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مقدمه

ناشـی از امروزه توسعه پایدار به گفتمان غالب در بین کشورهای جهان تبدیل شده که این موضـو •

سـت  چالش هایی نظیر تخریـب میـیز زی. ضرورت مواجه بشر با چالش های بی پایان موجود است

هوایی  شـاا  گرم شدن زمین  تولید  انبوه پساب و پسماند  کمبود منابع آبی پایدار  تغییرات آب و

. فقیر و غنی  سالمت و امنیت غذایی از آن جمله است

ایـن. از سوی دیگر علم  فناوری و نوآوری توانسته به بسـیاری از چالش هـای موجـود پاسـد دهـد•

ش بـه برای دانشمندان  کارآفرینان و کسب وکارها شده تـا ضـمن تبـدیل چـالانگیزه ایمشاالت  

.فرصت  به خلق ارزش برای جامعه و خلق ثروت برای خود بپردازند

ان و در واقـع عمـدتا کارآفرینـ. پاسد به نیازها و چالش ها در فرهنگ کارآفرینی تبلـور ویـه ای دارد•

در به دنبال یافتن پاسد برای یک چالش از طریق نـوآوری در میوـوالت و خـدمات واستارت آپ ها

.قالب یک کسب و کار جدید می باشند
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مقدمه

ونـه در سلسله گزارش های بررسی تجربیات جهانی شرکت های اسـتارتاپی  نشـان داده شـده کـه چگ•
مات و چالش های بسیاری را حل کرده و خد( استارت آپ ها)و نوپا ( دانش بنیان)شرکت های فناوری میور

. میووالت با کیفیت تر و با قیمت پایین تر را به جامعه عرضه می کنند

ته و خوشبختانه در کشور ما نیز شرکت های دانـش بنیـان و اسـتارت آپ ها پیشـرفت های بسـیار داشـ•

ور از نظـر در واقع ظرفیت هـای بی نظیـر کشـ. توانسته اند در حل بسیاری از مشاالت کشور موثر باشند

.  نیروی انسانی تیویلارده و جوان و وجود زیرساخت های الزم  آینده روشنی را نوید می دهد

موجـود در کشـور درظرفیت هـایمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هد  ارائه توانمندی ها و •

ی اطلسس توانمنسدي داخلسراهبردی کشور   اقدام به تهیه گزارشات  چالش هایحوزه های اولویت دار و 

.کرده استشرکت هاي فناور
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عه صنعتی اطلس توانمندی داخلی شرکت های فناور می تواند برای تهیه و تدوین سیاست های توس•

تی و فناوری به  سیاست گذاران مرتبز کمک نماید زیرا شـر  اولیـه اجـرای هـر سیاسـت صـنع

ویـت شناخت توانمندی های موجود و داشتن توویر روشنی از ظرفیت های کشور در حوزه های اول

(مخاطبان در نهادهای سیاستگذار.)دار می باشد

ی از طر  دیگر با مقایسه گزارش های اطلس توانمندی شرکت های فناور داخلـی  بـا گزارش هـا•

ه بررسی تجربیات جهانی شـرکت های اسـتارتاپی مـی تـوان بـه هـدایت کارآفرینـان و بـه وی

وعات سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند کمک نمود تا آن ها بـه سـمت موضـ

(مخاطبان در  جامعه کارآفرینی کشور.)مغفول و کمتر مورد توجه حرکت نمایند

و توانمنـد بخش های دولتی و حاکمیتی نیز می توانند  از طرفی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان•

رسـازی معرفی شده در این گزارش ها در حل مشاالت خود استفاده نمایند و از طرفی دیگر با بازا

(یخریداران به ویه در بخش دولت. )برای این سرمایه های ملی به توسعه آن ها کمک نمایند

مقدمه
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ار ملی و این مجموعه بر اساس اطالعات موجود نظیر بانک اطالعات شرکت های دانش بنیان؛ فن باز

ن کتابچه کامـل یقینا ای. سایر منابع مطالعاتی و مواحبه با خبرگان موضو  تهیه و تدوین شده است

دیم از ایـن رو از خواننـدگان عزیـز تقاضـامن. نبوده و شرکت هایی در این مجموعه معرفی نشده اند

.ارسال نمایند KBE@ISTI.IRناات اصالحی و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

معاونت سیاستگذاری و توسعه

دفتر هماهنگی اقتواد دانش بنیان

مقدمه
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باالدستیضرورت تدوین سلسله گزارشات اطلس توانمندی بر اساس اسناد 

11

برنامه توسعه تولید 
محصوالت دانش 

43بنیان ذیل ماده 
قانون رفع موانع 

تولیدرقابت پذیرو 
ارتقای نظام مالی 

کشور

وزارتخانه به 9الزام 
ایجاد بازار برای 
یان محصوالت دانش بن

1000000به میزان 
میلیاردریال 

ضرورت تدوین  
ی اطلس توانمند

ها و شناسایی 
وضعیت توان 
داخلی کشور

پروژه طراحی نظام 
صیانت از بازار 
ملی در حوزه 
6دانش بنیان در 

وزارتخانه منتخب
برنامه اقتصاد )

(  مقاومتی

تفاهم نامه های 
ید همکاری توسعه تول
یان محصوالت دانش بن

با وزارت خانه های 
مختلف

نظام نامه پیوست 
فناوری و توسعه 

توانمندی های داخلی 
در قراردادهای 

بین المللی و طرح های
مهم ملی

توسعه اقتصاد 
دانش بنیان 

بخشی در برنامه 
ششم توسعه

قانون 51ماده 
احکام دائمی 
ه برنامه های توسع

کشور

قانون حداکثر 
توان ازاستفاده
خدماتی وتولیدی

ازحمایتوکشور
کاالی ایرانی

اره شده در بسیاری از اسناد باال دستی به تدوین اطلس توانمندی  شرکت های فناور داخلی اش
بنیان در است و همچنین وجود چنین اطلسی الزمه پیاده سازی و تیقق اقتواد مقاومتی و دانش

.کشور می باشد



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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شناسایی موضوعات کلیدی

(  فرصت هاو چالش ها)

بهره گیری از روش های تحلیل همچون 
PEST/FIVE FORCE/PESTEL

یق استخراج اطالعات تکمیلی برای شرکتها از طر
خصصی با انجمنهای توارتباطخبرگانمصاحبه با 

ز بررسی شرکتهای فناور و استارتاپها ا
ان  طریق منابع رسمی  ماننِد دانش بنی

و فن بازار

1

2

4

3

تحلیل مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیدی و میزان درآمدها و شناسایی 
شرکت های پیشگام و مقایسه شرکتها با تجربه جهانی 5

ترسیم زنجیره 
ارزش تا سطح 

حداقل)مناسب 
(دو سطح

، ترسیم نگاشت نهادی
شناسایی قوانین و

مقررات

حوزه هایاستخراج 
 هافعالیتاصلی 

در هر حوزه 

تدوین پروفایل شرکت ها
تکمیل شرکت ها با بررسی وب سایت شرکت ها و

همچنین ارتباط ایمیلی با آن ها

بررسی کالن حوزه

تهیه نمایه شرکت ها

اصلی در زنجیره فعالیت هایشناسایی 
ارزش و حوزه

یان و بررسی و شناسایی شرکتهای دانش بن
استارتاپهای هر حوزه

اشرکت همختلف بر روی تحلیل هایانجام 

بررسی گزارشات 
تجربه جهانی 
استارت آپ ها



ی از بـا بهره گیـر( چالش ها و فرصـت ها)بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول
: PESTروش 

ه در این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاری و تیلیل مییز موجود در هـر حـوزه و بـا توجـه بـ
آن گزارشات تجربیات جهانی  مهم ترین چالش ها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا بـر اسـاس

اد نمـود و بتوان پیوندی میان این چالش ها و راه کارهای استارت آپی و دانش بنیان جانی و داخلی ایج
. فرصت های مغفول مانده در کشور در حوزه مریوطه را شناسایی کرد
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه



استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیـری از روش زنجیـره ارزش یـا( گام دوم
:دسته بندی های استاندارد

ره گیری از در این گام ضمن بررسی رویاردهای مرتبز با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با به
للی دیگر  روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها و یا دسته بندی های استاندارد بین الم

. حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است
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یت های بررسی و شناسایی شرکتهای هر حوزه بر اساس حوزه های اصلی فعالیت از وب سـا( گام سوم
هـم  در این گـام ضـمن بررسـی وب سـایت های م... معتبر به ویه وب سایت فن بازار دانش بنیان و 

. ردیداستارت آپ های موجود در هر حوزه شناسایی شد و یک لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج گ
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نـابع گزینش استارت آپ ها و دانش بنیان ها استخراج اطالعات تامیلـی بـرای شـرکتها از م( گام چهارم
موجود

 هـا هـر در این گام با بررسی وب سایت شرکت ها و تماس با آن ها مهم ترین استارت آپ ها و دانش بنیان
.حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخص های رشد و ارزش آن ها اطالعات تامیلی آن ها ارائه شد
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اوری و انجام تیلیل های مختلف بر روی شرکت ها مبتنی بر مدل های درآمدی  حوزه های فنـ( گام پنجم
فناوری های کلیدی و میزان درآمدها

در این گام برای هر شرکت مجموعه ای از تیلیل هـا از منظرهـای مختلـف ماننـد فناوری هـای مـورد 
انی از ارایه شده اسـت کـه اماـان پشـتیب... استفاده  مدل های کسب وکار  حوزه فعالیت  مخاطبان و 

. تومیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم می کنند

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه





شرکت های فناور حوزه ی مدیریت پسماند.1

بررسی وضعیت کالن حوزه. 1ـ1
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دسته بندی انواع پسماند

01

0305

07

06 02

04

پسماند های پزشای
تان ه ا  کليه پسماند هاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارس 

و ساير مراکز بهداشتي درماني  آزمايشگاه هاي تشخيص طبي
س اير پس ماند ه اي نارن ا . مراکز مشابه گفته م ي ش ود

.بيمارستاني از شمول اين تعريف نارج است

پسماند های صنعتی
ي و به کليه پس ماند ه اي ناش ي از لعا ي ت ه اي    عت
ت و معدني و پسماند هاي پااليش گاهي    ايگ گ از  نف 

ه پتروشيمي و نيروگاهي و امث ال آن گفت ه م ي ش ود ک 
.دمي گرد... شامل براده ها  سرريزها   ج هاي   عتي و 

ضایعات الاترونیک
دن پسماندهاي ا کتروني   را ب ه د ي ل نا ر آل رين ب و

از پسماندهاي ويژه حس ا  ک ردزير مجموعه اي مي توان 
ن را اما به د يل ماهيت و حجم متفاوت اين نوع پس ماند آ

وني   زبا  ه ا کتر. در دسته ب دي جداگانه اي قرار داده ايم
آن ان به دستگاه هاي ا کترونيکي مصرف ش ده و قاع ات

ت ه گف... کامپيوترها   وح هاي لش رده و , همچون تلفن ها
وم و مي شود که حاوي للزات نارناکي مان د سر   کادمي

جيوه هس ت د و در   ورت رهاس ازي در طبيع ت پ   از 
اي از آالي  ده ه , پايان عمر مفيد و عدم بازيالت   یي 
.نارنا  میيط زيست به شمار مي روند

پسماندهای ویه
م  واد زاي  د نارن  ا  ي  ا پس  ماندهاي وي  ژه يع   ي کلي  ه 

داقل پسماندها غير از مواد پرتوزا که به د يل باال بودن ح 
يد  يکي از نواص نارن ا  از قبي ل مي ل ترکيب ي ش د
يد قابلي  ت انفج  ار ي  ا اش  تعال  س  ميت  نورن  دگي  اکس  

می يط ک  دگي  بيماري يا عفونت زايي و مشابه آن براي
وده و زيست يا سالمتي انسان و ساير جانداران نارنا  ب

. به مراقبت ويژه نياز داشته باش د

پسماندهای عادی 
ت معم ول به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به  ور

ز از لعا يتهاي روزمره انسانها در شهرها  روستاها و ن ارج ا
با  ه آنها تو يد مي شود و شامل نخا ه هاي سانتماني و ز

ته زبا ه هاي نانگي نود به دو دس. هاي نانگي مي گردد
پسماند تر و پسماند نش  تقسيم مي شوند

اقالم حجیم اسقاطی
پس  ماند نش    پس  ماند زيرمجموع  ه اي از اي  ن ن  وع 

میسو  مي شود اما به د ي ل حج يم ب ودن ب ه   ورت 
. جداگانه جمگ آوري مي شود

پسماندهای کشاورزی
خ   به پسماند هاي ناشي از لعا يت ه اي تو ي دي در ب

والت  اين پسماندها ش امل ل  . کشاورزي گفته مي شود
رزي   میصوالت کشاو(دام  طيور و آبزيان)الشه حيوانات 

.لاسد يا غير قابل مصرف مي باش د
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پسماند خشک
 میلیون تن در روز در 12ظرفیت تولید

سطح کشور 
20 %از زباله شهری و روستایی را در

.بر می گیرد
 درصد از زباله خشک 80%حدود

.قابلیت فروش و بازیافت را دارد
 میلیارد ریال 46پسماند خشک حدود

درصد تفایک 10در سال با احتساب 
.پسماند خشک توان درآمد زایی دارد

 مواد غیر قابل بازیافت و دفنی با
داشتن ارزش حرارتی باال مواد 
.دمناسبی برای تولید انرژی هستن

پسماند تر
 میلیون تن 46ظرفیت تولید

در روز در سطح کشور
80 % از زباله شهری و

.روستایی را در بر می گیرد
 می توان از آن در تهیه

فیه کمپوست و یا از طریق تو
.  پساب آن بهره برد

ظرفیت کشور در زمینه ی پسماند عادی

سازمان مديريت پسم اد شهر ا فهان: م بگ
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1404وضعیت مطلوب مدیریت پسماندها در سند چشم انداز 

پسماند عادی

یـک کلیه پسماندهای عادی تفا
.و بازیافت خواهند شد

قانون مدیریت پسماند

ور قانون مدیریت پسماند بـه طـ
.کامل اجرا خواهد شد

پسماند بیمارستانی
و کلیه پسماندهای ویـه  عفـونی
ــا ــدا خنای س ــتانی ابت زی  بیمارس

بی خطر ســازی و ســپس دفــع 
.خواهند شد

مراکز دفن

ور کلیه مراکـز دفـن سـنتی کشـ
.خواهد شداحساس 

1

2

3

4

طرح جامع مدیریت پسماند کشور: منبع
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مهم ترین قوانین و مقررات باالدست در حوز ی پسماند

سند ملی مییز 
زیست

برنامه ششم توسعه 
جمهوری اسالمی 

ایران

قانون مدیریت 
پسماندها

آیین نامه اجرایی قانون 
مدیریت پسماندها

طرح جامگ مديريت پسماند کشور: م بگ

در اي    ن ق    انون و     ايف 
وزارتخان   ه ها و س   ازمان هاي 
. ذيربط مشخص گردي ده اس ت

آي  ين نام  ه اجراي  ي آن ني  ز در 
ماده 39مشتمل بر 1389سال 

را به تصويب رس يد و الزم االج 
.است

اي  ن آيين نام  ه ب  ه    ورت کام  ل 
ماند م ابق بر قانون م ديريت پس 

ف بوده و به  ورت ان مامي و  اي
نهاده  اي ح  اکميتي در ح  وزه ي 

.مديريت پسماند پردانته است

ه ار در برنامه ششم توسعه دو ت چ
می  ور اساس  ي در ح  وزه می  يط 

ک اه . زيست را دنب ال مي ک  د 
اي  انتشار آالي ده هاي زيست میي

جل  وگيري از تخري  ب و آ   ودگي 
وع میيط زيست  حفظ و احياي ت  
ط زيستي و نهايت ا حکمران ي می ي

زيستي از م واردي هس ت د ک ه در
.ندبرنامه ششم توسعه ديده شده ا

قلس   قه تهي   ه س    د مل   ي 
میيط زيس   ت ت   دوين ي     
نقش  ه راه ب  راي حص  ول ب  ه 
میيط زيس  ت مال  و  در ال  ق 

. است1404چشم انداز 
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نهادهای حاکمیتی مرتبط با حوزه ی پسماند

وزارت بهداشت  درمان 
و آموزش پزشای

موسسه استاندار و 
انتیقیقات صنعتی ایر

سازمان حفاطت از مییز 
زیست

سازمان صدا و سیما

وزارت نفتوزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزِی
وزارت صنعت  معدن و 

تجارت
مقا ه بررسي مديريت پسماند در نظام حقوقي ايران: م بگ
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سازمان 
حفاظت 
مییز 
زیست

وزارت 
کشور

تدوين آيين
نامه ها و 

دستو را عمل
هاي اجرايي و 

گ نظارت بر دل
يا بازيالت 
اد بهداشتي مو
زائد شهري

نا ر و 
مسئول 
حسن 
اجراي 
قانون 

مديريت 
ر پسماند د
کشور

تكالیف و الزامات نهادهای حاکمیتی

وزارت 
بهداشت  
درمان و 
آموزش 
پزشای

وزارت جهاد 
کشاورزِی

وزارت 
صنایع و
معادن

وزارت 
نفت

موسسه 
استاندار و 
تیقیقات 
انصنعتی ایر

سازمان صدا
و سیما

ابط تعيين ضو
و روشهاي 

اجرايي 
مديريت 

پسماندهاي 
پزشکي

آموزش و 
اطالع رساني به 
روستاييان و 

انتو يدک  دگ

تعيين
میل 
دلن 
هپسماند

ا

تدوين 
ضوابط و 
روش هاي 
مديريت 
پسماندها

نظارت بر 
حسن اجراي 

ضوابط و 
روش هاي 
مديريت 
پسماند

اطالع رساني  
آگاهي بخشي
و آموزش 
عمومي در 

حوزه 
جداسازي  

جمگ آوري و 
بازيالت 
پسماندها

تعيين 
استاندارد 
کيفيت و 
بهداشت 

میصوالت و 
زمواد تو يدي ا
پسماندها و 

رد تعيين کارب
آن ها

مقا ه بررسي مديريت پسماند در نظام حقوقي ايران: م بگ

طراحي و اجراي 
گ سيستم م اسب جم

آوري مواد زائد شهري 
از طريق اعمال روش 

  هاي مکانيزه  تفکي
زبا ه از مبدأ و جمگ 
آوري مواد سمي و 
آ وده ک  ده به طور 

جداگانه



پوهشگاه ها و مراکز تیقیقاتی

نمایه ای از اکوسیستم حمایتی و پشتیبانی در حوزه پسماند در کشور

شتاب دهنده ها صندوق های سرمایه گذاری

انجمن های صنفی

انجمن در 180بیش از 
حوزه ی مییز زیست در 
سرتاسر کشور فعال 

 ها از این انجمن. می باشند
تعدادی بخشی از 
فعالیت های خود را در 
یت زمینه ی پسماند و مدیر
.دپسماند تعریف نموده ان

انجمن های غیر دولتی
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اولویت های مدیریت پسماند بر اساس جذابیت

1

2
3

4

5

انهدام6

بازیافت انرژی

بازیافت

استفاده مجدد از زباله

کاهش تولید زباله

جلوگیری از تولید زباله

بر اساس 
جذابیت روش

زبا ه سوزها-اطل   رليتها و نقشه راه توانم دسازي در حوزه مديريت پسماند: م بگ
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درخت فناوری حوزه ی پسماند



روندهای فناوری در حوزه ی پسماند

روندهای فناوری

خودروهای بدون 
سرنشین

هضم بی هوازی اینترنت اشیا کمپوست هوازی سنسورها رباتیک

/https://wasteadvantagemag.com: م بگ
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موضوعات استراتژیک حوزه مدیریت پسماند

30 30



مقایسه ی راهكارهای شرکت های فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینه ی
مسائل راهبردی

...(مانند انتشار گاز گلخانه ای، طوالنی بودن تجزیه پالستیک در طبیعت و )اثرات مخرب زیست محیطی دفع سنتی پسماند :1فرصت /چالش

استفاده از لرآي د ه م 
بي هوازي به م ظور تجزيه ي 

ديل پسماند هاي تر و غذايي و تب
آن ها به زيست گاز و کود هاي 

ارگاني 

عموم مردم

راهكارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

1

بازیافت پسماند -2
کمپوست4-2دلن و امیاء پسماند و 2-2بازيالت و 2-1

  ايگ

جلوگيري از ورود پسماندهاي نارنا  به
میيط زيست از طريق استفاده مجدد از 

پسماندهاي قابل استفاده مان د وسايل
ا کترونيکي قابل تعمير و يا سانت 

میصوالت ثانويه از پسماندها

2

استفاده از لرآي د ه م 
بي هوازي به م ظور تجزيه ي 
ل پسماند هاي تر و غذايي و تبدي

آن ها به زيست گاز و کود هاي 
ارگاني 

جلوگيري از ورود پسماندهاي نارنا  به 1
میيط زيست از طريق استفاده مجدد از 
پسماندهاي قابل استفاده مان د وسايل 

ت ا کترونيکي قابل تعمير و يا سانت میصوال
ثانويه از پسماندهاي نش  مان د سانت کيف

دستي از کيسه هاي پالستيکي

2
استفاده از انواع لرآي د هاي تجزيه ي 

يکي شيميايي براي تبديل اقالم پالست
ه به نفت  پودر پالستي  نا ص و يا ب

مواد شيميايي قابل تجزيه در میيط 
زيست

3
تشويق به کاه  تو يد 
پسماند با ترويج لروش
و يا به اشترا  گذاري 
اقالم و مواد غذايي 

مازاد

4
راهكارهای 

تجربیات 
:جهانی
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ضعف در جمع آوری و دفع پسماند های ویژه و خطرات زیست محیطی ناشی از آن:2فرصت /چالش

فاده زبا ه سوز در مقياس کوچ  براي است
در شهرهاي کوچ  به م ظور دلگ 

پسماندهاي ويژه

دو ت ها و شهرداري هابيمارستان ها و مراکز درماني11

راهكارهای 
شرکت های

فناور 
:داخلی

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

1

بازیافت پسماند -2
سوزاندن2-3

مقایسه ی راهكارهای شرکت های فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینه ی
مسائل راهبردی

استفاده از پلتفرم هاي نرم الزاري و آنالين 
جهت ثبت سفارش و پيگيري جمگ آوري و 

دلگ پسماندهاي ويژه

زبا ه سوز در مقياس کوچ  براي 
استفاده در شهرهاي کوچ  به م ظور 

دلگ پسماندهاي ويژه

12 راهكارهای 
تجربیات 

:جهانی
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پیچیدگی و هزینه بر بودن تفكیک پسماندها پس از گردآوری و عدم استقبال افراد از تفكیک در مبدا :3فرصت /چالش

نهادهاي دو تي مان د شرکت هاي تفکي  و مراکز بازيالت پسماند
شهرداري ها

:مخاطب

آموزش و فرهنگ سازی و فرآیند جمع آوری پسماند . 1:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

استفاده از پلتفرم هاي آنالين براي
د در مبدا تشويق الراد به تفکي  پسمان

و تسهيل آن با ارائه راهکار ها و معرلي
مراکز بازيالت هر نوع پسماند در 

میدوده جغراليايي مد نظر

1

عموم مردم

مقایسه ی راهكارهای شرکت های فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینه ی
مسائل راهبردی

استفاده از ل اوري هايي مان د 
Machine Vision  و رباتي

براي تفکي  و جداسازي 
نودکار انواع پسماند

1
استفاده از ل اوري هايي 

براي RFIDمان د 
يژه دسته ب دي پسماندها و
مان د مواد شيميايي

2
استفاده از سال زبا ه ي 

هوشم د به م ظور 
ا تفکي  پسماند در مبد

به وسيله س سور

3
استفاده از پلتفرم هاي آنالين براي 
بدا تشويق الراد به تفکي  پسماند در م

و تسهيل آن با ارائه راهکار ها و معرلي 
مراکز بازيالت هر نوع پسماند در 

میدوده جغراليايي مد نظر

4
راهكارهای 

تجربیات 
:جهانی

راهكارهای 
شرکت های

فناور 
:داخلی
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کمبود داده و اطالعات در خصوص نوع، میزان و الگوی رفتاری تولید پسماند در سطح منطقه ای، شهری و ملی:4فرصت /چالش

ا  ارائه تیليل هاي کالن در س
میله و شهري در نصوص 

ي و ميزان و نوع پسماند تو يد
ا گوي رلتاري شهروندان

ي ارائه ي  داشبورد مديريت
براي تیليل بهتر داده ها و 
اطالعات مربوط به پسماند 

يدرساوح   عتي و يا شهر

دو ت ها و شهرداري هاشرکت هاي بازيالت پسمانديژهتو يد ک  دگان پسماندهاي حجيم يا و :مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

12

غربال گری و مشاوره در حوزه ی پسماند. 3

مقایسه ی راهكارهای شرکت های فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینه ی
مسائل راهبردی

ارائه تیليل هايي از جمله 
ميزان  نوع و هزي ه ي 

پسماندهاي تو يد شده در 
بازه هاي زماني براي ي  
کسب وکار مان د رستوران

ارائه تیليل هاي کالن در 
سا  میله و شهري در 
نصوص ميزان و نوع 

پسماند تو يدي و ا گوي 
رلتاري شهروندان

ارائه ي  داشبورد مديريتي
براي تیليل بهتر داده ها و 
اطالعات مربوط به پسماند 
درساوح لردي    عتي و 

يا شهري

123
جمگ آوري اطالعات در 

نصوص ميزان و نوع پسماند 
به  ورت نودکار و در  یظه 

با استفاده از س سورها و 
سال هاي زبا ه هوشم د

4
راهكارهای 

تجربیات 
:جهانی

راهكارهای 
شرکت های 

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

:مخاطب  ايگ

غربال گری و مشاوره در حوزه ی پسماند. 3:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

ارائه راه کارهايي براي کاه  
در تو يد پسماند و  رله جويي
ماند هزي ه ها بر اساس تیليل پس

تو يدي

1

مقایسه ی راهكارهای شرکت های فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینه ی
مسائل راهبردی

ش ارائه پلتفرمي آنالين براي لرو
غذايي  ا کترونيکي و)اقالم مازاد 

به مشتريان ثانويه و يا اهدا ...( 
کردن آن ها به الراد نيازم د

ن ارائه پلتفرمي آنالي
براي لروش 

پسماندهاي حجيم و 
ويژه به 

بازيالت ک  دگان

آموزش شيوه هاي 
استفاده مجدد از وسايل 

دورريز و شکسته

23
ارائه راه کارهايي براي کاه  
تو يد پسماند و  رله جويي در 

هزي ه ها بر اساس تیليل پسماند 
تو يدي

4 1
راهكارهای 

تجربیات 
:جهانی

راهكارهای 
شرکت های

فناور 
:داخلی
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از دست رفتن حجم بسیار زیادی از فلزات گران بها و مواد ارزشمند به دلیل استفاده از شیوه های دفع سنتی:6فرصت/چالش

م د استخراج للزات کميا  و قيمتي و ساير اقالم ارزش
به ( يبه ويژه پسماندهاي ا کترونيک)موجود در پسماندها 

 ورت نودکار يا دستي 

م د تو يد ک  دگان پسماند هاي داراي للزات و مواد ارزش
...(تلفن هاي همراه از کار التاده   پ تاپ و ) شرکت هاي جمگ آوري و تفکي  پسماند :مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

1

غربال گری و مشاوره در حوزه ی پسماند. 3

بازیافت پسماند -2
بازيالت 2-1

مقایسه ی راهكارهای شرکت های فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینه ی
مسائل راهبردی

استخراج للزات کميا  و قيمتي و ساير اقالم ارزشم د 
ه ب( به ويژه پسماندهاي ا کترونيکي)موجود در پسماندها 

 ورت نودکار يا دستي 

پلتفرم نرم الزاري و آنالين جهت ثبت سفارش و نريد 
پسماندهاي قابل تجزيه به ع ا ر با ارزش  مان د 

پسماندهاي ا کترونيکي

12

راهكارهای 
شرکت های

فناور 
:داخلی

راهكارهای 
تجربیات 

:جهانی
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:7فرصت /چالش
ه برای جمع آوری عدم دسترسی آسان به شرکت های مربوط)پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعتی 

(پسماندهای حجیم و ویژه ی خانگی و صنعتی و عدم اطالع از مراکز بازیافت هریک از انواع پسماند در محدوده

بر استفاده از پلتفرم هاي آنالين مبت ي
موقعيت جغراليايي براي ارائه راهکار هاي

و مختلف براي دلگ ا و ي انواع پسماند
وع معرلي مراکز بازيالت نزدي  براي هر ن

پسماند

عموم مردم :مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت  ها

و استفاده از پلتفرم هاي آنالين
نرم الزاي به م ظور ثبت و 

برنامه ريزي آسان تر سفارش هاي
جمگ آوري انواع پسماند

12

شرکت ها و سازمان هاي 
اندتو يد ک  ده ي عمده ي پسم

شرکت هاي جمگ آوري 
تپسماند و مراکز بازيال

آموزش و فرهنگ سازی فرآیند جمع آوری پسماند. 1

مقایسه ی راهكارهای شرکت های فناور داخلی و تجربیات جهانی در زمینه ی
مسائل راهبردی

استفاده از پلتفرم هاي آنالين مبت ي بر 
موقعيت جغراليايي براي ارائه راهکار هاي 
مختلف براي دلگ ا و ي انواع پسماند و 

معرلي مراکز بازيالت نزدي  براي هر نوع 
پسماند

استفاده از پلتفرم هاي آنالين و 
نرم الزاي به م ظور ثبت و 

برنامه ريزي آسان تر سفارش هاي 
جمگ آوري انواع پسماند

12
راهكارهای 

تجربیات 
:جهانی

راهكارهای 
شرکت های

فناور 
:داخلی
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دیفرصت های مغفول مانده ازتجربیات جهانی در زمینه ی مسائل راهبر/چالش

دور ریختن حجم بسیار زیاد پسماندهای غذایی قابل استفاده:8فرصت/چالش

تیليل  پسماند تو يدي در بازه هاي زماني براي
به ( به ع وان مثال ي  رستوران)هر واحد 

م ظور آگاهي از ميزان  نوع و هزي ه ي 
پسماندهاي تو يد شده

و پلتفرم آنالين براي لروش  به اشترا  گذاري
اهدا کردن مواد غذايي و ساير اقالم مازاد به 

مشتريان ثانويه و يا الراد نيازم د

تو يد ک  دگان عمده ي 
مان د )پسماندهاي غذايي 

(رستوران ها و عمده لروش ها

استفاده ک  دگان ثانويه

راهكارهای 
تجربیات 

:جهانی

:مخاطب

12

الرادي که مواد غذايي مازاد در 
نانه داشته  باش د

راهكارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی

----
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دیفرصت های مغفول مانده ازتجربیات جهانی در زمینه ی مسائل راهبر/چالش

بهینه نبودن روش های جمع آوری پسماند فعلی :9فرصت/چالش
(  سرریز شدن برخی سطل ها و خالی ماندن برخی دیگر در فاصله ی دوبار مراجعه کامیون و عدم تخصیص بهینه کامیون ها به مسیرها)

استفاده از س سور براي پاي  در  یظه ي سا  
زبا ه ي موجود در سال هاي زبا ه و پي  بي ي زمان 

پرشدن هر سا  با تیليل داده ها به م ظور جلوگيري 
از سرريز شدن پسماند در م اطق شهري و شلوغ و 
کاه  هزي ه با ت ظيم تعداد دلعات جمگ آوري پسماند

در م اطق حاشيه ي شهرها و نلوت تر

بهي ه سازي مسير جمگ آوري پسماند براي 
کاميون ها از طريق جي پي اس و اطالعات ميزان 
پسماند دانل  سال ها به م ظور تخصيص بهي ه
م اسب کاميون ها به مسيرها به طوري که از 

.بيشتري  رليت هرکاميون استفاده شود

استفاده از سال زبا ه ي هوشم د 
به م ظور پاي  در  یظه  لشرده 

ي ي سازي و تفکي  پسماند  پي  ب
ت و برنامه ريزي براي تکميل  رلي

...و 

دو ت ها و شهرداري هاشرکت هاي جمگ آوري پسماند

راهكارهای 
تجربیات 

:جهانی

:مخاطب

123

...اماکن عمومي مان د مراکز نريد  پار  ها و 

---

راهكارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی
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1

23

آموزش و فرهنگ سازی 
و فرآیند

جمع آوری پسماند

بازیافت پسماند

غربال گری و مشاوره در 
حوزه ی پسماند

حوزه های فعالیت  شرکت های فناور فعال در زمینه ی مدیریت پسماند در ایران
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ت به   شرکت های فناور حوزه مدیریت پسماند در ایران نسبسویجمع بندی راهكارهای مغفول مانده از 
تجارب جهانی

تشويق به کاه  تو يد پسماند با ترويج لروش و يا به اشترا  گذاري اقالم و مواد غذايي مازاد
 اد نيازم دبه مشتريان ثانويه و يا اهدا کردن آن ها به الر...( غذايي  ا کترونيکي و )ارائه پلتفرمي آنالين براي لروش اقالم مازاد
آموزش شيوه هاي استفاده مجدد از وسايل دورريز و شکسته
ترونيکيپلتفرم نرم الزاري و آنالين جهت ثبت سفارش و نريد پسماندهاي قابل تجزيه به ع ا ر با ارزش  مان د پسماندهاي ا ک
یليل داده ها به استفاده از س سور براي پاي  در  یظه ي سا  زبا ه ي موجود در سال هاي زبا ه و پي  بي ي زمان پرشدن هر سا  با ت

م ظور جلوگيري از سرريز شدن پسماند 
صيص بهي ه سازي مسير جمگ آوري پسماند براي کاميون ها از طريق جي پي اس و اطالعات ميزان پسماند دانل  سال ها به م ظور تخ

بهي ه م اسب کاميون ها به مسيرها 
يازم دپلتفرم آنالين براي لروش  به اشترا  گذاري و اهدا کردن مواد غذايي و ساير اقالم مازاد به مشتريان ثانويه و يا الراد ن

استفاده از ل اوري هايي مان دRFID براي دسته ب دي
پسماندها ويژه مان د مواد شيميايي

 استفاده از ل اوري هايي مان دMachine Vision  و
ماندرباتي  براي تفکي  و جداسازي نودکار انواع پس

 ارائه تیليل هايي از جمله ميزان  نوع و هزي ه ي
پسماندهاي تو يد شده در بازه هاي زماني براي ي  

کسب وکار مان د رستوران
 جمگ آوري اطالعات در نصوص ميزان و نوع پسماند به

 ورت نودکار و در  یظه با استفاده از س سورها و 
سال هاي زبا ه هوشم د

احد تیليل  پسماند تو يدي در بازه هاي زماني براي هر و
زان  به م ظور آگاهي از مي( به ع وان مثال ي  رستوران)

نوع و هزي ه ي پسماندهاي تو يد شده

ميايي استفاده از انواع لرآي د هاي تجزيه ي شي
ت  پ ودر براي تبديل اقالم پالستيکي ب ه نف 
ي قاب ل پالستي  نا ص و يا به مواد شيمياي

تجزيه در میيط زيست
ماندهاي ارائه پلتفرمي آنالين براي لروش پس

حجيم و ويژه به بازيالت ک  دگان

4141



آموزش و . 1
فرهنگ سازی و فرآیند

جمع آوری پسماند
بازیافت2-1 ددفن و امحاء پسمان2-2 سوزاندن2-3 کمپوست2-4

دبازیافت پسمان-2

غربال گری و مشاوره  در حوزه ی پسماند. 3

شرکت های فناور ایرانی فعال در زمینه ی پسماند به تفكیک جایگاه در زنجیره فعالیت
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دشرکت های فناورانه ی ایرانی حوزه ی پسمان. 1

آموزش و فرهنگ سازی. 1-2
و فرآیند

جمع آوری پسماند
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:توضیح

https://pakzi.ir/ اپليکيشن موبايل  پلتفرم آنالين:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

پاکزي:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

استارتاپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

02157936:شماره تماس

افـراد . ینـدپاکزی استارتاپی است که در زمینه ی جمع آوری پسماند خشک فعالیت می نما

ه جابـه جایی می توانند از طریق اپلیایشن موبایل این مجموعه پسماند خود را بدون نیاز ب

ص با  رليت هاي سال هاي زبا ه مخصو)پ  از ثبت نام در اپليکيشن موبايل پکيج هايي . به آن بفروشند

نود را در آن به  ورت رايگان از سوي پاکزي به کاربر تیويل داده مي شود تا کاربر پسماند نش ( مختلف

مش خص پ  از پر شدن پکيج  کاربر زمان مورد نظر نود را براي تیويل پسماند ذنيره ش ده. ذنيره نمايد

س ماند ب ه پ   از تیوي ل پ. سپ  پرس ل پاکزي براي دريالت پکيج ها در میل حاضر مي ش وند. مي نمايد

س ب نيروهاي مجموعه  کاربر به ميزان پسماند تیويل داده شده  در حس ا  ک اربري ن ود اعتب ار پ و ي ک

بانکي کاربر اين پول به حسا . کاربران در آنر هر ماه مي توان د اعتبار نود را به پول تبديل نماي د. مي نمايد

. واريز مي گردد

----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

:توضیح

http://jarooapp.ir/ اپليکيشن موبايل  پلتفرم آنالين:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

کرج:محل استقرار

:گروه مخاطب

جارو:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

استارتاپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

02634214617:شماره تماس

سعه داده جارو استارتاپی است که پلتفرم نرم افزاری را برای جمع آوری پسماند شهری تو
ویـل شهروندان می توانند با استفاده از نرم افزار این مجموعه در ازای پسـماند تی. است

س مراح ل کاربران مي توان د بر اس ا.داده شده از مزایایی مانند دریافت وجه نقد بهره مند شوند

:زير از اين برنامه بهره م د شوند

.از مارکت هاي کاله بازار   گوگل پلي و سيبچه نرم الزار جارو را مي توان دانلود نمود: نصب•

اش ين پ  از تکميل اطالعات و انتخا  نوع پسماند نود  درنواس ت ب راي م: درنواست ماشين پسماند•

.جمگ آوري پسماند ارسال مي گردد

ه از ج ارو پ  از تیويل پسماند به ران ده ب ه   ورت ماهيان : تیويل پسماند و انتصاص درآمد به کاربر•

.درآمد و ندمات دريالت مي شود

انيد به  ورت کليه درنواست هاي کاربر در سابقه ما ي باقي نواهد ماند و کاربر مي تو: سابقه ما ي کاربر•

.ماهيانه از ندمات آن برنوردار شود

.يي ک  دکاربران مي توان د در قا ب ران ده با اين مجموعه همکاري نماي د و درآمدزا: نرم الزار ويژه ران ده•

----:شناسه ملی

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



:توضیح

https://www.darshoo.ir/ اپليکيشن موبايل  پلتفرم آنالين:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

درشو:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

استارتاپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

02135567570:شماره تماس

ایـن .  نمایـددرشو استارتاپی است که در زمینه ی بازیافت پسماندهای خانگی فعالیت می

کـاربران بـا اسـتفاده از . مجموعه خدمات را بر روی نرم افزار آنالین خود ارائـه می دهـد

ایی نرم افزار موبایل این مجموعه می توانند به آسانی از پسماندهای خشک خـود درآمـدز

م   عالوه بر مزيت هاي ما ي  مدل کسب و کار اين مجموع ه ب ه گس ترش لره  گ بازيال ت ک. نمایند

  از نصب کاربران در ابتدا الزم است پ. مي نمايد و مي تواند در راه حفظ میيط زيست گامي موثر تلقي شود

حسا  نود کاربران پ  از ثبت نام و بعد از جمگ آوري پسماند نش   به. نرم الزار درشو در آن ثبت نام نماي د

مي زان وارد مي شوند و بر اساس قيمت هاي پسماندهاي مختلف موجود در نرم الزار مي توان د ب ه برآي  دي از

ر اساس حجم تفاوت قيمت پسماندها عالوه بر ج   پسماند  ب. پول برآمده از تیويل پسماند نود دست ياب د

ف قيمت کيلو گرم از پسماند شيشه با قيمتي پايين تر از نص200به ع وان مثال . يا وزن نيز مشخص مي گردد

ود  به ازاي پ  مي توان گفت به هر ميزان پسماند بي  تري تیويل داده ش. کيلوگرم نريداري مي شود400

د در ه ر ک اربران پ   از ثبت ن ام مي توان  . هر کيلوگرم هزي ه ي بي  تري از سوي درشو پردانت مي گردد

در س اعت )زمان و میل تیويل پسماند نيز توس ط ک اربر . ساعت از شبانه روز درنواست نود را ثبت نماي د

اضر در زمان مشخص شده پرس ل درشو براي دريالت پسماند در میل ح. مشخص مي گردد( کاري مجموعه

هزي  ه ي در نهاي ت ک اربر مي توان د. مي شوند  ميزان پسماند را وزن مي تماي د و در نرم الزار ثبت مي نماي  د

.پسماند را به  ورت نقدي در میل و يا اعتبار درون برنامه اي دريالت نمايد ----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

www.stripe.com اپليکيشن موبايل  پلتفرم آنالين:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

بازماند :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

استارتاپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

02144711590:شماره تماس

. ان بر باشدامروزه دسته بندی و انتقال پسماند به مراکز بازیافت هر میله می تواند امری زم

. رددهمچنین میزان دریافتی از این مراکز ممان است میزان قابل تـوجهی میسـوب نگـ

بـرای ایـن بازماند استارت آپی است که با استفاده از پلتفرم آنالین خود توانسـته اسـت

از جم گ آوري با استفاده از پلتفرم آنالين اين نرم الزار الراد پ  . مشاالت پاسخی مناسب ارائه دهد

م ان پسماند نود مي توان د اطالعات پسماند جمگ آوري شده ي را به پلتف رم  وارد ک رده و ب ه تماي ل ن ود ز

پس ماند در در زمان تعيين شده پرس ل اين استارتاپ براي دريال ت. دريالت زبا ه هاي نود را مشخص نماي د

اربر را مشخص ميزان امتياز ک( با روشي شفاف)میل ح ور مي ياب د و با تفکي  و میاسبه ي ميزان پسماند 

رف ق رارداد سپ  کاربر مي تواند امتياز نود را به پول نقد و يا به بن هاي تخفيف ش رکت هاي ط . مي نماي د

..تبديل نمايد و از ندمات آن بهره م د شود... ( ديجيکاال و )بازماند 

----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://temo.ir/ يااپليکيشن موبايل  پلتفرم آنالين  اي ترنت اش:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

تمو:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

استارتاپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

02195118695:شماره تماس

این مجموعه .تمو استارتاپی است که در زمینه ی جمع آوری پسماند خانگی فعالیت می کند
ت دارای پلتفرم نرم افزاری می باشد کـه کـاربران می تواننـد بـا اسـتفاده از آن درخواسـ

ان هماـار جمع آوری پسماند خانگی خود را ثبت نمایند تا در کم ترین زمان توسز پاکبانـ
:مراحل لعا يت در نرم الزار اين مجموعه به اين شرح مي باشد. مجموعه  جمع آوری شود

.ابتدا از طريق اپليکيشن يا مراجعه به غرله ها ثبت نام مي ک  د. 1

.کيسه زبا ه رايگان به همراه بارکد دريالت مي شود. 2

.زبا ه هاي نش  را تفکي  کرده و در کيسه هاي زبا ه قرار داده. 3

ک  د ي ا از طريق سامانه درنواست تیويل زبا ه داده تا ماشين تمو به در  م زل آمده و کيسه را دريالت. 4

.کيسه زبا ه را به غرله هاي نزدي  میل زندگي تیويل داده مي شود

.رددبعد از تیويل کيسه  امتياز کاربر با توجه به کيفيت زبا ه و نیوه تیويل  میاسبه مي گ. 5

ايزه ماهانه الزاي  با الزاي  لعا يت و الزاي  امتياز  شان  کاربر براي کسب جوايز ميليوني هفتگي و ج. 6

.مي يابد

  ب ه ساير مزاياي مادي و مع وي استفاده از نرم الزار اين مجموعه شان  استفاده از وام بي به ره و کم . 7

.اقشار نيازم د مي باشد

----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://Tapeshiran.ir اپليکيشن موبايل:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

سانو:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

استارتاپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

---:شماره تماس

ز خدمات یای ا. سانو استارتاپی است که در حوزه ی خدمات شهر هوشمند فعالیت می کند

لتفرم ي اين مجموعه پ. اصلی این مجموعه مربو  به بیث جمع آوری پسماند خانگی می باشد

ه جم گ آوري الراد مي توان د پ  از ثبت نام در اين پلتف رم ب ه دو ش يوه ب . را با نام تپ  گسترش داده است

ر می ل ثب ت ابتدا الراد مي توان د درنواستي را مب ي بر جمگ آوري پسماند د. پسماند نانگي نود اقدام نماي د

در . جود ندارداين روش ممکن است تا حدي زمان بر باشد اما نياز به جابه جايي پسماند از سوي کاربر و. نماي د

آن  اق دام ب ه حا ت دوم الراد مي توان د با رديابي نزدي  ترين غرله ي بازيالت اين شرکت از طري ق پلتف رم

ماند ک اربران در ازاي تیوي ل پس . در اين حا ت سرعت انتقال پسماند الزاي  مي يابد. تیويل پسماند نماي د

.مي توان د از ندماتي مان د تخفيف در عوارض پسماند شهرداري بهره م د شوند

----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

www.stripe.com اپليکيشن موبايل:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

مهر آلرين لردوس :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم  کسب و کارهاي کوچ  

:خدمت/محصول

شرکت نالق–استارتاپ 

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري  نريد وسايل و تجهيزات 

بالمصرف

:نوع مجموعه

02144711590:شماره تماس

یـک زیست اپ سامانه ی هوشمند شرکت مهر آفرین فردوس است کـه در زمینـه ی تفا
خانه  با زیست اپ می توان در هر. زباله و حمایت از مییز زیست در ایران فعال می باشد

م شرکت یا مغازه ای با چند کلیک درخواست خود را برای حمایت از میـیز زیسـت اعـال
:سروي  هاي زيست اپ عبارت اند از. نمود و از پاداش و ساه های به دست آمده بهره برد

ه جم گ آوري کاربران مي توان د زبا ه هاي نود را تفکي  ک  د و با اعالم درنواست در نرم الزار سک: زبا ه•

.نماي د واز سکه ها در نرم الزار استفاده ک  د و ندمات دريالت نماي د

اش غال هر لردي در هر زمان ومکاني که احساس نمود به وسيله اي احتياج ندارد يا ل اي اضالي:  وازم •

ب ت نم وده ت ا کرده است يا تمايل به جايگزي ي آن را دارد مي تواند به راحتي در اپليکيشن درنواس تي ث

.کارش اسان اين مجموعه براي نريد آن وسيله به  ورت ح وري مراجعه ک  د

.هدسترسي آسان به اطالعات تماس و آدرس اماکن گوناگون شهري در اطراف بر روي نقش: اطراف من•

ب ه . يردجمگ آوري پسماند توسط اين مجموعه بر اساس کيسه هاي تیويل داده شده به کاربران انجام مي پ ذ

ري ال 10ادل هر امتياز در اين اپليکيشن مع . کاربران بر اساس کيسه ي تیويل داده شده امتياز داده مي شود

.مي باشد

----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://idpz.ir/ يناپليکيشن موبايل  اي ترنت اشيا  پلتفرم آنال:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

دهکده هوشم د:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم  شهرداري ها  کسب و کارهاي 
کوچ 

:خدمت/محصول

شرکت نالق–استارتاپ 

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

سامانه جمگ آوري پسماند  نودرو 
هاي آنالين  رويداد ها و انبار  
ندمات آنالين شهري  کسب و 

...کارها و 

:نوع مجموعه

02140664816:شماره تماس

در . ه اس تشرکت ايده پردازان ا کتروني  ا برز باهدف هوشم د سازي م اطق ايران شروع به لعا ي ت نم ود
ر پایـه این راستا این مجموعه با ارایه سامانه دهاده هوشمند در زمینه مدیریت شهری ب

رو های آنالین  اینترنت اشیاء و اپلیایشن موبایل که شامل سامانه جمع آوری پسماند  خود
ع رویداد ها و اخبار  خدمات آنالین شهری  فروشگاه ها  کسب و کار های میلـی و صـنای

. می باشد به مسوالن شهرداری ها و دهداری ها کمک کـرده اسـت... دستی  گردشگری و 
در . دشهروند درنواست جمگ آوري م ي ده : نیوه ي عملکرد بخ  پسماند اين سامانه به اين شرح مي باشد

ن نوع از پسماند  پ ل شهرداري نماي ده شهرداري مي تواند با تعريف هر نوع پسماند و سپ  تعريف پيمانکار آ

زدي   پيمانک ار ب ه ران  ده ن. در نواست ها را به پيمانکار مربوطه ارجاع نموده و يا به حا ت نودکار قرار دهد

ه ن ود ران ده در اپليکيشن مشاهده نموده و از طري ق تلف ن هم را. ارجاع داده و کيف پول نود را پر مي ک د

ق پسماند پ  از تیويل پسماند ميزان دقي. در اين ه گام موبايل شهروند هشدار مي دهد. اعالم ح ور مي ک د

به شهروند ارس ال در اين ه گام ي  نوتيفيکيشن و پيام  مشابه لاکتور. مشخص مي شود و تاييد مي گردد

از کس ر پ  از تاييد مبل   پس ماند پ  . مي شود و از او درنواست مي شود تا  یت اطالعات را تاييد ک د

ماني از کارمزد استارتاپ  مبل  به حسا  شهروند واريز مي شود و يا در مواردي مان  د پس ماند نخا  ه س انت

د ه م جهت ايجاد انگيزه در سامانه  هم براي ش هرون. حسا  شهروند کسر و به حسا  ران ده واريز مي گردد

اربران م ي از امتيازات بدست آمده جدا از دريالت مبل  نق دي  ک . براي ران ده امتيازاتي درنظر گرلته مي شود

.توان د در قسمت هاي مختلف سامانه و قرعه کشي ها استفاده ک  د ----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.bazyar.ir/ اپليکيشن موبايل  پلتفرم آنالين:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

بازيار:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

استارتاپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

---:شماره تماس

جموعـه بـا ایـن م. بازیار استارتاپی است که در زمینه ی خدمات پسماند فعالیت می نماید

ران استفاده از اپلیایشن موبایل خود اقـدام بـه جمـع آوری پسـماند از درب منـزل کـارب

اي  د و در آن کاربران پ  از ثبت نام در اپليکيشن اين مجموعه  بايد درنواست ن ود را ثب ت نم. می نمایند

د از مي زان الزم به ذکر است که وزن پسماند نباي. اطالعاتي مان د نوع پسماند و برآورد وزن آن را درج نماي د

ن پ  از درنواست ماشين هاي جمگ آوري پسماند اين مجموعه در کم ت رين زم ان ممک . نا ي کم تر باشد

بران ب ه در ارزاي ميزان پسماند تیويل داده شده توسط کار. براي جمگ آوري پسماند در میل ح ور مي ياب د

اي ن کاربران با استفاده از اين امتيازه ا مي توان  د در قرعه کش ي هاي. آن ها امتياز درون برنامه اهدا مي گردد

.مجموعه شرکت ک  د و از جوايز آن بهره م د شوند

----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

--- پلتفرم آنالين:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

بازيالت من:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

استارتاپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

---:شماره تماس

راد می توانند اف. بازیافت من شرکتی است که در زمینه ی خدمات بازیافت فعالیت می نماید
  از ثبت پ. با نوب اپلیایشن این مجموعه درخواست جمع آوری پسماند خود را ارائه دهند

و ج    درنواست الراد  در اين اپليکيشن  پاکبانان اين مجموعه در میل ح ور مي ياب د و در ازاي مي زان

دام ب ه کاربران مي توان د در ازاي امتياز جمگ آوري ش ده اق . پسماند  به آن ها امتياز درون برنامه ارئه مي ده د

.دريالت کاالهاي رايگان نماي د و يا از تخفيف در نريد از لروشگاه اين برنامه بهره م د شوند

----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.aminfanavar.ir/  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

امين ل اور شريف:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

شرکت ها  دو ت

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ن و وسايل نقليه برقي  اتوماسيو
طراحي مکانيزم  مه دسي و 

رم مديريت پسماند  ندمات ل ي و ن
الزار

:نوع مجموعه

02166008532:شماره تماس

ی ماـانیزم  در پنج حوزه وسایل نقلیه برقی  اتوماسیون و طراحشرکت امین فناور شریف 
بـا مهندسی و مدیریت پسماند  خدمات فنی و نرم افزار در قالب انجام پروژه های فنـی

لعا يت . داردکارفرماهای خووصی و دولتی و همچنین تولید میووالت دانش بنیان فعالیت

:ها و توانم دي هاي شرکت بخ  هاي زير را دربر مي گيرد

(WMS)استقرار سيستم جامگ مديريت پسماند •

(EMP)تهيه برنامه مديريت میيط زيست •

نصب سامانه نرم الزاري مديريت يکپارچه پسماند•

ور ثب ت سامانه نرم الزاري جامگ تفکي  از مبدا پسماند يکي از میصوالت اين ش رکت اس ت ک ه ب ه م ظ 

ان دادن تراک   ها و اتفاقات دريالت زبا ه بازي التي و نظ ارت  بررس ي عملک رد و رلت ار ش هروندان و امک 

ال اج راي اين سامانه براي تمام شهرهايي که به دنب. مشوق ها به  ورت سيستمي طراحي و اجرا شده است

. مولق طرح تفکي  از مبدا به  ورت ايستگاهي هست د قابل استفاده است ---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي  و لرآي د 
جمگ آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



:توضیح

http://behmand.ir/ اپليکيشن موبايل  پلتفرم آنالين:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

بهسازان میيط ماندگار:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم  شرکت ها

:خدمت/محصول

شرکت نالق–استارتاپ 

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دسته ب دي و جمگ آوري پسماند 
شهري

:نوع مجموعه

88283541210:شماره تماس

ت بهسازان مییز ماندگار اسـتارتاپی اسـت کـه در زمینـه ی جمـع آوری پسـماند فعالیـ

اـان را این مجموعه با استفاده از اپلیایشن موبایل خـود بـه کـاربران ایـن ام. می نماید

گـر می دهد تا در ازای تیویل پسماند به پرسنل این مجموعه پـول نقـد یـا خـدماتی دی

يل پسماند نود را کاربران مي توان د با ثبت نام درون اپليکيشن اين مجموعه  درنواست تیو. دریافت نمایند

شيشه  مخلوط و در اين اپليکيشن شهروندان بايد پسماند نش  نود را در دسته ب دي هاي کاغذ . ثبت نماي د

ر زمان ح ور ماشين هاي جمگ آوري پسماند اين مجموعه ب . ويژه انتخا  نموده و وزن آن را مشخص نماي د

ات نود اين مجموعه عالوه بر کاربران نانگي  ندم. اساس نظر کاربر ثبت مي شود و در میل ح ور مي يابد

.را به مراکز نريد  رستوران ها  سازمان ها و مراکز اداري نيز عرضه مي ک د

----:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

آموزش و لره گ سازي   لرآي د جمگ
آوري پسماند

7و 3لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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بازیافت پسماند. 1-3

دشرکت های فناورانه ی ایرانی حوزه ی پسمان.1





بازیافت پسماند-3

بازیافت3-1





:توضیح

http://www.azhand-cement.ir/ ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1388:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت ل اور آريا آژند:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

شرکت هاي سانتماني

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ا تو يد سيمان سازگار ب
ه میيط زيست از طريق ب
کارگيري مجدد پسماند

:نوع مجموعه

08645260046:شماره تماس

رخال  شـرکت بـل  اوري اي ن . شرکت ل اور آريا آژند شرکت ارائه ده ده ي میصوالت سيماني مي باشد
 گـردد  کارخانه های سیمان معمول نه تنها باعث انتشار آالینده های زیسـت مییطـی نمی

لید خود  بـه بلاه با حفظ و به  جریان انداختن پسماندهای صنعتی نظیر سرباره در خز تو
قررات موج ود  آريا آژند او ين شرکتي است که بر اساس م. حفظ مییز زیست کمک شایانی می کند

. کيلومتري پايتخ ت را از مقام ات مس ئول ان ذ نم وده اس ت120مجوز استقرار نط تو يد سيمان در شعاع 

. ندمیصوالت آريا آژند عالوه بر سازگاري زيست میياي از نواص کاربردي تقويت شده نيز برنوردار

ميرمیمد سيدي

10103956960:شناسه ملی

بازيالت پسماند

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.parsdrill.com/ ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1383:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت سياالت حفاري پارس:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

شرکت هاي لعال در زمي ه ي حفاري

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ندمات يکپارچه مه دسي و 
يت عملياتي سياالت حفاري و مدير

پسماند 

:نوع مجموعه

02144849770:شماره تماس

سیاالت شرکت سیاالت حفاری پارس در زمینه ارائه خدمات یاپارچه مهندسی و عملیاتی
ه  راه حل هاي مق رون ب ه   رله و بهي  ه اي ن مجموع . حفاری و مدیریت پسماند فعال می باشد

نتيج ه . م دروش هاي قابل قبول را براي رسيدن به برنامه هاي تخليه  فر و بهبود بازي ابي مايع ات مي   انجا

مان  د ضايعات براي تشخيص اجزا مختلف. کاه  هزي ه هاي عملياتي و بازسازي مجدد را ممکن مي سازد

و میت واي ( تقاضاي اکسيژن ش يميايي)COT  (اکسيژن مصرلي بيو وژيکي)BOTکلريد  نيترات  لسفات  
. مي شودتجزيه و تیليل ديگري نيز براي نظارت بر لرآي دهاي تصفيه انجام. روغن تیليل مي شوند

عليرضا امي ايي

10102650713:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.sadaf-cb.com/ ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1383:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت   عتي دوده لام:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

ايرشرکت هاي تو يد ک  ده ي الستي  و ت

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

تو يد انواع دوده   عتي

:نوع مجموعه

02188640373:شماره تماس

اخت تایر شرکت صنعتی دوده فام با هد  تولید انوا  دوده صنعتی مورد مور  صنایع س
تفاده از خوراك این کارخانه و فرآیند تولیـد دوده صـنعتی  اسـ. و الستیک تأسیس گردید

روغن های پسماند خام و فراوری شده واحدهای پاالیشـگاهی و پتروشـیمی و همچنـین
ي از روش تو يد دوده    عتي در اي ن کارنان ه حا  ل بهره گي ر. روغن قطران ذغال سنگ می باشد

در جه ان و در  (Wet Processingب ه روش )به روزترين ل اوري در طراح ي تجهي زات و ماش ين آالت 
وغن ب ه ازاي کمترين ميزان مصرف ر)مقايسه با واحدهاي لعلي در سا  کشور  داراي بهترين بازدهي تو يد 

  د تو ي د و همچ ين بي  ترين ميزان بازيالت انرژي نروجي راکتورها در مراحل مختل ف لرآي( دوده تو يدي

.نود مي باشد

میسن نجف آبادي ساماني

10102837099:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

--- ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1394:سال تاسیس

همدان:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت زيست ايده آل گستر :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها  شهرداري ها

:خدمت/محصول

شرکت با مسئو يت میدود

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ه و طراحي و سانت تجهيزات تصفي
بازيالت

:نوع مجموعه

09183117757:شماره تماس

و آب و شرکت زیست ایده آل گستر در زمینه طراحی و اجرای سیستم های بازیافت مواد
اي ن مجموع ه در زمي  ه هاي مش اوره  . فعالیت دارد... راه اندازی سیستم های انرژی های نو و 

ه هاي طراحي  اجرا  سانت  تجهيز  انجام ماا عات لاز  فر  ي  و دو و راهبري و بهره برداري از تصفيه نان

ائد و آ ودگي ه وا بهبود لرآي د سيستم تصفيه و تاسيسات آ  و لاضال   مواد ز-لاضال  شهري و   عتي 

هاي طراحي و اجراي سيستم هاي بازيالت مواد و آ  و راه اندازي سيستم-و ارائه ندمات زيست میياي 

ع ات تثبي ت بازاريابي و ماا –تو يد کاال و ندمات   عتي  سانتماني و عمراني -انرژي هاي نو  تاسيسات
. بازار و  ادرات و واردات میصوالت و پکيج هاي مربوطه لعا يت مي نمايد

داود نعمت ا هي

14004930462:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

www.parsabfanavaran.com ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1391:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت پارس آ  ل اوران:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها  مراکز تصفيه

:خدمت/محصول

شرکت با مسئو يت میدود

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ره در تجهيزات تصفيه پسا   مشاو
ي زمي ه ي تصفيه پسا    عت

:نوع مجموعه

02144580442:شماره تماس

فناوری شرکت پارس آب فناوران یک شرکت دانش بنیان بر میوریت استفاده از زیست
نایع شرکت پارس آب فناوران عضور رسمی و فعال انجمن صـ. در مییز زیست می باشد

:و زمي ه هاي ا لي لعا يت آن عبارت د ازآبااری ایران بوده 

اريتو يد   نصب و راه اندازي انواع سيستم هاي پکيج تصفيه اتوماتي  پسا  واحدهاي آبک•

طراحي و تو يد انواع بيوليلتر براي حذف بو از تصفيه نانه هاي پسا •

ان ه هاي مشاوره  تیقيق  طراحي و ارائه راهکار براي بهي ه سازي و رلگ مشکالت لراي  دهاي تص فيه ن•

پسا 

مشاوره و طراحي در زمي ه هاي لراي دهاي زيستي•

تو يد   نصب و راه اندازي انواع سيستم ه اي پک يج-1: زمي ه هاي ا لي لعا يت اين مجموعه عبارت اند از

انه هاي طراحي و تو يد انواع بيوليلتر براي حذف بو از تصفيه ن-2تصفيه اتوماتي  پسا  واحدهاي آبکاري 

يه نان ه مشاوره  تیقيق  طراحي و ارائه راهکار براي بهي ه سازي و رلگ مشکالت لراي دهاي تصف-3پسا  

مشاوره و طراحي در زمي ه هاي سونتهاي زيستي-4هاي پسا  
عباس لرازم د

10320760948:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.ucesco.ir/  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1389:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت دانشگاهي راهکارهاي مه دسي پا :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها  شهرداري ها

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ه و طراحي و سانت تجهيزات تصفي
بازيالت

:نوع مجموعه

02188980710:شماره تماس

آب و شرکت دانشگاهی راهاارهای مهندسی پاك با هد  ارتقای تانولوژی هـای توـفیه
ه پسا  و اهم لعا يت هاي اين مجموعه در زمي ه ي لرآي دهاي تصفي. فاضالب فعالیت خود را آغاز نمود

مي  ه ي از لعا يت هاي مهم اين شرکت مي توان به کارهاي   ورت گرلت ه در ز. لرآي دهاي غشايي مي باشد

 هاي ش رکت دام ه لعا يت. لرآي دهاي جداسازي غشايي  بيوراکتورهاي غشايي و شيرين سازي آ  اشاره نمود

ال  را شامل مي ش ود  زمي ه هاي مختلف لرآي دهاي تصفيه بيو وژيکي  ليزيکي وشيميايي تصفيه آ  و لاض

رکيب ي از به عالوه ارتقاي قرآي دهاي س تي تصفيه لاضال  و ب ه کارگيري روش ه اي ن وين و لرآي  دهاي ت

.موضوعات مورد توجه اين شرکت مي باشد

هي  ممبران  ليلتر ش ي  غشاي اسمز معکوس  ديفيوزره اي ه واد: میصوالت اين مجموعه عبارت است از

.سامانه هاي نم  زدايي  بيوراکتور غشايي و پکج هاي تصفيه لاضال  و بازيالت آ 

مصافي حسين زاده

10320443300:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



:توضیح

--- ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1389:سال تاسیس

ا فهان:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت زيست لرآورده سپاهان:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها  مراکز پرورش دام

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

تو يد اتانول و دنورا  دام از 
ضايعات

:نوع مجموعه

03112658380:شماره تماس

شرکت زیست فرآورده سپاهان برای اولین بار در ایران بـه صـورت جـدی و بـا تـالش
. ده قرار میگیردتوانسته از ضایعات خرما  اتانول تولید کرده که در صنایع متنو  مورد استفا

وده و سرشار از هم زمان با تو يد اتانول  نورا  دام نيز تو يد مي شود که اين نورا  از کيفيت باال برنوردار ب

 و وژي باالي تخمير لرآي د تو يد اتانول به روش بيوتک و وژي و با تک. مواد غذايي  چربي و پروتئين مي باشد

از ان رژي بخ ار جهت نا ص سازي اتانول از تقاير پيوسته استفاده مي شود که در آن. کامالً پيوسته مي باشد

. حداکثر استفاده شده و حداکثر   رله جويي در مص رف ان رژي در طراح ي آن در نظ ر گرلت ه ش ده اس ت

فاده از س اير قابليت است. مه دسي  طراحي و سانت  کامالً بومي و توسط متخصصان دانلي انجام شده است

.م ابگ ق دي نظير مالس و مواد نشاسته اي و ضايعات غالت نيز وجود دارد

اسماعيل نا م

10260604211:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

www.behinab.ir ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1381:سال تاسیس

ا فهان:محل استقرار

:گروه مخاطب

ن آ  شرکت مه دسين مشاور و تیقيقات بهي:نام شرکت
زنده رود

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

يه طراحي و سانت پکيج هاي تصف
لاضال    عتي و بهداشتي

:نوع مجموعه

03195020901:شماره تماس

انت اين شرکت از بدو تاسي  با بهره گيري از کارش اسان مج ر  علم ي و ل  ي  ماا ع ات  طراح ي و س 

راع در تجهيزات پاي  زيست میياي را در دستور کار نود قرار داده و در حال حاضر داراي چ دين ثبت انت 

ملـه مطالعات  طراحی و ساخت سامانه های گندزدایی آب ازجعالوه بر اين  . اين زمي ه مي باشد
ایـن شـرکت سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان باو که از مهمترین دستاوردهای

زارهـای در سال های اخیر است وبه تولید انبوه نیزرسیده و به راحتـی قابـل رقابـت در با
ا ع ات پاي ه از ديگر لعا يت هاي اين شرکت مي توان به مواردي چ ون ما. داخلی و بین المللی می باشد

د  طراحي و زيست میياي از جمله ارزيابي اثرات زيست میياي طرح هاي عمراني و   عتي  مديريت پسمان

از ( بک و)ازن-س امانه گ  دزدايي کل ر. سانت پکيج هاي تصفيه لاضال     عتي و بهداش تي اش اره ک رد

میصوالت اين مجموعه مي باشد که ب ه م ظ ور ارزان س ازي  ايم ن س ازي  س ا م س ازي  بومي س ازي و 

یص والت م. گ دزدايي آ  بدون استفاده از مواد شيميايي الزودني و تو يد آ  سا م در میل طراحي گردي د

رو هيپ و کلري ت اين سامانه شامل دي اکسيدکلر  کلرگازي میلول  ازن  اکسيژن  آ  اکسيژنه  اسيد هيپوکل

.شوندسديم مي باشد که با استفاده از لرآي د ک ترل شده ا کترو يز میلول نم  طعام تو يد مي
ندامراد ساماني مجد

10260402523:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه ی پسماند

:توضیح

http://www.pgazma.ir/ ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1389:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

پويا ژن آزما:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها

:خدمت/محصول

شرکت مسئو يت میدود

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

سا  بيوليلتر تصفيه ک  ده ي پ
  عتي

:نوع مجموعه

02140443676:شماره تماس

لیه مـواد و شرکت پویا ژن آزما با مسئولیت میدود با هد  تیقیق  تولید  تهیه و توزیع ک
  تجهیـزات بیوتانولـوژی مـورد اسـتفاده در حوزه هـای تیقیقـات  درمـان  پیش گیــری

آموزشـی شناسایی  حفاظت از مییز زیست و صنایع مختلف و ارائه خدمات تیقیقاتی و
اق دام ب ه تاس ي  1392و در س ال در این حوزه ها به میققین کشور فعالیت خود را آغاز کرد

الت مختلفـی این مجموعه میوو. آزمايشگاه تیقيقات بيوتک و وژي پويا ژن با تجهيزات م اسب نمود

ای و بیوفیلتر توفیه کننـده پسـاب ه DNAتولید نموده است که انوا  کیت های جداسازی
صفيه ک   ده بيوليلتر ارائه شده در اين مجموعه ت. حاوی فلزات سنگین از مهم ترین آن ها می باشد

ب ا . ين مي باش دآ  آشاميدني آ وده به نيترات و آرس ي  و همچ ين پسا  هاي شيميايي آ وده به للزات س گ

د را مجددا ب ه استفاده از بيوليلتر اين مجموعه کارنانه ها مي توان د به راحتي پسماند و پسا  هاي آ وده ي نو

چرنه ي تو يد بازگردان د و هم درجهت کاه  هزي ه ي مجموعه ي نود و از طرل ي ديگ ر در جه ت حف ظ 

.میيط زيست گام بردارند نرج  مبلي

380147:شناسه ملی

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.mohitepaak.com/ ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

پايانه میيط پا :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها

:خدمت/محصول

---

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ندمات مه دسي و مديريت میيط
زيست 

:نوع مجموعه

(021)12580244:شماره تماس

ه بـه شرکت پایانه مییز پاك همگام با ارتقاء استاندارهای زیسـت مییطـی و بـا توجـ
ی بزرگ و تقاضای روز افزون صنایع کشور و مشاالت ناشی از آلودگی صنعتی در شهر ها

رائه وجود مشاالت مختلف زیست مییطی در عرصه های موجود در سطح کشور با هد  ا
ه ي اي ن مجموع ه در زمي  . خدمات مهندسی و مدیریت مییز زیست تاسیس گردیده اسـت

:پسماند ندمات زير را ارائه مي دهد

ترل  تصفيه  انجام ندمات ش اسايي کمي و کيفي و مديريتي پسماند هاي   عتي  ويژه و روش هاي ک •

.کاه  آ ودگي و مديريت دلگ مواد زائد جامد

.تدوين و استقرار سيستم مديريت پسماند   عتي و شهري•

ام ه اجراي ي تدوين برنامه عملياتي پسماند هاي   عتي بر اساس قانون م ديريت پس ماند ه ا و آئ ين ن•

.مربوطه

.طراحي بان  اطالعات پسماند•

.ارائۀ ندمات مشاوره اي و ماا عات در زمي ه بازيالت مواد و م ابگ•

و انجام و آماده سازي طرح هاي جامگ کاه  ا ودگي م ابگ نا  در م اطق   عتي و شهري و کشاورزي•

.رودنانه ها

ين پس ماند هاي نمونه برداري و آنا يز پارامتر هاي ليزيکي و ش يميائي و ترکيب ات نفت ي و لل زات س  گ•

... .انواع  جن ها و  POPS  عتي  پزشکي  شهري  پسماندهاي جزء ک وانسيون 

---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.caspianrecycle.ir/  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

ا فهان:محل استقرار

:گروه مخاطب

بازيالت ا کتروني  کاسپين :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

شرکت ها  عموم مردم

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

يبازيالت تجهيزات ا کترونيک

:نوع مجموعه

031-3-775-0547:شماره تماس

. در اي ران مي باش دشرکت بازيالت ا کتروني  کاسپين او ين شرکت رسمي تخصص ي بازيال ت ا کتروني  

:ماموریت های این شرکت عبارت است از
 های چرخه جمع آوری  تفایک و دسته بندی پسماند های الاترونیک؛ حداقل نمودن هزینه

زباله عمر میوول؛ کنترل زباله و مواد زیان آور؛ کمک به حفاظت از مییز زیست؛ کاهش
.ها و کاهش هزینه های دفع زباله ها؛ کمک به حفظ منابع طبیعی

:ندمات اين مجموعه عبارت است از

م برقي نانگيبازيالت پسماندهاي ا کتروني  از جمله کليه  وازم کامپيوتري  مخابراتي  موبايل و  واز•

بازيالت تونرها و کارتريج هاي چاپگرها•

بازسازي کامپيوتر هاي قابل استفاده براي م اطق روستايي و سازمان هاي مردم نهاد•

نرد کردن کامل کارت هاي حالظه و هارد ديس •

نابودي کامل اطالعات احتما ي موجود بر روي قاعات دور ريخته• ---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1و 6لر ت/چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://fset.co.ir/ (ل اوري نانو)ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

نمي ي شهر:محل استقرار

:گروه مخاطب

لوالد   عت اسپادانا تارا :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

مشاوره  نانو ذرات مغ اطيسي 
 جن مگ تيت  تصفيه و بازيالت

س گين

:نوع مجموعه

03133931232:شماره تماس

متخووـین ایـن شـرکت . تاس ي  گردي ده اس ت1395شرکت لوالد   عت اسپادانا ت ارا در س ال 
د صـنعتی توانسته اند با تیقیقات دانش میور و به روز خود برای اولین بار در ایران تولیـ

کت  از میوـوالت منیوـربفرد ایـن شـر. خز توفیه لجن سنگین را راه انـدازی کننـد
نـانومتر 20نانوذرات مغناطیسی مگنتیت بوده که دارای خلوص باال و اندازه ذرات کمتر از 

وـین و هم چنـین ایـن شـرکت دارای متخو. با خاصیت مغناطیسی بسیار باال می باشد
. نخبگان برجسته ای جهت مشاوره و راه اندازی پروژه های صنعتی می باشد

ز م واد لل زي  دهي و تو يد قاعات  و ه و پروليل   ايگ لوالدي   ج ن س  گي ي متش کل ادر لراي د برش

زيستي طآيد که به ناطر تجمگ سا يان سال مشکالت میيک  ده و مقدار کمي آ  به وجود ميهاي ن  روغن

طرح تصفيه  ج ن س  گين و بازيال ت اج زاي موج ود در آن بع د از انج ام . اي را به وجود آورده استعمده

ه اي ههاي متعدد  براي او ين بار در ايران در مقياس   عتي توسط اين مجموعه در ش رکت س انتآزماي 

.اندازي گرديدراه( سالا)للزي ا فهان  ---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

---- پلتفرم آنالين  ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

اهواز:محل استقرار

:گروه مخاطب

ساشرکت نوآوران زيست ب يان آوي:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

شرکت هاي لعال در زمي ه ي کشاورزي

:خدمت/محصول

شرکت با مسو يت میدود

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

روش کوره تو يد کود ارگاني  بيوچار به
پيرو يز آهسته

:نوع مجموعه

06113334232:شماره تماس

در جه ت اين شرکت در زمي ه انجام ندمات تو يدي کشاورزي و استفاده از پسماندهاي   ايگ و کش اورزي

.تو يد میصوالتي با ارزش الزوده باال تاسي  شده است

صـنایع زمینه کاری این شرکت انجام خدمات تولیدی کشاورزی و استفاده از پسماندهای
اين شرکت حوزه  لعا يت. و کشاورزی در جهت تولید میووالتی با ارزش افزوده باال می باشد

ا اس تفاده از زيستي در بخ  کشاورزي   دامي و گياهي است که به تو ي د کوده اي پيش رلته بيو وژي   ب 

که جايگزين از پسماندهاي مزارع کار نوي ي است( بريکت)تو يد ذغال قا بي . سويه ي جدا شده پردانته است

برابر زغال 3اين میصول داراي ارزش حرارتي . ذغال چو  شده و از جمله میصوالت اين مجموعه مي باشد

م ر معمو ي است و با توجه به باال بودن ميزان زائدات در کشاورزي و آت  زدن هر س ا ه اي ن م واد  اي ن ا

ن میصول از اي. موجب گرماي  زمين و تو يد کربن دي اکسيد شده و باعث قليايي شدن نا  نيز مي گردد

ه اي ن ارجي تو ي د چ ين مسائلي جلوگيري مي ک د و ذغا ي با قيمت بسيار پايين تر و قابل رقابت با نمون ه

.مي گردد علي پورلالح

14004475708:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

https://parsianmedical.com/ ل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت   عتي:فناوری های کلیدی

1383:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت پارسيان طب پژوه :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

بيمارستان ها و مراکز پزشکي

:خدمت/محصول

شرکت با مسئو يت میدود

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

طراحي و تو يد تجهيزات حوزه ي 
پزشکي از جمله سيستم هاي 
زبا ه سوز بيمارستاني و انواع 

زبا ه سوزهاي شهري و   عتي و
الشه سوزها

:نوع مجموعه

02188528363:شماره تماس

و دان   شرکت پارسيان طب پ  ژوه  با هدف تو يد و عرضه تک و وژي هاي جديد در زمي ه عل م پزش کي

بوالنسـی  طراحی و تولیـد اولـین دسـتگاه مانیتورینـگ آم. مه دسي پزشکي تاسي  شده است
راحی سیستم معرفی جدیدترین تانولوژی دنیا در زمینه امیاء پسماندهای بیمارستانی  ط

ت رادیوگرافی دیجیتال و سایر دسـتگاه های پزشـای از جملـه فعالیت هـای ایـن شـرک
از ) عتي سيستم هاي زبا ه سوز سانت اين شرکت در مدل هاي مت وعي مان د زبا  ه س وزهاي   . می باشد

ا ه سوزهاي از ب ين قبيل زبا ه سوزهاي پسا  هاي شرکت هاي نفتي    عتي  شيميايي  دارويي و بهداشتي  زب

در انواع اندازه   زبا ه سوزهاي بيمارستاني(برنده رنگ هاي   عتي مورد استفاده در کارنانجات اتومبيل سازي

ا ه تن در ساعت و همچ ين الشه سوزهاي مورد استفاده در کشتارگاه ها و زب5/3کيلوگرم در ساعت تا 5هاي 

. سوزهاي مخصوص نيروگاه هاي اتمي عرضه مي شوند

شهروز متين مهر

10102655420:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

--- ل اوري زيستي  ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1391:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت زيست لن آوران   عت و میيط:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

ج دو ت  شرکت هاي لعال در زمي ه ي استخرا
نفت

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

میصوالت در زمي ه ي پاکسازي و
ا  و مقابله با آ ودگي هاي نفتي ن

آ 

:نوع مجموعه

02122431968:شماره تماس

زمینه شرکت زیست فن آوران صنعت و مییز ارائه دهنده ی خدمات و تولید میووالت در
ات و ارائه انجام ماا ع: اين ندمات شامل. پاکسازی و مقابله با آلودگی های نفتی خاك و آب است

  م ديريت ندمات مشاوره و نظارت ل ي و پيمانکاري در زمي ه لعا يتهاي مرتبط به مش اوره می يط زيس تي

. مي شود... پسماند  پاکسازي آ ودگيهاي آ  و نا   ندمات زيست میياي اچ اس اي و 

فت ي يکي از ندمات اين مجموعه اجراي پروژه هاي زيست پااليي و  جن زدايي و مقابل ه ب ا آ ودگي ه اي ن

وامل ديسپرسانت به دنبال ي  آ ودگي نفتي بزرگ  يکي از راهکارهاي مقابله با آ ودگي استفاده از ع. مي باشد

قاره ه اي .  ک  دديسپرسانت ها با پايين آوردن کش  سایي بين نفت و آ   نفت را امو سيونه مي. مي باشد

ه با اين وضعيت نفتي کوچکي که به اين ترتيب ايجاد مي شوند  تا عمق چ دين متري آ  پراک ده مي شوند  ک

ايي که مورد با اين وجود ديسپرسانت هاي شيمي. از جمگ شدن و جابجا شدن  که هاي نفتي جلوگيري مي شود

ستي ني ز مق اوم استفاده قرار مي گيرند نود داراي تأثيرات سمي هست د و بسياري از آن ها نسبت به تجزيه زي

ا پاي ه در پروژه اين مجموعه با هدف توسعه ل ن آوري و تو ي د م اده پراک  ده ک   ده  ک ه نفت ي ب . هست د

.بيو وژيکي  اين مشکل رلگ شده است
علي ابوا یس ي سورکي

10320858440:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://petromud.com/ ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1384:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت پترومادسان:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

شرکت هاي استخراج نفت 

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

تو يد میصوالت در زمي ه ي 
عمليات حوزه ي نفت و گاز  مان د

حفاري و مديريت پسماند

:نوع مجموعه

02188692436:شماره تماس

ی  خدمات شرکت پترومادسان در زمینه خدمات یاپارچه مهندسی و عملیات سیاالت حفار
أمین کنترل جامدات و مدیریت پسماند حفاری  خدمات آزمایشـگاهی کنتـرل کیفیـت  تـ

صوالت اي ن می. افزایه های شیمیایی و مواد گل حفاری و مدیریت پسماند فعالیت می نماید

  ده پودر  دف در سايز هاي متفاوت  ضد هرزروي  مواد سلو زي و معدني ک ترل ک: مجموعه عبارت است از

ف س از هرزروي چاه  امو سيون ک  ده او يه آ  در روغن  تيزر رقيق  ک  ده سيال حف اري  ش وي ده حف اري  ک

 ده هرزروي چ اه  حفاري  ضد کف  باکتري ک  حفاري  ک ترل ک  ده آلت  الي گل روغ ي  ا ياف ک ترل ک 

.... .پلي آنيوني  سلو ز   م  زانتان و 

غالمیسين امجدي گلپايگاني

10102918384:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



:توضیح

---- ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

کرمان:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت پا  پترو زيست ناوران:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها و شرکت هاي لعال در حوزه   ايگ
س گين و کشاورزي

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ندمات مربوط به دلن  امیا  
پردازش و بازيالت پسماند

:نوع مجموعه

02144162860:شماره تماس

  در زمینـه شرکت پاك پترو زیست خاوران فعالیت خود را به در قالب شرکت دانش بنیان
ن عمده فعالیت هـای ایـ. های متنوعی در حوزه مهندسی مییز زیست شرو  کرده است

وخت تولید سـ-طراحی و ساخت میل دفن بهداشتی و ویه :  شرکت به شرح زیر است
د های پیرولیز سریع پسمان-پردازش و بازیافت پسماند های شهری - SRFهای کمای 
 ي ت اي ن حوزه لعا( عفونی  دارویی  صنعتی و غیره)امیای پسماند های ویه -هیدروکربنی 

ان و اس تان ه اي کرم ان  ي زد  ل ارس  سيس تان و بلوچس ت)شرکت در م اقه ج و  شرق و مرکز کش ور 

يا ي  اين مجموعه درزمي ه  ي کليه امور مربوط به میيط زيست و لعا يت هاي زيس ت می. است( هرمزگان

  ارائه ن دمات و بازرسي کاال و ک ترل کيفيت و  دور و مشاوره کيفي استاندارد  تو يد میصوالت کشاورزي

زان نظي ر تأمين نياز تو يد ک  دگان کشاورزي  تو يد میصوالت دامي کش اورزي  ارائ ه ن دمات ب ه کش اور

ي ه و ي ا تساي  اراضي مشاوره و برگزاري دوره هاي آموزشي درنصوص کشاورزي  عمليات بارگيري و تخل

.ترنيص کاال لعا يت مي نمايد
حامد مجتهدزاده

14004069604:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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بازیافت پسماند-3

سوزاندن3-3



:توضیح

http://asa-atbeen.com/  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1387:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت عصر   عت اتبين :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

بيمارستان ها و مراکز درماني

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

د کن بي نار ساز زبا ه عفوني با نر
دانلي و پري وکيوم

:نوع مجموعه

02176251105:شماره تماس

جهت ارتقاي کمي و کيفي میصوالت در عر ه پزشکي و سالمت1389شرکت عصر   عت اتبين از سال 

این مجموعـه در حـال حاضـر در زمینـه تجهیـزات . به طور تخصصي  لعا يت نود را آغاز نم ود
الیت علمـی   فع(اکسین)استریلیزاسیون  بی خطر سازی زباله های عفونی  گازهای طبی 

ت اي ن انواع اتوکالو ه ا و اکسيژن س ازها میص وال. تولیدی فعالیت گسترده ای دارد-پوهشی -

ي اين مجموعه همچ ين در زمي ه ي سانت میصوالت مرتبط به ح وزه ي پزش ک. مجموعه را در بر مي گيرد

. ندمات مشاوره اي نيز ارائه مي دهد

میمد گلستاني

10103653253:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

2لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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83

:توضیح

http://asa-atbeen.com/  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1371:سال تاسیس

شهريار:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت سازگر :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

بيمارستان ها و مراکز درماني

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

طراحي و تو يد انواع دستگاه هاي
م هاي اتوکالو بيمارستاني و سيست
مديريت پسماندهاي عفوني

:نوع مجموعه

02165290130:شماره تماس

ین سـهم این شرکت بزرگ تر. شرکت سازگر در صنعت تجهیزات پزشای فعال می باشد
ی را تمام اتوماتیک و امیاء زباله های عفونی بیمارسـتان CSRبازار در ساخت اتو کالوهای

و کـالو در داخل کشور در اختیار دارد و به عنوان شرکت فعال در زمینه ی طراحی و تولید ات
در زمي  ه طراح ي و س انت 1371اين مجموع ه  از س ال . و امیاء زباله در ایران شناخته می شود

-PRE)اتوکالوهاي م درن و پيش رلته بيمارس تاني  پزش کي     عتي  آزمايش گاهي از ن وع پ ي  ن الء

VACUUM )  و پا   ماتي(PULS-MATIC )ي  با سيکل استريل کامال اتوماتي  و در  هاي پ ومات
در زمي ه طراح ي  و س انت دس تگاههاي امی اء زبا  ه 84و همچ ين اتوکالوهاي اتيلن اکسايد  و از سال 

رم تزريق ي عفوني بيمارستاني با و بدون نردکن دانلي و همچ ين طراحي و سانت دستگاه هاي استريل س 

(Hot shower sterilization )و دستگاه هاي ست شور بيمارستاني و داروئي لعا يت مي نمايد .

سيد میمد علي ب و عزيزي لرد

10101340408:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

2لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



84

:توضیح

http://www.rgplasma.ir/  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري هاي ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1391:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت رايکا گستر پالسما :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه ها  بيمارستان ها و مراکز درماني

:خدمت/محصول

شرکت با مسئو يت میدود

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دستگاه هاي پيشرلته در حوزه ي
پالسما

:نوع مجموعه

02176251105:شماره تماس

ی و سـاخت شرکت رایاا گستر پالسما شرکت تیقیقاتی صنعتی است که هد  آن طراح
پالسما غير اين شرکت طراح میصوالت مشعل. دستگاه های پیشرفته در حوزه ی پالسما می باشد

اربرده اي قابل انتقال براي برنامه هاي کاربردي مختلف مان د اسپري هاي پالسما  دستگاه ه اي وي ژه و ک

ت هاي شرکت لعا يت اين شرکت به مشعل پالسما میدود نمي شود و لعا ي. ويژه مشعل هاي پالسما مي باشد

 ايگ   عتي  در زمي ه دستگاه هاي پالسما سرد براي استفاده در کاربردهاي پزشکي  تجهيزات بيمارستان   

اي ن مجموع ه يکي از کاربردهاي مشعل هاي.   ايگ نساجي  مواد غذايي و   ايگ نفتي را نيز در بر مي گيرد

.در امیاي پسماند بيمارستاني مي باشد

عليرضا زماني

14003040751:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

2لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



85

:توضیح

http://petromud.com/  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1383:سال تاسیس

شاهرود:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت دان  پويان ساتيا :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

ه مجموعه هاي   عتي لعال در زمي ه ي زبا 
سوزي

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ي سيس  تم الي  ه نش  اني پالس  ماي
PECVD  سيس   تم زبا    ه س   وز

پالس   مايي   سيس   تم پ   ردازش 
اژ م ابگ تغذيه و ت DBDپالسمايي 

يدروژن باال و سيستم تو يد ک  ده ه
.از پسماندهاي پتروشيمي

:نوع مجموعه

02188692436:شماره تماس

ق دام ب ه ارائ ه شرکت دان  پويان ساتيا با بکارگيري نيروهاي نخبه و متخصص در زمي ه ل  اوري پالس ما ا

اري در اين راستا حوزه هاي ک. ندمات مشاوره اي  طراحي و سانت انواع سيستم هاي پالسمايي نموده است

م ي ( ن انو و بيوتک و  وژي)انرژي  میيط زيست و تجهيزات و ماشين آالت در حوزه هاي راهبردي : شرکت

تم الیـه سیسـ: سیستم های تولید شده مرتبز با حوزه های ذکـر شـده عباراتنـد از. باشد
سـما سیستم زباله سـوز پالسـمایی  تفنـگ الیـه نشـانی پال PECVDنشانی پالسمایی 

ننـده منابع تغذیه ولتاژ باال و سیستم تولیـد ک DBDاسپری  سیستم پردازش پالسمایی 
. هیدروژن از پسماندهای پتروشیمی

:اين مجموعه همچ ين پشتوانه علمي و ل ي م اسبي جهت ارائه ندمات زير را دارد

مشاوره علمي و تیقيقاتي

همکاري در پروژه هاي علمي

ارائه ندمات پردازش پالسما

راه اندازي آزمايشگاه پالسما و آموزش

برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه پالسما

ارائه راه حل هاي پالسما براي لرآي دهاي ناص

انعقاد قرارداد براي اجراي پروژه هاي علمي و   عتي

---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

2لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



86

:توضیح

http://falatec.ir/ ل اوري ماشين آالت   عتي:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت لالت :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

مراکز درماني و پزشکي  شهرداري ها

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

 ه س وز تو يد ک  ده ي دستگاه هاي زبا
بيمارستاني و شهري

:نوع مجموعه

02177360749:شماره تماس

ننـده فالتک به اولـین تولیـد کطي تفاهم نامه هاي همکاري ام اء شده با دو شرکت مارح اروپايي  
کیلـوگرم در سـاعت و 1250تا 34دستگاه های زباله سوز بیمارستانی و سیار با ظرفیت 

تن در روز تیت  يسان  اروپ ا در 120تا 30 رليت متوسط با توان زبا ه سوزي زباله سوزهای شهری 

در ح ال ايران تبديل شده و ضمن تامين نيازهاي کشور جهت امیاء پسماند عفوني و شهري حج م پ ايين 

.جلب سفارشهاي نارجي براي  ادرات زبا ه سوز به کشورهاي همسايه مي باشد

صاري ب ر در حال حاضر شرکت لالت  لعا يت هاي نود در زمي ه طراحي و تو يد زبا ه سوز را به  ورت انی

کيلوگرم در ساعت و زبا ه س وزهاي موباي ل پس ماند 1250تا 34روي زبا ه سوزهاي بيمارستاني با  رليت 

تن در روز متمرکز کرده و با تکي ه 100تا 30تن در روز  همچ ين زبا ه سوز شهري با  رليت 30شهري تا 

لف ک ت رل بر توانم دي هاي دانلي در ک ار بهره گيري از تک و وژي روز اروپا  توانايي انذ گواهي امه هاي مخت

.کيفي  میيط زيست و بهداشت را دارا مي باشد

---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

2لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



:توضیح

http://ttsgroup.ir/ ل اوري ماشين آالت   عتي:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت لالت :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

شهرداري ها

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ت و سرمايه گذاري در زمي ه ي بازيال
زبا ه سوز

:نوع مجموعه

8869996121:شماره تماس

انرژي هاي شرکت طرح تجارت سديد با هدف سرمايه گذاري و لعا يت در زمي ه هاي زيست میياي و تو يد

ان داد که بررسي هاي کارش اسان و مه دسين مجر  و کارآزموده شرکت نش. تاسي  گرديد1388نو در سال 

-در حال حاضر استراتژي معي ي در نصوص نیوه م ديريت زبا  ه ه اي ش هري و نخا  ه هاي س انتماني 

اي ن موض وع مجموع ه را ب ر آن داش ت ک ه ب ا توج ه ب ه . وج ود ن دارد-عليرغم اهميت لوق ا عاده آن 

دو ماموريت هاي تعريف شده نود به ماا عه درباره تک و وژي هاي مختلف و اق دام عمل ي در نص وص اي ن

اين مجموعه هلدي گ شرکت هاي زير مجموعه نود مي باش د و راهب ري آنه ا را از طري ق . موضوع بپردازد

و ب ا به م ظور تیقق اهداف نود در شرکت هايي به شرح زير. هيات مديره مستقل هر شرکت عهده دار است

:مسئو يت هاي تعيين شده سرمايه گذاري نموده است

ت  ي 600ت ي تهران  نيروگاه زبا ه س وز 200کارنانه بازيالت نخا ه هاي سانتماني کرج   نيروگاه زبا ه سوز 

.ت ي ساري450ت ي نوشهر و نيروگاه زبا ه سوز 200رشت  نيروگاه زبا ه سوز 

---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

2لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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88

:توضیح

http://gershin-co.com/ ل اوري ماشين آالت   عتي:فناوری های کلیدی

1363:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت گرشين:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

واحدهاي زبا ه سوز

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

س   انت و تعمي   ر دس   تگاه هاي 
زبا ه س   وز بيمارس   تاني  ش   هري 

  عتي و الشه سوز

:نوع مجموعه

56863715-021:شماره تماس

ه به تقاضاي شرکت مه دسين مشاور آزمون   عت سبز همگام با ارتقاء استاندارهاي زيست میياي و با توج

ختل ف روز الزون   ايگ کشور و مشکالت ناشي از آ ودگي   عتي در شهرهاي بزرگ و وج ود مش کالت م

يعي زيست میياي در عر ه هاي موجود در سا  کشور م جمله آ ودگي رودنانه ها  تخريب عر ه هاي طب

ت و تاال  ها  کاه  کيفيت در هوا  نا  و ساير بخ  هاي میيط و همين ط ور مس ائل و مش کالت زيس 

ز با هد  ارائه خدمات مهندسی و مـدیریت میـیمیياي موجود در کارنانجات و مراکز   عتي  
شـگاه واحد آزمایشگاه این شرکت به عنـوان اولـین آزمای. زیست تاسیس گردیده است

ــتاندارد ــتقرار اس ــه اس ــه ب ــا توج ــت و ب ــیز زیس ــد می  , ISO9001:2008معتم

ISO/IEC17025:2005 ن و با بهـره گیـری از نیروهـای متخوـص و نیـز پیشـرفته تری
و تجهیزات آزمایشگاهی  در زمینه سنجش آالینده های مییز زیست در بخـش هـوا  آب
.دفاضالب  خاك و رسوب  بافت جانداران و عوامل زیان آور مییز کار فعالیت می نمای

---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

2لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



89

:توضیح

http://gershin-co.com/ ل اوري ماشين آالت   عتي:فناوری های کلیدی

1379:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

مه دسين مشاور آزمون   عت سبز :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

واحدهاي زبا ه سوز و بازيالت

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ن   دمات آزمايش   گاهي در زمي    ه 
ز قابل میيط زيست ر  تو يد زبا ه سو

حمل  المپ نردکن  آنا يزر روغن و
نشت يا 

:نوع مجموعه

02188692207:شماره تماس

ه به تقاضاي شرکت مه دسين مشاور آزمون   عت سبز همگام با ارتقاء استاندارهاي زيست میياي و با توج

مختل ف روز الزون   ايگ کشور و مشکالت ناشي از آ ودگي   عتي در شهر هاي بزرگ و وجود مش کالت

يعي زيست میياي در عر ه هاي موجود در سا  کشور م جمله آ ودگي رودنانه ها  تخريب عر ه هاي طب

ت و تاال  ها  کاه  کيفيت در هوا  نا  و ساير بخ  هاي می يط و همي ا ور مس ائل و مش کالت زيس 

ز با هد  ارائه خدمات مهندسی و مـدیریت میـیمیياي موجود در کارنانجات و مراکز   عتي  
ینـه این مجموعه خدماتی چون خدمات آزمایشگاهی در زم. زیست تاسیس گردیده است

سنجش آالینده های مییز زیست در بخش هوا  آب و فاضالب  خـاك و رسـوب  بافـت
یزر جانداران و عوامل زیان آور مییز کار  تولید زباله سوز قابل حمل  المپ خـردکن  آنـال

.روغن و نشت یاب ارائه می دهد

---

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

2لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد





بازیافت و فروش مجدد پسماند-3

کمپوست3-4
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:توضیح

http://bionozhan.ir/ ل اوري زيستي:فناوری های کلیدی

1392:سال تاسیس

بج ورد:محل استقرار

:گروه مخاطب

ما يشرکت کشت کار گستر نوژان نراسان ش:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کشاورزان

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

تو يد انواع کود بيو وژي  و 
آلت ک 

:نوع مجموعه

05842211173:شماره تماس

لیـد انـوا  شرکت کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی شرکتی است که در زمینه ی تو
یـک کودهای بیولوژیای و آفت کش های بیولوژِیک بـا اسـتفاده از روش هـای کـامال ارگان

عات کش اورزي مواد او يه اي که براي تو يد اين کودها استفاده مي شود  پسماندها و ضاي. فعالیت می نماید

ت ش امل میص والت تو ي دي ش رک. است که باعث قيمت تمام شده پايين تر براي کشاورزان گرديده اس ت

تروزيس ت ت امين کود ني. کودهاي بيو وژي  ازته و لسفاته با نام هاي تجاري نيتروزيست و لسفوزيست است

ي    عتي ي ا براي گياه است که مي تواند مکمل با کودهاي شيميايي ازته در کشاورز( نيتروژن)ک  ده ازت 

اه اس ت و ش امل کود لسفوزيست تامين ک  ده لسفات براي گي . جايگزين آن ها در کشاورزي ارگاني  باشد

ردن لسفات باکتري هاي لسفوباکتر است که به میض ورود به نا  شروع به لعا يت کرده و عالوه بر حل ک

.هاي نامیلول نا  و ترش  سيدرولور براي کالته کردن اهن  مواد ديگري را نيز تو يد مي نماي د

میمد علي ابراهيمي گ جه

10400022392:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



:توضیح

http://vivakoud.com/ ل اوري هاي زيستي:فناوری های کلیدی

1386:سال تاسیس

گرگان:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت ويوا کود:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کشاورزان

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

تو يد انواع کودهاي ارگاني 

:نوع مجموعه

01732511742:شماره تماس

یشـرفته  پ( ارگانیک)های طبیعی شرکت ویوا کود با هد  ایجاد فناوری بومی تولید نهاده
. گردیدهای کشت در ایران  تاسیسهای خاك و روشمتناسب با شرایز اقلیمی  ویگی

ماي پايين در اين مجموعه با تمرکز بر ل اوري هاي زيستي با استفاده از لرآوري با روش هيدرو يز آنزيمي با د

فر  تو ي د را سازي تو يد کاه  داده است و با کاه  ضايعات تو يد به حد   تو يد  مصرف انرژي را با ساده
ول نه ايي بهي ه سازي کرده و با تبديل تمام مقادير مواد او يه به مواد غذايي قابل جذ  براي گياه در میص 

.آن را به کودي موثر و متفاوت از ديگر کودهاي طبيعي در بازار تبديل کرده است

:سه زمي ه ا لي تو يد کود در ويوا کود عبارت د از

نون دام کشتارگاهي•

میصول جانبي پااليشگاه غالت•

هاي روغ يک جا ه دانه •

عزيز رسو ي باقي

10103340335:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.khze.com/  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1359:سال تاسیس

آمل:محل استقرار

:گروه مخاطب

نزرا کتري :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

شرکت هاي حوزه ي طيور وکشاورزي  
ا بيمارستان ها و مراکز درماني و آزمايشگاه ه

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

تجهي  زات     ايگ مرغ  داري  دام و 
آبزيان  بازيال ت  و ه واک  ه اي 

ته     عتي و ماش  ين آالت پيش  رل
کشاورزي   دس تگاه هاي ب ي نا ر 

ساز زبا ه هاي عفوني

:نوع مجموعه

02166934530:شماره تماس

پرسـنل 150شرکت خزرالاتریک در حال حاضر با بهره گیری از بـاالترین تـوان فنـی و 
مجرب در رشته های مختلف فنـی و مهندسـی فعـال می باشـد و بـا طراحـی و سـاخت 
ت تجهیزات در صنایع مدرن مرغـداری  دام و آبزیـان  تولیـد دسـتگاه بازیافـت ضـایعا

ایـن تولـدات. پروتئینی برای واحد های جوجه کشی و کشتارگاه های مرغ فعال می باشـد
مجموعه ساخت انوا  خشک کن شالی و غـالت و هواکش هـای صـنعتی و ماشـین آالت 

یمارسـتانی و پیشرفته کشاورزی و همچنین تولید دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی ب
.یردآزمایشگاهی با تاییدیه و پروانه ساخت اداره کل تجهیزات پزشای را در بر می گ

:به  ورت مشخص میصوالت اين مجموعه در حوزه ي پسماند عبارت است از

تارگاه  دستگاه پخت و بازيالت ض ايعات پروتئي  ي ب راي  بازيال ت ض ايعات واح دهاي جوج ه کش ي  کش 

  والت مرغداري ها همچ ين تو يد پودر ماهي  نط پلت کود مرغي و کود هاي آ ي و شيميايي  نش  کن ل

ت هاي پايين  ارگاني   نش  کن بستر نوابيده م اسب براي نش  کردن حبوبات   غالت و شا ي در  رلي

با  ه هاي پرس زبا ه بيمارستاني  دستگاه بي نا ر س از ض ايعات بيمارس تاني  کراش ر جه ت ن رد ک ردن ز

.بيمارستاني  چو   الستي  و انواع مواد ضايعاتي

مجتبي نوايي

10760087692:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

--- ل اوري زيستي:فناوری های کلیدی

1391:سال تاسیس

قم:محل استقرار

:گروه مخاطب

ل اوران آرمان شرکت زيست :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کسب و کارهاي حوزه ي کشاورزي

:خدمت/محصول

تعاوني

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

تو يد کودهاي آ ي جامد و میلول

:نوع مجموعه

02536606258:شماره تماس

سا ه در مرکز پژوهشي کشت بدون ن ا  دانش گاه 5ل اوران آرمان پ  از ي  دوره تیقيق شرکت زيست 

ه اي ن وين اوري  عتي ا فهان با هدف تو يد انواع کودهاي شيميايي  بيو وژيکي و ن انو ب ا اس تفاده از ل  

مـک بـه این شرکت برای ک. هاي شهري    عتي و کشاورزي  تاَسي  شدبازيالت مواد زائد و پسماند
ب از بخش کشاورزی و افزایش بازده تولید میووالت با در نظر گـرفتن حفاظـت مناسـ

ن و نخبگان آمونتگاگيري از دان و با بهرهنماید مییز زیست و عدم آالیندگی خاك فعالیت می

هاي انواع کودرشته کشاورزي و اع اي هيئت علمي  تاک ون مولق به ثبت چ دين انتراع در نصوص تو يد

میص والت تو ي د ش ده در اي ن ش رکت پ   از ط ي مراح ل . زدا و میر  رشد گياه گرديده اس تت  

ه اي مي داني ها و  وازم آزمايشگاهي و انج ام تس تترين دستگاهآزمايشگاهي متعدد و با استفاده از پيشرلته

.باشدمختلف بر روي انواع گياهان با نام تجاري آرمان هم اي   در مرحله تو يد انبوه مي

اميرحسين نوشگفتارم  

10590038783:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

بازيالت پسماند

1لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



غربال گری و مشاوره در حوزه ی . 1-4
پسماند

دشرکت های فناورانه ی ایرانی حوزه ی پسمان.1





:توضیح

--- يل اوري هاي شيميايي  ل اوري هاي ماشين آالت   عت:فناوری های کلیدی

1387:سال تاسیس

ا فهان:محل استقرار

:گروه مخاطب

کويرنودرو سپاهان :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه هاي   عتي  شهرداري ها و مراکز 
پزشکي و درماني

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

در طراحي و تو يد انواع ماشين آالت
ازيالت  ايگ سانتماني  پزشکي و ب

:نوع مجموعه

03133932188:شماره تماس

ه کویرخودرو سـپاهان شـرکتی خووصـی اسـت کـه در زمینـه های طراحـی و تولیدکلیـ
طراحـی و ماشین آالت وتجهیزات پیشرفته صنایع مختلف با تانولوژی خاص  مشـاوره و

عمومی نظارت و اجرای خطو  تولید ماشین آالت برای پروژه های صنعتی و ماشین سازی
 گ لرش هاي اين مجموعه انواع تجهيزات از انواع س سور  سپر ماشين  س . و اختواصی فعالیت می کند

س ماند يکي از میصوالت اين مجموع ه دس تگاه هاي نوددريال ت پ. را تو يد مي ک د.... جايگزين سيمان و 

ايي پ ت و قابلي ت تش خيص و ش اس . اين دستگاه ها عمال کار تفکي  را از م بگ انج ام مي ده  د. مي باشد

ي ه اي اي ن کاه  حجم و لشرده سازي و ارائه رسيد به ک اربر از ويژگ....آ ومي يوم  قابليت دريالت کاغذ و 

.دستگاه مي باشد

مهران  فدار

10862092943:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

غربال گري و مشاوره در حوزه ي 
پسماند

6لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://http://petrocomen.com/ ل اوري هاي شيميايي:فناوری های کلیدی

1389:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

نانو بسپار آيت :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عموم مردم

:خدمت/محصول

شرکت با مسئو يت میدود

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

در حوزه هاي  بهداشتي میصوالت 
  و شوي ده ها  سانتماني  ارگاني 
مر نودرو  نفت  سموم  سونت و پلي

:نوع مجموعه

02144139251:شماره تماس

ایـن . لیمـرشرکت نانو بسپار آیتک شرکتی است با تخوص در زمینه های نـانو  بـایو و پ
رگانیـک  مجموعه با هد  تولید میووالت در صنایع بهداشتی و شوینده ها  ساختمانی  ا

يک ي از میص والت اي ن مجموع ه . خودرو  نفت  سـموم  سـوخت و پلیمـر راه انـدازی شـد

رکت نانوبس پارآيت  از کيسه زبا ه آنتي باکتريال پترو کامن تو ي د ش . کيسه زبا ه هاي آنتي باکتريال مي باشد

ضد بو و آنتي نانو مواد موجود در اين میصول م جر به نا يت. مواد او يه نو و ترکيبات نانو تو يد شده است

ا مابوعي در اثر به طوريکه باکتري ها ديگر امکان رشد و نمو را نداشته و هيچ گونه بوي ن. باکتريال مي شود

شاره نمود که از ديگر نواص اين کيسه زبا ه مي توان به مقاومت کششي باالي آن ا. رشد آنها بوجود نمي آيد

.کيلو گرم وزن زبا ه را تیمل مي ک د20تا 

درج ه را دارد و جه ت اس تفاده در 230نمونه بيمارستاني کيسه زبا ه پتروک امن توان ايي تیم ل ات و ک الو 

.بيمارستان ها  مراکز درماني و ماب پزشکان کاربرد لراوان دارد

ايرج حسي علي زاده بازرگان

391247:شناسه ملی

غربال گري و مشاوره در حوزه ي 
پسماند

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

6لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد



:توضیح

---  عتيل اوري هاي شيميايي  ل اوري ماشين آالت  :فناوری های کلیدی

1394:سال تاسیس

شيراز:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت کاوان   عت به ساز پارس :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کارنانه هاي   عتي و سايت هاي بازيالت

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

طراحي و تو يد انواع ماشين آالت
  عتي

:نوع مجموعه

07136462400:شماره تماس

و نیمـه شرکت کاوان صنعت به ساز پارس در زمینه ارائه ایده در مورد اختراعات صـنعتی
  صنعتی جهت ثبت و اجرایی شدن اختراعات داخلی و خارجی و انجـام مراحـل بررسـی

ستگاه و برنامه ریزی  سرمایه گذاری  سرمایه پذیری  طراحی  ساخت و تولید نسخه اولیه د
سپس احداث کارگاه و یا کارخانه جهت تولید انبوه هر میوـول در داخـل و یـا خـارج از 

.   مي باش ديکي از میصوالت اين مجموعه ماشين دريالت ک  ده پسماند نش .کشور فعالیت می نماید

ش خيص تم امي اين دستگاه  ي  ماشين هوشم د تشخيص و تفکي  مواد قابل بازيالت بوده که توان ايي ت

ت تفکي  مواد به اين ماشين   عتي کامال هوشم د با  رلي. مواد موجود قابل بازيالت را به تفکي  دارا است

بوده جهت استفاده ي سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي کشور قابل ارائه( تن1,5نهايتاً  ) ورت میدود 

.و هر ي  جهت ندمت رساني به ي  میله يا م اقه مسکوني قابل استفاده مي باشد

میمد باقر اسک دري

14005477821:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

غربال گري و مشاوره در حوزه ي 
پسماند

6لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

http://www.pmz.ir/ ---:فناوری های کلیدی

1392:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت لرآي د سبز پاکان:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

دو ت  شرکت هاي   عتي

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

مشاور در امور مديريت اجرايي 
پسماندهاي عادي و ويژه و سانت 

تجهيزات بازيالت دلگ پسماند

:نوع مجموعه

02166466682:شماره تماس

  از اين شرکت جزء او ين شرکت هاي دارنده جواز تأسي  ندمات مه دسي میيط زيست و آ  و لاض ال

توسعه و تولید نرم افزارهـای 1386فرآیند سبز از سال . بوده است1378وزارت   ايگ در سال 
ازمان زیست مییطی را پیگیری نموده و در ادامه گواهینامه صالحیت مشاور از سـوی سـ
وری  مدیریت و برنامه ریزی توسز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهـ

و اين مجموعه همچ ين در حال گسترش ندمات نود در زمي ه هاي طراحي. برای شرکت صادر گردید

زش کي  طراح ي و سانت سيستم پيرو يز پيشرلته براي دلگ ا و ي انواع پسماندهاي ش هري و    عتي و پ

درام ) عتيبرداري از مراکز مديريت انواع پسماندهاي   عتي  شهري و پزشکي در کشور  تجهي زات   بهره
ن کن  طراحي و   ارائه سيستم هاي نوين گ دزدايي بر اساس ا کترو يز نم  و سيستم هاي آ  شيري(دراير ها

م هاي ب ي هاي نوين تصفيه لاض ال  ب ا ه دف اس تفاده مج دد لاض ال   سيس تسانت پکيج ها و سيستم

.باشدمي...   نرم الزار جامگ مديريت پسماند کشور و (اتوکالو)نارسازي پسماندهاي عفوني 

برهان رياضي

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

غربال گري و مشاوره در حوزه ي 
پسماند

5و 4لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد
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:توضیح

https://www.farayandsabz.com/ ---:فناوری های کلیدی

1377:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شرکت کاوان   عت به ساز پارس :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

دو ت  شرکت هاي   عتي

:خدمت/محصول

سهامي ناص

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

مشاور در امور مديريت اجرايي 
پسماندهاي عادي و ويژه

:نوع مجموعه

02188141518:شماره تماس

ارش اس ان با مشارکت جمع ي از اس اتيد و ک( سهامي ناص)شرکت مه دسين مشاور پوي دگان میيط زيست 

ام خدمات این شرکت برای انج. میياي تشکيل يالته اس ت احب نظر  براي انجام ماا عات زيست
ت از ایـن شـرک. مشاوره در پایه دو تخوص مییز زیست مورد تایید قرار گرفته اسـت

العـات معدود شرکت هایی در کشور است که به صورت انیواری و تخووی در زمینه مط
:ن شرح استموضوع لعا يت مه دسين مشاور پوي دگان میيط زيست بدي. فعال است"مییز زیست"

ست  اي  ماا عاتي  پژوهشي و امور نظارت و بازرسي در زمي ه هاي مربوط به میيط زيانجام ندمات مشاوره

اهي  م ابگ طبيعي  آ   نا  ش اسي  ارزيابي اثرات زيس ت میيا ي  حي ات وح   ج انوري  پوش   گي 

ابي هاي سایي  طرح ه اي لاض ال   آم اي  س رزمين  ارزي آبخيزداري  بيابان زدايي  ک ترل سيال   آ 

و نارجي سواحل  نقشه برداري  ندمات کامپيوتري  تهيه بانکهاي اطالعاتي و همکاري با شرکت هاي دانلي

.در نصوص موضوع شرکت  با رعايت قوانين و مقررات حفا ت میيط زيست

میمد رضا ذوا فقارپور

---:شناسه ملی

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند

غربال گري و مشاوره در حوزه ي 
پسماند

5و 4لر ت /چا  

لروش مستقيم:مدل درآمد





شرکت های فناورانه  حوزه ی پسماند. 1

جمع بندی. 1-5



زبا ه ديجيتالزبا ه بيمارستانيزبا ه شهري و نانگيزبا ه کشاورزي و دامپروري

زبا ه   عتي

بازماند 

شرکت 
ه زیست اید
آل گستر 

شرکت زیست
ایده آل گستر

شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند با توجه به حوزه فعالیت
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توزیع شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند با توجه به حوزه فعالیت

زباله های 
صنعتی

زباله های 37%
شهری و 

خانگی

23%
زباله های 
دیجیتال

20%

10% زباله های 
یبیمارستان

زباله های 
کشاورزی و 

دامپروری

10%



فناوری های مطرح در شرکت های فناورانه ی حوزه ی پسماند

اینترنت 
اشیا

فناوری 
ماشین آالت 
صنعتی و 
رباتیک

پلتفرم 
آنالین و 
اپلیایشن 
موبایل

فناوری های 
شیمیایی

فناوری 
زیستی
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ل اوري زيستي

ل اوري ماشين آالت مکانيکي و رباتي 

ل اوري هاي شيميايي

کي
پلي

و ا
ن 

الي
 آن

رم
لتف

پ
ن 

ش
يل

وبا
م

اي ترنت اشيا

به تفكیک فناوری –شرکت های فناورانه ی فعال در زمینه ی پسماند 



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

پيچيدگي و هزي ه بر بودن

تفکي  پسماندها پ  از 

اد گردآوري و عدم استقبال الر

از تفکي  در مبدا 

راد به استفاده از پلتفرم هاي آنالين براي تشويق ال
اهکار ها و تفکي  پسماند در مبدا و تسهيل آن با ارائه ر

معرلي مراکز بازيالت هر نوع پسماند در میدوده 
جغراليايي مد نظر

ظور ثبت استفاده از پلتفرم هاي آنالين و نرم الزاي به م 
و برنامه ريزي آسان تر سفارش هاي جمگ آوري انواع 

پسماند

B2B
B2C

1
ی و 

گ ساز
ش و فرهن

آموز

ی پسما
فرآیند جمع آور

ند 

يت استفاده از پلتفرم هاي آنالين مبت ي بر موقع
جغراليايي براي ارائه راهکار هاي مختلف براي دلگ

دي  ا و ي انواع پسماند و معرلي مراکز بازيالت نز
براي هر نوع پسماند

B2B
B2G
B2C

پلتفرم آنالين

اي ترنت اشيا

اپليکيشن موبايل لگ پيچيدگي و زمان بر بودن د

ا و ي پسماند نانگي و 

  عتي

پلتفرم آنالين

اي ترنت اشيا

اپليکيشن موبايل

 جمع بندی راهكارهای شرکت های فناورانه ی داخلی فعال در زمینه ی پسماند
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زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

اثرات مخر  زيست 

ماند میياي دلگ س تي پس

نه اي  مان د انتشار گاز گلخا)

طوالني بودن تجزيه 

...(پالستي  در طبيعت و

ه ي استفاده از لرآي د ه م بي هوازي به م ظور تجزي
از و پسماند هاي تر و غذايي و تبديل آن ها به زيست گ

کود هاي ارگاني 

جلوگيري از ورود پسماندهاي نارنا  به میيط 
زيست از طريق استفاده مجدد از پسماندهاي قابل

ير و يا سانت استفاده مان د وسايل ا کترونيکي قابل تعم
میصوالت ثانويه از پسماندهاي

B2B

2
ت پسماند

بازیاف

فاده از بازيابي اجزا مفيد از مايعات زائد نفتي با است
ل اوري نانو 

ل اوري  شيميايي

ل اوري هاي زيستي

ل اوري ماشين آالت   عتي

 جمع بندی راهكارهای شرکت های فناورانه ی داخلی فعال در زمینه ی پسماند

ژهطراحي و سانت میل دلن بهداشتي پسماندهاي وي

 عتي از سانت بيوليلترها براي تصفيه پسا  هاي  
مفيد للزات س گين براي به جريان اندانتن مجدد اجزا

در چرنه تو يد

B2C

B2G
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زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

ضعف در جمگ آوري و دلگ 

پسماند هاي ويژه و نارات

نزيست میياي ناشي از آ

هاي زبا ه سوز در مقياس کوچ  براي استفاده در شهر
کوچ  به م ظور دلگ پسماندهاي ويژه

B2B

2
ت پسماند

بازیاف

زشم د استخراج للزات کميا  و قيمتي و ساير اقالم ار
(  کيبه ويژه پسماندهاي ا کتروني)موجود در پسماندها 

به  ورت نودکار يا دستي 

ل اوري  شيميايي

ل اوري ماشين آالت   عتي

 جمع بندی راهكارهای شرکت های فناورانه ی داخلی فعال در زمینه ی پسماند

B2G

ار از دست رلتن حجم بسي

زيادي از للزات گران بها و

مواد ارزشم د به د يل 

استفاده از شيوه هاي دلگ

س تي

B2B

B2C

ل اوري  شيميايي

ل اوري ماشين آالت   عتي
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زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کمبود داده و اطالعات در 

نصوص نوع  ميزان و 

سماند ا گوي رلتاري تو يد پ

در سا  م اقه اي  شهري

و ملي

ارائه تیليل هاي کالن در سا  میله و شهري در 
لتاري نصوص ميزان و نوع پسماند تو يدي و ا گوي ر

شهروندان

داده ها و ارائه ي  داشبورد مديريتي براي تیليل بهتر
ا اطالعات مربوط به پسماند درساوح   عتي و ي

شهري

B2B

3
ی و مشاوره در 

غربال گر

ی پسماند
ارائه راه کارهايي براي کاه  تو يد پسماند و حوزه 

 رله جويي در هزي ه ها بر اساس تیليل پسماند
تو يدي

ل اوري  شيميايي

---

ل اوري ماشين آالت   عتي

 جمع بندی راهكارهای شرکت های فناورانه ی داخلی فعال در زمینه ی پسماند

زشم د استخراج للزات کميا  و قيمتي و ساير اقالم ار
(  کيبه ويژه پسماندهاي ا کتروني)موجود در پسماندها 

به  ورت نودکار يا دستي 

B2G

B2B

B2B
ل اوري  شيميايي

ل اوري ماشين آالت   عتي

ر الزاي  مصرف گرايي و دو

ان ريختن وسايلي که همچ 

قابل استفاده هست د

از دست رلتن حجم بسيار

زيادي از للزات گران بها و 

فاده مواد ارزشم د به د يل است

از شيوه هاي دلگ س تي
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