفر
پل

/
Ap

p
/

ین
نال

آ

یک پیچیدگی و هزینه بر بودن تفک
پسماندها پس از گردآوري و عدم 

استقبال افراد از تفکیک در مبدا

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

معرفی مراکز بازیافت نزدیک براي هر نوع پسماند

ولی پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اص
B2Cپسماند خانگی و صنعتی 
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