بررسی تجربيات جهانی

5

شرکتهاي استارتآپ در حوزه مدیریت آب و خشکسالی
حوزههاي فعاليت ،فناوريها و مدلهاي کسبوکار

سلسله گزارشهاي بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي استارتآپ

بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي استارتآپ در حوزه مدیریت آب و خشکسالی
از سلسله گزارشهاي بررسی تجربيات جهانی شرکتهاي استارتآپ
تدوین :مهدي الياسی ،مهدي محمدي ،افشين جعفري
ناشر :دانشبنيان فناور
شمارگان 1000 :نسخه
سال نشر1397 :
شابک978-600-6844-72-5 :

فهرست
مقدمه

7

معرفی برنامه ملی آینده نگاری و ارتباط آن با اکوسیستم استارت آپی

9

معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ

10

5ـ .1بررسی وضعیت کالن حوزه

11

5ـ .2آنالیز ،تصفیه و بهسازی آب شرب لولهکشی

25

5ـ .3پایش و مدیریت مصرف آب (خانگی ،کشاورزی و صنعتی)

33

5ـ .4مدیریت آبرسانی شهری و روستایی

43

5ـ .5تصفیهی فاضالبهای خانگی و صنعتی

55

5ـ .6تامین نیاز به آب با روشهای جایگزین

61

5ـ .7تامین آب شرب برای مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم

69

5ـ .8جمعبندی

79

5ـ .9مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

95

مقدمه

•

در دهههای اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی ،تغییر در الگوی مصرف و میزان مصـرفگرایی
و افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،زندگی بشر با چالشها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی زیسـت مواجـه شـده اسـت.
پدیدههایی مانند چاقی و پیری جامعه ،کمبود منابع آبی پایدار ،تغییرات آب و هوایی ،آلودگی هوا ،ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهههای اخیـر
به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شدهاند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار میدهند .با این وجود ایـن چالشهـا در نـو خـود پـارادایم

جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصتها و الگوهای نوین کسبوکار میباشد.
•

با گسترش شرکتهای نوپا (استارتآپها) و اکوسیستمهای استارتآپی در سالهای اخیر ،عالوه بـر توجـه بـه حوزههـایی کـه بازگشـت سـریع
اقتصادی داشتهاند و با مدلهای کسبوکار جدید توانستهاند خدمات و ارزشهای جدیدی را با بهرهوری باالتر و با قیمـت پـایینتر بـه مشـتریان
عرضه کنند ،روند روبهرشدی از استارتآپهایی دیده میشود که با تمرکز بر حل مسائل و چالشهای کلیـدی زنـدگی امـروزی ،عـالوه بـر ارایـه

•

•

راهحلهای خالقانه مبتنی بر مدلهای کسبوکار جدید ،به حل این مسائل و چالشها کمکهای بزرگی کردهاند.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر یکی از ماموریتها و جهتگیریهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زیسـتبوم
شرکتهای نوپا و شرکتهای دانشبنیان بوده است ،شناسایی جهتگیریهای موجود این شرکتها از یک سو و شناخت موضوعات و چالشهـای
راهبردی کشور از سوی دیگر میتواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شـکلگیری و رشـد اینگونـه شـرکتها کمـک کنـد .بنـابراین ،یکـی از
رسالتهای معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکتهای نوپا و دانشبنیان بوده تا هم اثـرات اقتصـادی و هـم
اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند.
از این رو ،طرح آیندهنگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت ،تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای نـوین
کسبوکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکتهای نوپای ایرانی ،بر حوزههای نوینی متمرکز شـود کـه میتواننـد بیشـترین
تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند .در این طرح ،با بهرهگیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهمترین روندهای حاکم بـر
تحوالت اکوسیستمهای استارتآپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکتهای نوپا و دانشبنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند.
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مقدمه

•

در سالهای اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی شرکتهای نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکتهای نوپا در کشور ،زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور
رسیدن ایدههای نوآورانه جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است .هماکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشد میباشد
و از نوپایی خارج شده است نیازمند متنو سازی و تمرکز بیشتر بر حوزههای جدید میباشد.

•

اغلب ایدهها و فعالیتهای اکوسیستم موجود بر روی فعالیتهای خدماتی مانند فروش ،حملونقل و غذا بهصورت آنالین متمرکز شدهاند و با توجه به
موفقیت چند شرکت در این حوزهها ،اغلب افراد جدیدی که میخواهند به این حوزه وارد شوند به همین حوزهها وارد میشوند .ایـن موضـو مطمئنـا
نرخ شکست را در این حوزهها باال برده و از سوی دیگر میتواند منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقتصـادی و
ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود.

•

هدایت کارآفرینان و بهویژه سرمایهگذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد میشوند به سمت حوزههای کمتر مورد توجه و بـا پتانسـیل بـاال و اثـرات
اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد .با توجه به چالشهای

روزافزون کشور در عرصههایی مانند کشاورزی ،سبک زندگی شهرنشینی ،مسائل اجتماعی ،محی زیست ،آلودگی و انرژی و مواردی از ایـن دسـت،
ورود کارآفرینان و اکوسیستم استارتآپی به این حوزهها احتماال به علت نبود رقیبهای سنتی میتواند اثرات بیشتری بر اقتصـاد و اشـتغال داشـته
باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند.
معاونت سیاستگذاری و توسعه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

8

معرفی برنامه ملی آیندهنگاري و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپی

• پس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها ،انجام برنامه ملی آیندهنگاری علم و فناوری توس معاونت علمی و فناوری ریاسـت
جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،براسـاو مصـوبه شـماره /154202ت51377هــ مـورخ
 1393/12/17هیات وزیران ،اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است.
• دبیرخانه برنامه ملی آیندهنگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه تفکـر حـامی
اکوسیستم استارتآپی ،با ابزارهای مختلفی اقدام به گفتمانسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتآپی نموده است.

ایجاد درک عينی در
ارتباط با آینده و تغييرات
آن

ایجاد مکانيزم هشداردهی
نسبت به تغييرات آینده

ارتقاي دانش ذينقعان در
راستاي خلق جامعه دانشی

اجماع و ایجاد مدل ذهنی
مشترک در خصوص اتخاذ
راهبردها و سياستها در سطح
ملی

مشارکت خصوصی ـ دولتی در
طراحی راهحلها و
اولویتهاي ملی

کارکردهای مورد انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری

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

9

معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ
•

در فاز اول از طرح حاضر حوزههای استارتآپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفتهاند کـه عبارتنـد از .1 :مـدیریت پسـماند .2 ،ورزش و سـالمت
جسمی .3 ،مدیریت آلودگی هوا .4 ،کشاورزی .5 ،مدیریت آب و خشکسالی  .6سالمت دیجیتال  .7خدمات اجتماعی  .8کاالهای زودمصرف  .9انرژی

 .10گردشگری  .11خودرو  .12بیمه  .13آموزش ،که در قالب گزارشهای مجزا تولید و ارائه میشوند.
•

هر گزارش دربرگیرنده بخشهای مختلفی است که از تحلیلهای کالن هر موضو شرو شده و با پیوند میان چالشهـا و موضـوعات راهبـردی هـر
حوزه با الگوهای کسبوکار شرکتهای نوپای جهانی و معرفی استارتآپهای مهم ادامه پیدا میکند و در نهایت مجموعهای از تحلیلهای مبتنی بـر
شناخت فناوریها ،مدلهای کسبوکار و الگوهای تامین مالی و نحوه بزرگشدن آنها خاتمه مییابد .بنابراین هر گزارش دربرگیرنده سه بخش اصلی
است:

10

o

تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و چالشهای کلیدی مرتب

o

شناسایی و معرفی استارتآپهای کلیدی در هر موضو راهبردی

o

جمعبندی و تحلیل از منظر فناوریها ،حوزه فعالیت ،مدل کسبوکار و نحوه پاسخگویی به چالشهای کلیدی آن حوزه

 .5استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی

5ـ .1بررسی وضعيت کالن حوزه

چالشها و فرصتهاي کليدي حوزه مدیریت آب و خشکسالی

1

محدود بودن منابع آب شیرین و ضررهای محیط زیستی باالی راهکارهای موجود برای تامین آب مانند آبشیرینکن های صنعتی

2
3

هدر رفت باالی آب به دلیل عدم مصرف صحیح و یا عدم آگاهی از میزان آب مصرفی در فعالیتهای مختلف روزمره ،کشاورزی و صنعتی

4
5

افزایش حساسیت افراد جامعه به کیفیت آب و بیاعتمادی به آبهای آشامیدنی لولهکشی در بسیاری از مناطق شهری و روستایی

افزایش مصرف آبهای بستهبندی در محلکار ،باشگاههای ورزشی و مکانهای عمومی که هزینه و اثرات منفی زیستمحیطی باالیی به همراه دارد

8

12

پیچیدگی مدیریت شبکهی آبرسانی شهری و روستایی به دلیل گستردگی شبکه ،عرضه و تقاضای غیرپایدار ،خرابیهای سیستم و ...

از دست رفتن حجم قابل توجهی از آبهای آشامیدنی لولهکشی به دلیل نشتیهای جزئی و یا پنهان لولههای انتقال آب

6

7

عدم دسترسی به آب سالم و تصفیهشدهی لولهکشی در بسیاری از مناطق محروم (به دالیلی مانند عدم وجود زیرساخت ،هزینهی
باالی حق اشتراک ،بالیای طبیعی و )...

هدر رفتن حجم زیادی از آبهای با قابلیت استفاده مجدد به دلیل ورود مستقیم به سیستمهای فاضالب شهری

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

چالش/فرصت :1

محدود بودن منابع آب شيرین و ضررهاي محيط زیستی باالي راهکارهاي موجود براي
تامين آب مانند آبشيرینکن هاي صنعتی

1
راهکار:

مخاطب:

جذبوبازیابیرطوبتموجوددرهوابه
منظورتامینآبآشامیدنیبهویژهدر
محلهاییکهدسترسیبهآبپاکبا
محدودیتهاییمواجهاست

مناطقمحروموفاقددسترسیبهآبسالم

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

2

سیستمهایآبشیرینکن
کوچک،ماژوالرومبتنیبر
انرژیهایتجدیدپذیربرای
سازگاریبیشتربامحیطزیست

3

جمعآوری،
تصفیهو
بهسازیآب
باران

مصرفکنندگانخانگیوشهری

کشاورزان

4

استفادهازموادجایگزینآبدر
فعالیتهاییکهمصرفآبباالیی
دارند(مانندشستوشومنسوجاتبا
استفادهازکربندیاکسیدمایع)

صنایعبامصرفباالی آب

تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین

13

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :2
1
راهکار:

مخاطب:

(به دالیلی مانند عدم وجود زیرساخت ،هزینهي باالي حق اشتراک ،بالیاي طبيعی و )...

توسعهزیرساختهایتصفیهیآبو
آبرسانیبهمناطقمحرومو
کمکهایمالیبهآنهاباتکیهبر
جذبکمکهایمالی

2

تامینآبسالمباراهکارهایخالقانهو
مقرونبهصرفهمانندنیهایتصفیه،
سطلهایدارایفیلتر،سیستمهایتصفیهی
ارزانقیمتو...بهافرادساکندرمناطق
محروم

ساکنانمناطقمحروموفاقددسترسیبهآبسالم

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

14

عدم دسترسی به آب سالم و تصفيهشدهي لولهکشی در بسياري از مناطق محروم

3

ایجادجریاندرآمدیثابتوقابل
پیشبینیبرایشرکتهایآبرسان فعال
درمناطقمحرومباارائهسیستمهای
خریدآببهصورتپیشپرداخت

4

کاهشهزینهیفعالیتهایآبرسانی
باراهکارهایخالقانهازیکسوو
کمکبهپرداختقبوضآببا
همکاریخیرینوبانکهاازسوی
دیگر

شرکتهایتصفیهآبوآبرسانیفعالدرمناطقمحروم

تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :3

راهکار:

هدر رفت باالي آب به دليل عدم مصرف صحيح و یا عدم آگاهی از ميزان آب مصرفی در فعاليتهاي
مختلف روزمره ،کشاورزي و صنعتی

 1پایشوتحلیلمیزانمصرفودریافت
 2کاهشمیزانآبمصرفیدرفعالیتهای
راهکارهایکاهشمصرفمتناسبباالگوی
روزمرهماننداستحمامباکمک
مصرفشخصبااستفادهازفناوریهاییمانند
هوشمصنوعیوتنظیممیزانآبخروجی
سنسور،اینترنتاشیاوپلتفرمهایآنالین
باتوجهبهنوعفعالیتفردمصرفکننده

مخاطب:
جایگاه در زنجيره فعاليتها:

مصرفکنندگانخانگیوشهری

 3کاهشمیزانآبمصرفیبرای
فعالیتهایکشاورزیبااستفادهاز
سیستمهایهوشمندوخودکار
آبیاریمتناسببانیازهرگیاه

کشاورزانومزرعهدارانمرسوم

پایش و مدیریت مصرف آب
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش شماره :4

1
راهکار:

پيچيدگی مدیریت شبکهي آبرسانی شهري و روستایی به دليل گستردگی شبکه ،عرضه و
تقاضاي غيرپایدار ،خرابیهاي سيستم و ...

تسهیلنظارتومدیریت
شبکهیآبرسانیباکمک
اتوماسیونوسیستمهای
نظارتیمبتنیبراینترنتاشیا

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

16

2

تسهیلتصمیمگیریهایمدیریتیازطریقپیشبینی مواردی
همچونالگویرفتاریمصرفکنندگانوافزایشبیشازحدتقاضا،
کاهشعرضهباتوجهشرایطمحیطیوسختافزاریوهمچنین
احتمالشکستشبکهوترکیدگیلولههاباتکیهبررویکردتحلیل
داده

شرکتهایآب

مدیریت آبرسانی شهري و روستایی

مشترکانآب

3

ایجادارتباطقویتروکارآمدتربین
شرکتهایآبومصرفکنندگانبا
هدفبهبودکمیتوکیفیتآب
تامینشدهوهمچنینبهبودخدمات
آبرسانی

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
از دست رفتن حجم قابل توجهی از آبهاي آشاميدنی لولهکشی به دليل نشتیهاي جزئی و یا پنهان لولههاي
انتقال آب

چالش شماره :5

1
راهکار:

تشخیصنشتیهایخردوپنهانخانگیبا
استفادهازفناوریهاییمانندسنسورهای
فراصوتویاتحلیلدادههایمیزانمصرف

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

2

پیشبینیاحتمالوقوع
ترکیدگیلولههادرشبکهی
آبرسانیبااستفادهازرویکرد
دادهکاوی

مصرفکنندگانخانگیوشهری

3

تشخیصترکیدگیهاونشتیهایپنهانلولههای
آبرسانیبااستفادهازرویکردهاینوینمانند تحلیل
تصاویرماهوارهای،استفادهازرباتهایکوچکو...

شهرداریهاوشرکتهایآبرسان

پایش و مدیریت مصرف آب (راهکار )1
مدیریت آبرسانی شهري و روستایی (راهکارهاي  2و )3
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :6

افزایش حساسيت افراد جامعه به کيفيت آب و بیاعتمادي به آبهاي آشاميدنی لولهکشی و از
دست رفتن بسياري از مواد معدنی مفيد آب طی فرآیندهاي تصفيهي شهري

1
راهکار:

مخاطب:

آبسردکنهایباقابلیتتصفیهیآبو
بهسازیآنباانواعامالحمعدنی،
ویتامینها،طعمهاوخواصمختلف

باشگاههایورزشی،هتلهاوامکانعمومی

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

18

2

سیستمهایتصفیهیآبلولهکشی خانگی
هوشمندباقابلیتهاییهمچون
شخصیسازیویژگیهایآبموردنیاز(از
نظرخواص،طعمو)...

3

شرکتهاوسازمانهایاداری

آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی

سیستمهایآنالیزآبمصرفیبهصورت
مستمر(بهعنوانمثالمتصلبهشیر
آب)ویابهصورتدستگاهیمستقل و
قابلحمل

مصرفکنندگانخانگی

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :7

1
راهکار:

مخاطب:

افزایش مصرف آبهاي بستهبندي در محلکار ،باشگاههاي ورزشی و مکانهاي عمومی که هزینه
و اثرات منفی زیستمحيطی باالیی به همراه دارد

ترویجاستفادهازبطریهایفلزیوغیریکبارمصرفبامعرفی
مکانهاییکهبهافراداجازهیپرکردنمجددبطریهایخودرا
میدهند(بهعنوانمثالرستورانها،فروشگاهها،آبسردکنهای
شهریو)...درقالبیکپلتفرمآنالین

عمومافرادجامعه

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

شرکتهاوسازمانهایاداری

3

تامینآبموردنیازمصرفیکارکنانوورزشکارانو
سایرافرادبااستفادهازآبسردکنهایباقابلیت
تصفیهیآبوبهسازیآنباانواعامالحمعدنی،
ویتامینها،طعمهاوخواصمختلف

باشگاههایورزشی،هتلهاوامکانعمومی

آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرح شده
چالش/فرصت :8

هدر رفتن حجم زیادي از آبهاي با قابليت استفاده مجدد به دليل ورود مستقيم به سيستمهاي
فاضالب شهري

1

راهکار:

مخاطب:

سیستمهایبازیابیآبهایخاکستری
خانگی(آبهایحاصلازاستحمام،شستن
لباسو)...برایاستفادهمجددآنها

مصرفکنندگانخانگیوشهری

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

20

2

سیستمهایتصفیهوبهسازی در
محلتولیدفاضالبهایصنعتی و
کشاورزی

3

استفادهازرویکردهاینوآورانهومقرون
بهصرفهبرایجذبآالیندههایفاضالب
ماننداستفادهازهوا-ژلهایفیبرکربن

تولیدکنندگانعمدهیفاضالبهایصنعتیوکشاورزی

تصفيهي فاضالبهاي خانگی و صنعتی

جمعبندي زنجيرهي فعاليتهاي استارتآپی حوزه مدیریت آب و خشکسالی

آناليز ،تصفيه و

1

6
تامين آب شرب براي

بهسازي آب شرب

مناطق محروم و فاقد

لولهکشی

دسترسی به آب سالم

5
پایش و مدیریت
مصرف آب

زنجيره
فعاليتها

تامين نياز به آب با
روشهاي جایگزین

2
مدیریت آبرسانی
شهري و روستایی

3

تصفيه فاضالبهاي 4
خانگی و صنعتی

21

فراوانی استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی
در هریک از اجزاي زنجيرهي فعاليتها
تامین آب شرب برای مناطق محروم و
فاقد دسترسی به آب سالم

پایش و مدیریت مصرف آب

*

%7

تامین نیاز به آب با روشهای جایگزین

%9

%24

تصفیه فاضالبهای خانگی و صنعتی

%14

مدیریت آبرسانی شهری و روستایی

%24

آنالیز ،تصفیه و بهسازی آب شرب
لولهکشی

%22
* درصدها به صورت تقریبی و بر اساس نمونه  200تایی از لیست
استارتآپهای حوزهی آب در پایگاه دادهی سایت  Angel.coتهیه شده است

22

استارتآپهاي منتخب حوزهي مدیریت آب و خشکسالی
به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها
5

1

تامین نیاز به آب با روشهای جایگزین

آنالیز ،تصفیه و بهسازی آب شرب لولهکشی

6

تامین آب شرب برای مناطق محروم و فاقد
دسترسی به آب سالم

3

مدیریت آبرسانی شهری و روستایی

4

تصفیه فاضالبهای خانگی و صنعتی

2

پایش و مدیریت مصرف آب
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 .5استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی

5ـ .2آناليز ،تصفيه و بهسازي
آب شرب لولهکشی

استارتآپهاي حوزهي آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
نام شرکتBevi :

حوزه فعالیت :آنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلولهکشی
محصول/خدمت :شناساییورفععیوبلولههاونشت آب
کل سرمایه تامین شده 24.6 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

گروه مخاطب :مصرفکنندگانخانگی،شرکتهایآب

توضیح:

این شرکت نوعی آب سردکن هوشمند با قابلیت تولید آب تصفیهشده در طعمها و
نو های مختلف (ساده ،گازدار و  )...ارائه کرده است .این دستگاه در دو مدل رومیزی و
ایستاده به بازار ارائه شده است .فرآیند و نوع تجهیزات جهت تبدیل آب لولهکشی به آب شخصیسازی
شده در هر دو یکسان است با این تفاوت که در مدل رومیزی مخازن تصفیه و طعمدارکردن آب همگی
در کابینت زیر دستگاه بایستی قرار داده شوند .این سیستم همچنین از طریق اینترنت اشیا به سرورهای
مرکزی شرکت متصل میباشد و در صورت نیاز به طور خودکار متخصصان شرکت را جهت سرویس،
پرکردن مجدد مخزن طعمها و تعمیر دستگاه مطلع میسازد .در حال حاضر این دستگاه برای مصارف
شرکتی ،باشگاههای ورزشی ،هتلها ،رستورانها و مکانهایی از این دست ارائه شده است .هر یک از
طعمها حدود  3ماه تاریخ انقضا دارد و هر دستگاه نیز به طور تقریبی پاسخگوی نیاز  100نفر میباشد.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت 6و7
• فروشمستقیممحصوالت
مدل درآمد:
• دریافتحقاشتراک

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاوی،پلتفرمآنالین
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www.bevi.co

استارتآپهاي حوزهي آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
توضیح:

نام شرکتFloWater :
حوزه فعالیت :آنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلولهکشی
محصول/خدمت :آبسردکنتصفیهکنندهآب
کل سرمایه تامین شده 7.7 :میلیوندالر

آخرین نوع تامین سرمایه:

Series A

گروه مخاطب :شرکتها،مراکزخرید،باشگاههاو...

این شرکت آبسردکن تصفیهکنندهی آب ارائه کرده است که در مکانهایی مانند
شرکتها ،مراکز خرید و باشگاههای ورزشی قابل استفاده است .سیستم تصفیه این
دستگاه از هفت مرحلهی فیلتر رسوب ،فیلتر کربن ،اسمز پیشرفته ،فیلتر کربن نارگیل ،اکسیژن فعال
شده ،آلکالین بهبودیافته و الکترولیت بهبود یافته تشکیل شده است .یکی از اهدافی که این شرکت
با قرار دادن این ایستگاههای تصفیه در سطح شهر دنبال میکند ،در دسترس قرار دادن آب
آشامیدنی با کیفیت به مردم و کاهش خرید آبهای معدنی و آبهای آشامیدنی داخل بطری است
که در این راستا تاکنون این شرکت توانسته از خرید بیش از  35میلیون بطری
آب آشامیدنی جلوگیری کند .درآمد این شرکت از فروش آبسردکن و همچنین
فیلترهای آن است که سالی یک مرتبه باید تعویض شوند.

مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای6و7
مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2010 :

فناوریهای کلیدی :فیلترهایکربنی،رسوبیو...

www.myflowater.com
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استارتآپهاي حوزهي آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
توضیح:

نام شرکتmitte :
حوزه فعالیت :آنالیز،تصفیهوبهسازیآبشرب
لولهکشی
محصول/خدمت :سیستمتصفیهوبهسازی
آبخانگی
کل سرمایه تامین شده 327 :هزاردالر

آخرین نوع تامین سرمایه:

Crowd
Funding

گروه مخاطب :مصرفکنندگانخانگی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت6

این شرکت سیسـتم خـانگی تصـفیه و بهسـازی آب لولهکشـی طراحـی کـرده اسـت کـه امکـان
شخصیسازی آب آشامیدنی را برای هر فرد با استفاده از مخزنهای مختلف حـاوی مـواد معـدنی و
طبیعی مفید ،ارائه میدهد.درطراجیایندستگاهازچرخهیطبیعیتصفیهآبالهامگرفتهشدهاست بهطووریکوه
ابتدادستگاهباروشتقطیرآبراپاکسازیکردهودرگامبعدیآبازمخزنهایدارایموادمعودنیعبوورمیکنودتوا
امالحرابهخودجذبکند.اینشرکتبرایسلیقههاوشرایطمختلفسهنوعمخزنموادمعدنیارائهکوردهاسوت.نووع

اولنوععادیبودهکهیکترکیبمتعادلازامالحوموادمعدنیمفیدبهآبمیافزایود.نووعدومدرصوداموالحوموواد
معدنیبسیارباالییبهآبمیافزایدوبرایافرادیکهمیخواهندازاینامالحبرایبهبودعملکردفیزیکیوذهنیبهوره
ببرندمفیداست.سومیننوعنیزآببا PHوالکترولیتباالتولیدمیکندوبرایریکواوریبعودازتمرینهوایفیزیکوی
سختوباالبردنسطحانرژیمناسباست.هریکازاینمخزنهاتا 400لیترآبغنیشدهتولیدمیکنند.اینشرکت
همچنیناپلیکیشنیبرایثبتآنالینسفارشخریدمخزنهاارائهکردهاست.

مدل درآمد :فروشمستقیممحصول
موقعیت جغرافیایی :آلمان

سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :فیلترهایحاویموادمعدنی،پلتفرمواپلیکیشنآنالین
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www.mitte.co

استارتآپهاي حوزهي آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
نام شرکتTern Water :
حوزه فعالیت :آنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلولهکشی
محصول/خدمت :شیرهوشمندآب
کل سرمایه تامین شده 300 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :خانگی

توضیح:
این شرکت قطعهای هوشمند طراحی کرده است که با اتصال به سر شیرهای آب ،همزمان با
تصفیهی آب ،کاربر را در خصوص کیفیت آب ،میزان مصرف آب و همچنین عمر باقی مانده
فیلتر مطلع میسازد .این دستگاه به سادگی به انواع شیرهای آب متصل میشود و به سرعت با اپلیکیشن
مربوطه به تبادل اطالعات میپردازد .این دستگاه  7آالینده کلیدی آب را که عبارتاند از کرم ،کلر ،فلوراید،
سختی ،سرب PH ،و مجموع میزان جامدات حل شده در آب را با استانداردهای جهانی مقایسه میکند .همچنین
دستگاه به صورت هوشمند زمانی که نیاز به تعویض فیلتر باشد ،سفارش تعویض فیلتر را برای مشتری ثبت
میکند .یکی دیگر از محصوالتی که این شرکت ارائه میکند ،کیتهای نمونهبرداری است که کاربر باید آنها را
با آب لولهکشی منزل خود پر کند و سپس برای شرکت ارسال کند و شرکت نیز با آنالیز آب ارسال شده ،کیفیت
آن آب را در قالب پلتفرم آنالین خود در اختیار کاربر قرار میدهد.

مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 3و6
مدل درآمد :فروشمستقیممحصول
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده

سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :فیلتر،پلتفرمآنالینواپلیکیشن،اینترنتاشیا

www.ternwater.com
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استارتآپهاي حوزهي آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
نام شرکتLishtot :

حوزه فعالیت :آنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلولهکشی
محصول/خدمت :دستگاهتشخیصقابلآشامیدنبودنآب
گروه مخاطب :فردی

مسائل راهبردی :چالش/فرصت6
مدل درآمد :فروشمستقیممحصول

توضیح:
این شرکت به منظور تشخیص قابل آشامیدن بودن یا نبودن آب دستگاهی کوچک (در حد یک
جاکلیدی) و ارزان قیمت به نام  TESTDROPارائه کرده است .برای استفاده از این دستگاه باید آن را
نزدیک لیوان یا بطری آب قرار (نیازی به تماس مستقیم با آب نیست) ،سپس ظرف آب به آرامی با چرخانده شود و
دستگاه به سمت باال حرکت داده شود ،سپس دستگاه در مدت  2الی  4ثانیه از طریق دو چراغ آبی و قرمز که بر روی
آن وجود دارد به مصرفکننده اطالع میدهد که آب قابل آشامیدن است یا خیر .همچنین بر روی این دستگاه سه دکمه
برای تعیین منبع آب توسط کاربر وجود دارد که عبارتاند از آب لولهکشی ،آب داخل بطری و آب داخل طبیعت که با
انتخاب نوع آب مربوطه کاربر میتواند به دقیقتر شدن ارزیابی کمک کند .مکانیسم تشخیص این دستگاه با استفاده از
مقایسه الگوی میدان مغناطیسی آب مورد بررسی با میدان مغناطیسی آب قابل آشامیدن میباشد .به عبارت دیگر،
چنانچه ذرات آالینده داخل آب وجود داشته باشند ،میدان مغناطیسی ایجاد شده در نتیجه چرخاندن آب ،انحرافهایی از
میدان مغناطیسی مورد انتظار خواهد داشت که دستگاه این انحراف را تشخیص میدهد .همچنین برای ثبت دادههای
تاریخی مربوط به استفاده از دستگاه ،شرکت یک اپلیکیشن تلفن همراه نیز ارائه کرده است.

موقعیت جغرافیایی :سرزمینهایاشغالیفلسطین
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :سنسورهایمغناطیسی،پلتفرمآنالینواپلیکیشن
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استارتآپهاي حوزهي آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
نام شرکتOCEO :
حوزه فعالیت :آنالیز،تصفیهوبهسازیآبشربلولهکشی
محصول/خدمت :دستگاهتصفیهآبخانگیهوشمند
گروه مخاطب :مصرفکنندگانخانگی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت6

توضیح:
این شرکت با ترکیب سیستمهای تصفیهی آب مرسوم و اینترنت اشیا ،یک دستگاه تصـفیهی
آب خانگی ارائه کرده است که در آن تعیین زمان و برنامهریزی برای سرویس دسـتگاه را بـه
طور خودکار و بر مبنای کیفیت آب خروجی توس خود شرکت انجام میپـذیرد .ایونشورکتبوا
اتصالمستقیمدستگاههایتصفیهبهسرورهایخود،بهطورمستمرعملکرددستگاه،میزانآبخروجی،وضوعیت
فیلترها،کیفیتآبخروجیوسایرعواملمهمراکنترلمیکندوبدوننیازبوهتمواسممشوتری،هورزموانکوه
کیفیتآبخروجیدستگاهازحداستانداردپایینترآید،شرکتافرادیرابرایسورویسدسوتگاهارسوالمیکنود.
دستگاهنیزبانمایشگردیجیتالیکهبررویآننصبشودهاسوت،کیفیوتآبخروجویرابوهمخاطوبنموایش
میدهد.فرآینداستفادهشدهبرایتصفیهدرایندستگاه،اسمزمعکوسمیباشود.همچنویننکتوهی قابولتوجوه
دیگر،نوعکسبدرآمدشرکتاستکهبراساسآنمشتریانبهازایهورلیتورآبمصورفیبوهشورکت هزینوه
پرداختمیکنندوهزینهایبرایخریدمحصولویاسرویسونگهداریآندریافتنمیشود.

مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :هند
سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :اسمزمعکوس،اینترنتاشیا

www.oceowater.online/oceo/website/index
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استارتآپهاي حوزهي آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
نام شرکتVitanourish :
آنالیز،تصفیهوبهسازیآبشرب
حوزه فعالیت:
لولهکشی
محصول/خدمت :آبهایآشامیدنیغنیشده

توضیح:
این شرکت آبهای غنی شده با ویتامینهـای  B5 ،B3 ،B1 ،Cو  B6ارائـه میکنـد کـه
مانند آبهای آشامیدنی معمولی کامال بدون رنگ و بو هستند .برایاینمنظور،موادمغوذیو
ویتامینهاتامقیاسنانوکوچکمیشوندوسپسبامولکولهایآببهصورتیکمحلولمایعدرموایع

بیرنگوبیبوترکیبمیشوند.اینترکیببهنحویانجاممیشودکهویتامینهاتوسوطمولکولهوای
آبکامالمحافظتمیشوندکهدرنتیجهآبتالحظوهیورودبوهبودنسواختاریپایودارداشوتهباشود.

گروه مخاطب :افرادجامعه
مسائل راهبردی :چالش/فرصت6

همچنیناینآبهادارای PHدرناحیهبازی(درحدود)9میباشدکهموجوببرگشوتتعوادلبوهبودن
انسانمیشودکهدرنتیجهیاستفادهازغذاهایاسیدیمانندشوکر،قهووه،گوشوتقرموزو...ازتعوادل
خارجشدهاست.

مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :نانوفناوری
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 .5استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی

5ـ .3پایش و مدیریت مصرف آب
(خانگی ،کشاورزي و صنعتی)

استارتآپهاي حوزهي پایش و مدیریت مصرف آب
توضیح:

نام شرکتRachio :
حوزه فعالیت :پایشومدیریتمصرفآب
محصول/خدمت :سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند
کل سرمایه تامین شده 20.5 :میلیوندالر

آخرین نوع تامین سرمایه:

Series B

گروه مخاطب :آبیاریخانگیوکشاورزی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت3

محصول ارائه شده توس

این شرکت سیستمی جهت کنترل هوشمند شیرهای

آبپاش و خودکارسازی فرآیند آبیاری باغچههای و حیاطهای منازل است .خدمت اصلی
ارائه شده توسط این شرکت ،کنترل فرآیند آبیاری از طریق تلفنهای هوشمند و یا دستیارهای شخصی
هوشمند مانند الکسا (دستیار شخصی آمازون) است .این سیستم عالوه بر این خدمت ،با جمعآوری
اطالعات آبوهوایی میتواند میزان آبیاری را بر مبنای میزان بارندگی و یا خشکی هوا تنظیم نماید.
همچنین این شرکت جریانسنجهای وایرلسی نیز همراه با سیستم خود ارائه میکند که امکان شناسایی
نشت و یا ترکیدگی لولهها به صورت آنالین و مدیریت آبیاری در این شرایط را برای کاربران فرآهم
میکند.

مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحدهامریکا
سال تاسیس2012 :
فناوریهای کلیدی :پلتفرمنرمافزاریوآنالین،اتوماسیون
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استارتآپهاي حوزهي پایش و مدیریت مصرف آب
نام شرکتWaterSmart Software :
حوزه فعالیت :پایشومدیریتمصرفآب
محصول/خدمت :پلتفرمآنالینمدیریتمصرفآب
کل سرمایه تامین شده 13.4 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :مصرفکنندگانخانگی،شرکتهایآب
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 3و5

مدل درآمد :دریافتحقاشتراک

توضیح:
این شرکت پلتفرمی آنالین برای مدیریت مصرف آب توس

مشتریان ،پرداخت قبوض ،دریافت

هشدار در صورت پیشبینی وقو نشتی و تعامل کارآمدتر با شرکتهای آب ارائه کرده است .از طریق
این پلتفرم آنالین مشتریان میتوانند میزان مصرف آب خود را در لحظه مشاهده کنند ،قبوض خود را به صورت آنالین

پرداخت کنند ،پیشبینی میزان آب مصرفی خود تا انتهای ماه را مشاهده کنند ،میزان مصرف خود را با میانگین جامعه
مقایسه کنند ،در صورت نشتی آب هشدار و راهکارهای مربوطه را دریافت کنند و مشاورهها و نکات کلیدی در راستای
کاهش مصرف خود را مشاهده نمایند .از طرف دیگر این پلتفرم به مشتریان و شرکتهای آب این امکان را میدهد که به
صورت آنالین با یکدیگر در تعامل باشند و از مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی جلوگیری میکند .شرکتهای آب نیز
عالوه بر تعامل کارآمدتر و کم هزینهتر با مشتریان ،با استفاده از داشبورد مدیریتی در نظر گرفته شده میتوانند عملکرد
خود را تحلیل کنند و گزارشهای مختلف عملکردی ماهانه و ساالنهی خود را برای ارائه به مدیریت ارشد دریافت نمایند.
همچنین این پلتفرم امکان ارسال پیامهای گروهی به گروههای هدف توسط شرکتهای آب را با رویکردهای نوآورانه
بسیار تسهیل کرده است.

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2009 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاوی،پلتفرمآنالین

www.watersmart.com
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استارتآپهاي حوزهي پایش و مدیریت مصرف آب
نام شرکتArable :
حوزه فعالیت :پایشومدیریتمصرفآب
محصول/خدمت :سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند

کل سرمایه تامین شده 9.8 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گروه مخاطب :کشاورزی

توضیح:

این شرکت سنسورهایی جهت بررسی شرای محیطی و نیازهای گیاهان ارائه کرده است و
در قالب یک پلتفرم نرمافزاری بینشهای به کشاورزان جهت برنامهریزی آبیاری بهینهی
زمینها ارائه میکند .سنسورهای ارائه شده توسط این شرکت بیش از  40جریان دادهای مختلف از جمله
شرایط آب و هوایی ،میزان نور خورشید ،میزان رطوبت و تبخیر و سالمتی گیاهان را به کشاورزان میدهد و بر
این اساس کشاورزان میتوانند فعالیتهای خود مانند آبیاری ،برداشت و یا کوددهی را برنامهریزی کنند.

همچنین در پلتفرم نرمافزاری این شرکت ،پیشبینیهای آبوهوایی به طور خاص برای زمین کشاورزی هدف
نیز ارائه میشود .ویژگی منحصر به فرد ارائه شده توسط این شرکت ،ترکیب همزمان دادههای آبوهوایی و
شرایط گیاهان که با سنسور گردآوری شدند به منظور ارائه تحلیلهای دقیقتر در مورد وضعیت گیاهان است.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت3
• فروشمستقیمتجهیزات/خدمات
مدل درآمد • :دریافتحقاشتراک
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحدهامریکا
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاوی،هوشمصنوعی،پتلفرمنرمافزاری
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استارتآپهاي حوزهي پایش و مدیریت مصرف آب
نام شرکتFlow Labs :
حوزه فعالیت :پایشومدیریتمصرفآب
محصول/خدمت :سیستمپایشوتشخیصنشتی
کل سرمایه تامین شده 825 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :خانگی

توضیح:

این شرکت راهکاری برای تشخیص نشتیهای لولههای آب ارائه کرده است که مبتنی بـر
تحلیل دادههای میزان مصرف آب اسـت.بورایایونمنظووردرابتوداکارشناسوانشورکتلولوههای
ساختمانرابازرسیمیکنندوسنسورهارادرمسیرلولههایآبقورارمیدهنود.سوپسبواپوایشمسوتمرو
تحلیلالگویمصرفآب،نرمافزارارائهشدههرگونهرفتارغیرمتعارفمانندنشتآبراشناساییمیکندوبه
افرادراهکارهاییبرایصرفهجوییدرمصرفآبنیزارائهمیکنود.همچنوینبوررویاپلیکیشونو داشوبورد
آنالینارائهشدهتوسطاینشرکت،تحلیلمیزانمصرفآببهتفکیکهوراتواووپیواماخطوار درصوورت
وجودنشتیوراهکارهایجلوگیریازآنارائهمیشود.ایونشورکتهزینوهینصوبوتجهیوزاتانودکی از
مشتریانخوددریافتمیکندومشتریانبهمنظوراستفادهازداشبوردواپلیکیشنبایسوتیمبلغویبوهعنووان
حقاشتراکبهصورتساالنهبهشرکتپرداختکنند.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت5
• فروشمستقیمتجهیزات
مدل درآمد • :دریافتحقاشتراک
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاویوهوشمصنوعی،پلتفرمآنالین

www.flowlabs.com
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استارتآپهاي حوزهي پایش و مدیریت مصرف آب
توضیح:

نام شرکتDroplet :

حوزه فعالیت :پایشومدیریتمصرفآب
محصول/خدمت :سیستمهایآبیاریوکوددهیهوشمند
کل سرمایه تامین شده 450 :هزاردالر

آخرین نوع تامین سرمایه:

Seed

گروه مخاطب :آبیاریخانگیوکشاورزی

محصول ارائه شده توس

این شرکت ،یک ربات کوچک آبیاری باغچه است که با

توجه به عواملی مانند نو گیاه ،وضعیت آبوهوایی و نو خاک ،به آبیاری باغچهها
میپردازد .این ربات محدودهای به شعاع ده متر را تحت پوشش قرار میدهد و میتواند به طور
مستقیم به هرگیاه ،گلدان و یا درختی که در این محدوده قرار داشته باشد آبرسانی کند .برای راه
اندازی این ربات ،در ابتدا بایستی از طریق یک تلفن هوشمند ،تبلت و یا رایانه ،محل و نوع گیاهان و
همچنین نوع خاک منطقه را تعیین کرد و از آن پس خود ربات با توجه به نیازهای هر گیاه ،وضعیت آب
و هوایی و همچنین نوع خاک ،به صورت خودکار آبیاری را انجام میدهد.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت3
مدل درآمد :فروشمستقیمتجهیزات

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحدهامریکا
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کلیدی :اینترنتاشیا،رباتیک
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استارتآپهاي حوزهي پایش و مدیریت مصرف آب
نام شرکتEva Shower :
حوزه فعالیت :پایشومدیریتمصرفآب
محصول/خدمت :سیستمکنترلهوشمنددوشحمام

توضیح:
این شرکت به منظور کاهش و هوشمندسازی آب مصرفی در هنگام استحمام ،یک سیستم
کنترل هوشمند دوش حمام ارائه کرده است .این سیستم از یک دستگاه کنترل و تنظیم جریان آب و
همچنین یک اپلیکیشن تلفن همراه تشکیل شده است .دستگاه تنظیم جریان دارای سنسورهای حرکتی بوده و
شدت جریان آب را متناسب با فعالیتی که فرد انجام میدهد تنظیم میکند .به عنوان مثال وقتی فرد دقیقا زیر

کل سرمایه تامین شده 140 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهCrowd Funding :

گروه مخاطب :خانگی

دوش باشد ،جریان کامل برقرار میشود ،زمانی که فرد کمی دور از دوش باشد ،احتماال مشغول شامپو زدن
میباشد و جریان کاهش مییابد .همچنین این سیستم دوش دمای آب را از قبل تنظیم میکند تا آبی برای تنظیم

دمای آب به هدر نرود .اپلیکیشن آنالین هم امکان تعیین زمان مورد نظر برای استحمام و هم امکان مشاهدهی
میزان آب مصرفی در طول استحمام و مقایسهی آن با سایرین را به کاربر میدهد.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت3
مدل درآمد :فروشمستقیممحصول
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :اینترنتاشیا،پلتفرمانالین

www.evadrop.com
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استارتآپهاي حوزهي پایش و مدیریت مصرف آب
نام شرکتBuoy Labs :
حوزه فعالیت :پایشومدیریتمصرفآب

محصول/خدمت :سیستمپایشوتشخیصنشتی
کل سرمایه تامین شده 60 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :خانگی

توضیح:

این شرکت دستگاهی برای تشخیص نشتیهای جزئی و بزرگ پنهان ارائه کرده است که
در صورت وجود نشتی ،کاربر را با استفاه از یک اپلیکیشن آنالین مطلع میسازد .این دستگاه
که مبتنی بر سنسورهای فراصوت و اینترنت اشیا است بر روی مسیر لولهی اصلی آب خانگی متصل شده و
پایش مستمر میزان و نوع مصرف آب را انجام میدهد .سنسورهای این دستگاه قابلیت اندازهگیری
کوچکترین میزان استفاده از آب را داراست ،نرمافزار پشتیبان آن در زمان اتصال دستگاه به اینترنت اطالعات
را دریافت میکند ،در زمان نشتی دستگاه هشدار برای کاربر ارسال خواهد کرد و همچنین به کاربر این امکان
را میدهد تا از راه دور جریان آب را قطع کند .این دستگاه با استفاده از یادگیری ماشین مشخص خواهد کرد
که آب برای چه هدفی (استحمام ،شستوشوی ظرفها ،نشت و  )...مصرف شده است.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت5
مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاوی،هوشمصنوعی،پلتفرمآنالین،سنسورهایفراصوت
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www.buoy.ai

استارتآپهاي حوزهي پایش و مدیریت مصرف آب
توضیح:

نام شرکتoptishower :

این شرکت سیستمی جهت پایش در لحظهی آب مصرفی توس
حوزه فعالیت :پایشومدیریتمصرفآب

مسافران هتلها و ارائه

پاداش و تخفیف به مشتریان بر مبنای میزان مصرف آب آنها ارائه کرده است .در راهکار ارائه
شده توسط این شرکت ،با قرار دادن سنسورهای در مسیر لولههای آب ،میزان و نوع مصرف آب و برو مسافران

محصول/خدمت :سیستمپایشمیزانمصرفآبدرهتلها

را رصد میکنند و در صورت وجود هرگونه رفتار غیرمعمول (مانند نشتی لوله) به سرعت مطلع خواهند شد.
هزینهی آب و برو مصرفی هتلها در برخی موارد میتواند بسیار باال باشد به طوری که حتی منجر به ضررده

گروه مخاطب :هتلها

شدن برخی هتلها شود .از طرفی افزایش نرخ هتل بر اساس میزان قبض ماهانه آب و برو برای تمامی
مسافران (حتی آنهایی که مصرف خاصی ندارند) منجر کاهش قدرت رقابت هتل در بازار میشود .با استفاده از

مسائل راهبردی :چالش/فرصت3
• فروشمستقیمتجهیزات
مدل درآمد:
• دریافتحقاشتراک

این سیستم ،هتلها میتوانند از افراد پر مصرف هزینهی بیشتری دریافت کنند و به افرادی که مصرفی کم
داشتهاند تخفیف و یا جوایزی اهدا کنند .هنوز محصول این به طور عمده به بازار عرضه نشده است و در
مرحلهی نمونهی اولیه است.

موقعیت جغرافیایی :پرتغال
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :اینترنتاشیا،پلتفرمآنالین،دادهکاوی،سنسور

www.optishower.com
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 .5استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی

5ـ .4مدیریت آبرسانی
شهري و روستایی

استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
توضیح:

نام شرکتi2o :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی

محصول/خدمت :راهکارهایمدیریتخودکاروهوشمند
شبکهیآبرسانی

کل سرمایه تامین شده:

 12.2میلیونپوند

آخرین نوع تامین سرمایهSeries D :

گروه مخاطب :شهری
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
مدل درآمد :دریافتحقاشتراک

این شرکت راهکارهایی سختافزاری و نرمافزاری به منظور مدیریت کارآمدتر شبکههای
آبرسانی شهری و روستایی ارائه کرده است که در آن امکان انجام فعالیتهایی مانند پایش
شبکه ،دریافت هشدارها و همچنین کنترل از راهدور و اتوماسیون فشار شبکه به کاربر ارائه
میشود .در این راستا ،شرکت سه نوع محصول ارائه کرده است .در محصول نخست که  dNetنام دارد ،با قرار
دادن دستگاههای اندازهگیری در محلهای مد نظر در شبکه ،اطالعات قابل اعتماد و تحلیلهای مختلفی از شبکه
را به کاربر ارائه میشود .دومین سیستم که  iNetنام دارد ،سازوکاری مشابه محصول قبلی دارد اما تحلیلها و
بینشهای دقیقتری در خصوص فشار و جریان آب ارائه میکند .سومین محصول این شرکت نیز یک سیستم
کنترل و بهینهسازی خودکار فشار آب است که  oNetنام دارد و به کاربر این امکان را میدهد تا از راه دور و به

طور خودکار فشار بهینهی برای شبکه را تنظیم کند ..این شرکت برای نصب اولیه تجهیزات هزینهای دریافت
نمیکند بلکه شرکتهای آب به صورت سالیانه مبلغی را به عنوان حق اشتراک برای بهرهبردن از سیستم
میبایست پرداخت کنند.

موقعیت جغرافیایی :انگلستان

سال تاسیس2005 :
فناوریهای کلیدی :سنسور،دادهکاویوهوشمصنوعی،اتوماسیون
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www.en.i2owater.com

استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
نام شرکتFracta :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی
محصول/خدمت :پلتفرمپیشبینیاحتمالترکیدگیلولهها
کل سرمایه تامین شده 3.5 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهM&A :

گروه مخاطب :شرکتهایآب،شهرداریها

توضیح:
این شرکت راهکاری مبتنی بر دادهکاوی برای پیشبینـی احتمـال شکسـت شـبکهی آبرسـانی و
ترکیدگی لولهها ارائه کرده است .بااستفادهازسیستمارائهشدهتوسطایونشورکت،شورکتهای آبمیتواننود
هزینههایتعویضلولههایآبرابهمقدارقابلتوجهیکاهشدهندچراکهاگورلولوههادیورتعوویضشووند،امکوان
ترکیدگیوخسارتهایمالیبسیاریوجودداردواگرلولههارازودترازپایوانیوافتنعمورمفیدشوانتعوویض شووند،
درواقعسرمایهزیادیهدرخواهدرفت.سیستمارائهشدهتوسطاینشرکتباتجمیعدادههایتاریخمربووطبوهنصوب،
تعمیراتومیزاناستفادهازهرلولهوهمچنیندادههایمحیطیوزمینشناسی،وهمچنینبااستفادهازیک الگووریتم
یادگیریماشین،برایهربخشازشبکهیلولهها،یکاحتمالشکستپیشبینیمیکنود.درنهایوت،نتوایجدرقالوب
یکپلتفرمآنالینمبتنیبرنقشههایجغرافیاییبهکاربرارائهمیشودتابهجایتعویضکلیهیلولوهها،تنهواآنهوایی
کهاحتمالشکستباالییدارندتعویضیاتعمیرشوند.

مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 4و5
مدل درآمد :دریافتحقاشتراک
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاویویادگیریماشین،پلتفرمآنالین

www.fracta.ai
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استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
نام شرکتValor Water :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی

توضیح:
این شرکت مجموعهای از راهکارهای مبتنی بر دادهکاوی و تحلیـل رفتـار مصـرفکنندگان در قالـب
پلتفرمهای نرمافزاری مختلف ارائه کرده است که بـا بـهکارگیری آنهـا شـرکتهای آب میتواننـد
بینشهایی در راستای بهبود عملکرد و افزایش درآمـد خـود دریافـت کننـد.راهکوارنخسوت Cutoff

محصول/خدمت :پلتفرمتحلیلرفتارومیزان
مصرفمشترکانآب

 Analyzerنامداردکهبااستفادهازآنشورکتهایآبمیتواننودمشوتریانیکوهقووبضخوودراپرداخوتنمیکننود

کل سرمایه تامین شده 2.8 :میلیوندالر

شناساییودستهبندیکنند،رفتارآنهاراپیشبینیکنندواینپیشبینیرادرمحاسبهیدرآمودخووددرنظوربگیرنودو
ارتباطبامشتریوطرحهایپرداختآنهارابهینهکنندتاکمترینعدمپرداختیویافرارازپرداختوجودداشوتهباشود.

آخرین نوع تامین سرمایهM&A :

گروه مخاطب :شهری
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
• فروشمستقیمتجهیزات
مدل درآمد • :دریافتحقاشتراک

دومینمحصول Hidden Revenue Locatorنامداردکهدرواقعبااستفادهازدادهکواوی،خطاهوایسیسوتمهای
اندازهگیریمیزانمصرفآبکهموجبکمترمحاسبهشدنهزینهیآبپرداختیتوسطمشترکانمیشودرا شناسواییو
برطرفمیکند S.M.A.R.T. Targets for Conservation.ناممحصولدیگرارائهشدهتوسطاینشرکتاست
کهبرایتقسیمبندیمشترکانبهگروههایهدفمختلفاسوتفادهمیشوود.ایونشورکتهمچنوینمحصووالتیبورای

شبیهسازیمصرفآبومحاسبهیانرژیمصرفیدرفرآیندآبرسانینیزارائهکردهاست.

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحدهامریکا
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاوی،اینترنتاشیا
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www.valorwater.com

استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
نام شرکتEMAGIN :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی
محصول/خدمت :پلتفرمپیشبینیومدیریتالگوی مصرف
شبکهآبرسانی
کل سرمایه تامین شده 2.2 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :شرکتهایآب
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
مدل درآمد :دریافتحقاشتراک

توضیح:

این شرکت پلتفرمی آنالین برای مدیریت پیشدستانهی شرای بحرانی ،تشخیص
الگوهای غیرمعمول و همچنین ارائه راهکارهای کاهش هزینههای عملیاتی تاسیسات
آب و فاضالب ارائه کرده است .این سیستم به سادگی با سامانهی کنترل و اندازهگیری دقیق
اسکادا که به طور معمول در تاسیسات آب و فاضالب استفاده میشود یک پارچه میشود .پس از یک
پارچهسازی سیستم ،هوش مصنوعی ارائه شده با استفاده از دادههای تاریخی شروع به یادگیری رفتار
سیستم میکند .در گام آخر نیز بر مبنای یادگیریهای انجام شده ،سیستم پیشبینیهایی در خصوص
میزان مصرف به منظور تصمیمگیری آگاهانهتر به کاربران ارائه میدهد .از آنجا که فرآیند یادگیری و
پیشبینی به صورت مستمر انجام میپذیرد ،بنابراین سیستم میتواند کاربران را برای مواجه با شرایط
بحرانی (مانند تقاضای بیش از حد انتظار) مطلع سازد و یا الگوهای غیرمعمول مصرف را نیز به اطالع
شرکتها برساند .همچنین داشبوردی مدیریتی به منظور ارائه تحلیلها به کاربران به صورت گرافیکی
در این سیستم در نظر گرفته شده است.

موقعیت جغرافیایی :کانادا
سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :هوشمصنوعی،دادهکاوی،پلتفرمآنالین

www.emagin.ca
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استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
نام شرکتPluto AI :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی
محصول/خدمت :پلتفرمآنالینبرایمدیریتوکاهش
هزینههایتصفیهخانههایآب
کل سرمایه تامین شده 2.1 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

توضیح:

این شرکت پلتفرم آنالینی برای تحلیل و کاهش هزینههای جاری و مصرف انرژی
در سیستمهای تصفیهی آب ارائه کرده است .دراینپلتفرمبراسواستحلیولدادههوای
موجود،بینشهاوراهکارهاییبرایکاهشمصرفانرژیارائهمیگردد.پلتفرمارائهشودهتوسوط
اینشرکتمبتنیبردادهکاویوهوشمصنوعیبودهوباتحلیلدادههایگردآوریشدهازمنابع
مختلف،مدیریترادرخصوصوضعیتموجودوچالشهایکلیدیمطلعمیسازد.ازآنجاییکه
طراحیاینسیستمباتمرکزبرحوزهیسیسوتمهایتصوفیهآبوبواهمکوارینزدیوک شورکای
صنعتیانجامپذیرفتهاست،درنتیجهسیستممیتواندراهکارهایعملیاتیوکاربردیارائهدهد.

گروه مخاطب :تصفیهخانههایآب
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 3و4
مدل درآمد :دریافتحقاشتراک
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاویوهوشمصنوعی،پلتفرمآنالین
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www.plutoai.com

استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
توضیح:

نام شرکتWatrHub :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی
پلتفرمآنالینتحلیلرفتاربازاروارائه
محصول/خدمت:
بینشهایبازاریابی
کل سرمایه تامین شده 500 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :شهرداریها،صنایعبزرگ،تامینکنندگانآب
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4

این شرکت با استفاده از دادهکاوی ،نیازها و تقاضای بازار را شناسایی میکند و به بخش
بازاریابی شرکتهای تامینکننده آب بینشهایی برای بازاریابی کارآمدتر و مطابق با نیاز
مصرفکنندگان ارائه میکند .برای این منظور ،شرکت پایگاه دادهای عظیم از میزان عرضه و تقاضای آب

در شهرها و مناطق مختلف آمریکای شمالی ،الزامات قانونی ،مجوزهای فعالیت واحدهای صنعتی و همچنین
بودجهها و برنامههای شهرداریها جمعآوری کرده و آن را به طور مستمر تکمیل و بهروزرسانی میکند .با تحلیل
این دادهها ،شرکت میتواند پیشبینیها و بینشهایی در خصوص میزان کمبود آب در مناطق مختلف ،کیفیت
آب و فرصتهای ورود به بازارختی جدید به مخاطبان خود ارائه کند .عالوه بر خود شهرداریها و صنایع بزرگ
مصرفکنندهی آب که از این طریق میتوانند شرایط خود را بهتر درک کنند ،شرکتهای آبرسان ،شرکتهای
ساخت فیلترهای تصفیه و بسیاری استارتآپهای کوچک و بزرگ نیز میتوانند از این اطالعات برای بازاریابی
هدفمند خود استفاده نمایند.

مدل درآمد :دریافتحقاشتراک
موقعیت جغرافیایی :کانادا
سال تاسیس2011 :
فناوریهای کلیدی :دادهکاویوهوشمصنوعی،پلتفرمآنالین

www.watrhub.com
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استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
توضیح:

نام شرکتNextDrop :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی
محصول/خدمت :پلتفرمپایشکمیتوکیفیتآبعرضهشده
کل سرمایه تامین شده 120 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :شرکتهایآبرسان،مناطقمحروم

مسائل راهبردی :چالش/فرصت4

این شرکت به عنوان یک واس بین مصرفکنندگان آب در مناطقی از هند که کیفیت و کمیت آب
لولهکشی پایدار نیست و شرکتهای آبرسانی عمل میکند تا با ارائه اطالعات مورد نیاز به دو

طرف ،عدم قطعیت در خصوص زمان ،کیفیت و کمیت آب ارسال شده کاهش یابد .در این مناطق،
ارسال آب در بسیاری از مواقع امری پایدار و ثابت نیست و گاه تنها در ساعتهایی از روز آب در اختیار مصرفکنندگان
قرار دارد .پلتفرم ارائه شده توسط این شرکت ،مصرفکنندگان و توزیعکنندگان را در خصوص تغییرات ساعات ارسال
آب از طریق پیامک مطلع میسازد تا برنامهی خود را تنظیم کنند .همچنین با جمعآوری و تحلیل دادهها ،اطالعاتی در
خصوص کمیت و کیفیت آب ارسال شده ،بینشهایی در خصوص اینکه در چه مکانها و مواقعی آب کمتر از تقاضا
تامین شده است و در چه مکانهایی آب به دلیل فرسودگی لولهها و یا مسائل دیگر آلوده شده است ،به شرکتهای
تامین کنندهی آب ارائه میکند.

مدل درآمد :دریافتحقاشتراک
موقعیت جغرافیایی :هند
سال تاسیس2009 :
فناوریهای کلیدی :پلتفرمنرمافزاری
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استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
نام شرکتUTILIS :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی
محصول/خدمت :سیستمشناسایینشتیوترکیدگیهای
پنهانلولههاباتصاویرماهوراهای

توضیح:
این شرکت راهکاری به صرفه و سریع جهت شناسایی نشتیهای پنهان در مسیر لولههای آبرسانی ارائه
کرده است که در آن از تحلیل تصاویر ماهورهای بهره برده میشود .برای این منظور در پلتفرم آنالین ارائه شده
توسط این شرکت ابتدا تصاویر ماهوارهای مربوط به محدوده مورد نظر دریافت میشود ،سپس ساختمانها و سایر بناهای ساخت
بشر و همچنین پوششهای گیاهی از تصاویر حذف میشود تا آماده تحلیل شوند .در گام بعدی با استفاده از الگوریتم تحلیلی
طراحی شده توسط این شرکت ،نشانههای مربوط به آبهای قابل شرب موجود در سطح و یا زیر سطح زمین شناسایی میشود .در
نهایت نیز این نشتیها در پلتفرم آنالین شرکت ،در قالب نقشههای  GISبه کاربر نمایش داده میشود .با توجه به فاصلهی

گروه مخاطب :شهری
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 4و5
مدل درآمد :دریافتحقاشتراک

ماهوارهها از زمین ،هر تصویر مساحتی در حد  3.5کیلومتر مربع و عمق  3متر را در بر میگیرد که به این ترتیب هم از نظر هزینه
و هم از نظر سرعت تشخیص بسیار به صرفه است .برای دریافت تصاویر نیز این شرکت با ماهوارهی ژاپنی  ALOS 2که به
سیستمی جهت کشف آب زیرزمینی در سیارات دیگر مجهز است ،همکاری میکند .هشدارهای سریع در صورت مشاهده نشتی و
تایید کارآمد بودن تعمیرات لولهها از جمله دیگر خدمات ارائه شده در این سیستم است .به منظور استفاده از خدمات این شرکت،
افراد یا سازمانها میتوانند به صورت ماهانه ،فصلی و یا ساالنه حق اشتراک پرداخت کنند

موقعیت جغرافیایی :سرزمینهایاشغالیفلسطین
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کلیدی :تحلیلتصاویرماهوارهای،پلتفرمآنالین

www.utiliscorp.com
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استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
توضیح:

نام شرکتPipeguard Robotics :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی

این شرکت رباتی کوچک جهت حرکت در لولهها ارائه کرده است که با استفاده از آن میتوان بدون
قطع جریان آب ،نشتی موجود در لولههای آبرسانی پیش از آنکه بیش از حد بزرگ شود،

شناسایی کرد .برای این منظور میبایست این ربات را از نقاط تقاطع ،شیرهای آتشنشانی و یا نقاط دسترسی موجود
محصول/خدمت :رباتشناساییترکیدگیونشتیلولهها

در لولهها وارد کرد و سپس ربات با استفاده از جریان آب در مسیر لوله حرکت خواهد کرد .هر کجا که سنسور موجود در
ربات یک نشتی را تشخیص بدهد ،موقعیت دقیق آن را ثبت میکند و این موقعیت را به سرور ابری شرکت ارسال

گروه مخاطب :شهری

میکند .با استفاده از اطالعات دریافت شده از این ربات ،پلتفرم نرمافزاری شرکت به طور دقیق مشخص میکنه که
نشتیها در کجا رخ دادهاند و بزرگی هریک چه مقدار است .از جمله برتریهای این فناوری نسبت به فناوریهای

مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 4و5

مرسوم مبتنی بر صوت میتوان به دقت بسیار باالتر در تعیین موقعیت و همچنین قابلیت تشخیص نشتیهای کوچک
قبل از تبدیل شدن به ترکیدگی لوله اشاره کرد.

مدل درآمد :دریافتحقاشتراک
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحدهامریکا
سال تاسیس2017 :
فناوریهای کلیدی :رباتیک،سنسور
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استارتآپهاي حوزهي مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
نام شرکتSourcewater :
حوزه فعالیت :مدیریتآبرسانیشهریوروستایی
محصول/خدمت :بازارآنالینخریدعمدهیآبوفاضالب
گروه مخاطب :شرکتهایتامینکنندهیآب،صنایع با
مصرفآبباالمانندنفتوگاز
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
مدل درآمد :دریافتحقاشتراک

توضیح:

این شرکت یک بازار آنالین برای تامین آب مورد نیاز بخش انرژی ارائه کرده اسـت و کـه
در آن به مصرفکنندگان عمدهی آب امکان جستجو ،مقایسه و خرید از تامین کنندگان آب
و فاضالب ارائه شده است .یکیازچالشهایکلیدیشرکتهایفعالدرزمینهیانرژی،بوهخصووص
دربخشنفتوگاز،یافتنمنابعپایدارآببرایانجامفعالیتهایخودبودهاستبهطوریکهاینامربازاری
بهارزش 20میلیارددالرتنهادرایاالتمتحدهامریکاایجادکردهاست.ازاینرو،اینشرکتپلتفرمآنالینوی
ارائهکردهکهدرآنشرکتهایحوزهیانرژیمیتوانندبرمبنایموقعیتجغرافیاییخودتامینکنندگانآبو
فاضالبراپیداکنند،قیمتوظرفیتآنهاراباهممقایسهکنندوبرایخریدثبوتسوفارشکننود.درحوال
حاضربیشاز100هزارتامینکنندهآبدرپایگاهدادهاینشرکتوجودداردوبویشاز 150شورکتحووزهی
باالدستنفتوگازنیزازایناطالعاتوپایگاهدادهاستفادهمیکنند.

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کلیدی :پلتفرمآنالین

www.sourcewater.com
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5ـ .5تصفيهي فاضالبهاي
خانگی و صنعتی

استارتآپهاي حوزهي تصفيهي فاضالبهاي خانگی و صنعتی
توضیح:

نام شرکتCambrian Innovation :
حوزه فعالیت :تصفیهیفاضالبهایخانگیوصنعتی
محصول/خدمت :سیستمبهسازیفاضالبپراکنده
کل سرمایه تامین شده 6.9 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهVenture Series :

گروه مخاطب :صنایعتولیدکنندهعمدهیفاضالب

این شرکت سیستمی جهت تبدیل فاضالبهای شهری ،صنعتی و کشاورزی به آب پاک
و انرژی از طریق فناوری بیوالکتریک ارائه کرده است .در این سیستم ،در راکتوری که
 EcoVoltنام دارد باکتریهای فعال از نظر الکتریکی به بهسازی فاضالب و استخراج انرژی (زیستگاز)
از طریق هضم هوازی میپردازند .این فرآیند تا  80درصد مواد آلی قابل تجزیه توسط باکتریها را از آب
حذف میکند و  40تا  200کیلووات نیز توان تولید میکند .سپس با استفاده از فرآیند فیلترکردن ،تا بیش
از  99درصد از آالیندههای آب حذف شده و آب با امکان استفاده مجدد از سیستم خارج میشود .عالوه بر

فروش تجهیزات و راهاندازی سیستم برای مشتریان ،شرکت راهکار دیگری نیز برای ارائه محصول و
خدمت خود در نظر گرفته است که در آن شرکت سیستم را نمیفروشد بلکه از مصرفکننده به ازای هر

مسائل راهبردی :چالش/فرصت8

گالن فاضالب بهسازی شده حق اشتراک دریافت میکند و عملیات بهسازی را در تاسیسات تحت تملک

• فروشمستقیممحصوالت
مدل درآمد • :دریافتحقاشتراک

خودش انجام میدهد.

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحدهامریکا
سال تاسیس2006 :
فناوریهای کلیدی :هضمهوازی،فیلتر
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استارتآپهاي حوزهي تصفيهي فاضالبهاي خانگی و صنعتی
نام شرکتNexus eWater :
حوزه فعالیت :تصفیهیفاضالبهایخانگیوصنعتی
محصول/خدمت :سیستمبازیابیآبخاکستری
کل سرمایه تامین شده 4 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گروه مخاطب :خانگی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت8

توضیح:
این شرکت دستگاههایی به منظور جذب انرژی موجود در آبهای خاکستری و تصفیه این آبهـا
برای استفاده مجدد ارائه کرده است .منظورازآبهایخاکستریدرمنزلآبهوایخوارجشودهازسوینک
ظرفشوییوروشوییوحماماستکهقابلیتتصفیهواستفادهمجدددرخانوهرادارامیباشوند.ایوننووعآبهوادو
ویژگیکلیدیدارندکهموجبشدهاینشرکتتمرکزخودرابرایننوعآبقراردهد.ویژگینخستآن اسوتکوه
اینآبهامعموالگرمبودهوانرژیزیادیهمراهخوددارند.ازاینرو،درسیستمطراحیشدهتوسطشورکت،ابتودا
آبهایخاکستریداخلمخازنیجمعمیشوندوانرژیحرارتیآنهابرایاستفادهمجدددرآبگرمکنمنزلجذب
میشود.ویژگیدومایننوعآبهاآناستکهمعموالآالیندههایپیچیدهوخطرناکیدرآنهاوجوودنوداردکوهدر
نتیجهدرسیستمارائهشده،بایکفرآیندتصفیهآبهایخاکستریکهگرمایخوودراازدسوتدادهانودبواعبووراز
فیلترهاتصفیهشدهومجددبرایفعالیتهاییماننداستحماممیتوانازآنهااستفادهنمود.

مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت

موقعیت جغرافیایی :استرالیا
سال تاسیس2009 :

فناوریهای کلیدی- :

www.nexusewater.com
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استارتآپهاي حوزهي تصفيهي فاضالبهاي خانگی و صنعتی
نام شرکتIsland Water Technologies :
حوزه فعالیت :تصفیهیفاضالبهایخانگیوصنعتی
محصول/خدمت :هواژلفیبرکربنبرایجذبآالیندههای
ارگانیکفاضالب
کل سرمایه تامین شده 777 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :شهری،کشاورزی،صنعتی

توضیح:
این شرکت محصوالتی اسفنج مانند از جنس هوا-ژل فیبر کربن ( )Carbon Fiber Aerogelارائه کرده
است که با قرار گرفتن در مسیر فاضالب تمامی آالیندههای ارگانیک موجود در آن را به خود جذب میکند.
هواژل فیبر کربن یک ماده با قابلیت جذب بسیار باال است که غیرسمی ،سازگار با محیط زیست و قابل استفاده مجدد میباشد.

این ماده میتواند گسترهی وسیعی از مواد ارگانیک را از فاضالب حذف کند و آن را تبدیل به آب قابل استفاده مجدد یا دفع در
محیط زیست نماید .همچنین به سادگی با فشردهکردن این ماده یا حرارت دادن به آن ،تمامی مواد جذب شده خارج میشوند.
با توجه به این خواص ،شرکت محصول خود را در قالب یک سیستم تصفیهی فاضالب ارائه میکند که از دو دسته مخزن
دارای فیلتر هواژل فیبر کربن تشکیل شده است و فاضالب به صورت متناوب جهت تصفیه شدن از این دو مخزن عبور میکند.
زمانی که فاضالب از مخزن اول عبور میکند ،مخزن دوم با حرارت دادن به هواژل موجود در خود ،آالیندههای جذب شده در
آن را تخیله کرده و آن را آمادهی استفاده مجدد میکند و زمانیکه فاضالب
از مخازن دستهی دوم عبور میکند همین روند برای مخزن اول تکرار میشود.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت8
مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :سنگاپور
سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :هواژلفیبرکربن
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استارتآپهاي حوزهي تصفيهي فاضالبهاي خانگی و صنعتی
نام شرکتIsland Water Technologies :

حوزه فعالیت :تصفیهیفاضالبهایخانگیوصنعتی

توضیح:
این شرکت دستگاهی قابل جابجایی و مقرون به صرفه جهـت تصـفیه و بهسـازی
فاضالب ارائه کرده است که به صورت مستقل و با اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی،

محصول/خدمت :سیستمبهسازیفاضالبقابل
جابجاییوخورشیدی

انرژی مورد نیاز خود را تامین میکند.ایندستگاهبوهطوورخواصبورایمنواطقروسوتایی،

کل سرمایه تامین شده 490 :هزاردالر

کمپهایموقتنظامیوغیرنظوامی،فعالیتهوایدورازمحیطهوایشوهریماننودمعودنکاریو

آخرین نوع تامین سرمایه:

Seed

گروه مخاطب :مناطقفاقدسیستمفاضالب

مسائل راهبردی :چالش/فرصت8

مناطقحادثهدیدهکاربرددارد.بهمنظورانجامفرآیندبهسازی،ابتدافرآیندهضمهوازیتوسوطیوک
صفح هیزیستیبهبودیافتهباکمکترکیبواتپلیموریکوهدرمحفظوهینخسوتقورار داردانجوام
میشود.سپسخروجیبهمحفظهیدوممیرودکهدرآنفرآیندهایعبورازفیلترهواوضودعفونی
کردنفاضالببراساسنیازمشتریانانجاممیشود.

مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :کانادا
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کلیدی :پنلخورشیدی،هضمهوازی

www.islandwatertech.com
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5ـ .6تامين نياز به آب
با روشهاي جایگزین

استارتآپهاي حوزهي تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین
نام شرکتTersus solutions :
حوزه فعالیت :تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین
سیستمشستوشویلباسبااستفاده
محصول/خدمت:
ازدیاکسیدکربنمایع
کل سرمایه تامین شده 5 :میلیوندالر

آخرین نوع تامین سرمایه:

Series A

گروه مخاطب :شرکتهاوسازمانهایباحجمباالی
شستوشویلباس،کارخانجاتنساجی

توضیح:
این شرکت سیستمی جهت شستوشوی حجم باالی لباو و انوا منسوجات ارائه کـرده اسـت
که به جای آب در آن از دیاکسیدکربن مایع استفاده میشـود .صونایعنسواجیدوموینصونعت بوزرگ
آلودهکنندهیآبدردنیامحسوبمیشوندوفاضالبخروجیآنهاازآنجاکهمووادشویمیاییمختلوفآلوودهشوده
است،چالشهایبسیاریرابرایدفعواسوتفادهمجوددایجوادمیکنود.ایونشورکتسیسوتمیمتشوکلازاجوزای
سختافزاری،نرمافزاریوموادشیمیاییارائهکردهاستکهبدوننیازبوهآبعملیواتشستوشوورابوررویانوواع
پارچهبهصورتموثرانجاممیدهد.بخشسختافزاریازچهارسبدشستوشوبرایانواعمختلفمنسوجات تشکیل
شدهاستکهبهصورتیکحلقهیبستهطراحیشدهوباکمکسیستمفیلترکوردنمسوتمر،دیاکسویدکربنموایع
موجودپسازتصفیهمجددبرایشستوشواستفادهمیشود.همچنینشرکتیکنرمافزاربرایتنظیمتعوداددفعوات
شستوشووموادشیمیاییمربوطبههرپارچهطراحیوارائهکردهاست..ازجملهکاربردهایاینمحصوولمیتووان
بهشستوشوییونیفرمکارگران،یونیفرملباسهاینظامیوآتشنشانیوصنایعنساجیاشارهنمود.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحدهامریکا
سال تاسیس2009 :

فناوریهای کلیدی- :
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www.tersussolutions.com

استارتآپهاي حوزهي تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین
نام شرکتZero Mass Water :
حوزه فعالیت :تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین
محصول/خدمت :سیستمجذبوبازیابیرطوبتهوای
خانگیوخورشیدی
کل سرمایه تامین شده 3.8 :میلیوندالر
آخرین نوع تامین سرمایهVenture :

گروه مخاطب :خانگی

توضیح:
این شرکت دستگاهی با هدف تبدیل رطوبت موجود در هوا به آب قابل آشامیدن و حـاوی مـواد
معدنی ارائه کرده است که انرژی مورد نیاز خود را از انرژی خورشـیدی تـامین میکنـد .درایون
سیستمهواازطریقدریچههایدستگاهبهداخلآنکشیدهمیشودوپسازجوذبرطوبوتآنهووایخشوک از
سمتدیگردستگاهخارجمیشود.سپسرطوبتجذبشدهطیفرآیندتقطیربهآبمقطرتبدیلمیشودوباعبور
اینآبازمحفظهیدارایموادمعدنی،آبدارایامالحموردنیازبدنومناسببوراینوشویدنازدسوتگاهخوارج
میشود.ایندستگاهکه Sourceنامدارد،دریکروزآفتابیمیتواندتوا 20بطوریآبآشوامیدنیبوهازایهور
مجموعهاستاندارددستگاه(شاملدوپنلخورشیدی)تولیدکند.ایندستگاهعمرمفیودیبویشاز 10سوالداردو
هر 5سالنیزتنهانیازبهتعویضفیلترهاومحفظهیموادمعدنیدارد.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کلیدی :پنلخورشیدی

www.zeromasswater.com
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استارتآپهاي حوزهي تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین
توضیح:

نام شرکتSunToWater :
حوزه فعالیت :تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین
محصول/خدمت :سیستمجذبوبازیابیرطوبتهوای
خانگی
کل سرمایه تامین شده 2.5 :میلیوندالر

آخرین نوع تامین سرمایه:

Series A

این شرکت دستگاهی جهت جذب و بهسازی رطوبت موجود در هوا برای مصارف روزمره خانگی
ارائه کرده است .فرآیند تامین آب از رطوبت در این دستگاه از طریق جذب هوا با کمک هواکشهای موجود در
دستگاه آغاز میشود .در گام بعدی این رطوبت هوا توسط دستگاه جذب شده و هوای خشک از دستگاه خارج میشود.
با فشرده سازی و تقطیر رطوبت هوای حذب شده ،آب مقطر به دست میآید .سپس این آب وارد محفظهای میشود
که مواد معدنی مورد نیاز انسان به آن افزوده میشود و در نهایت آب قابل شرب حاوی مواد معدنی در اختیار

مصرفکننده قرار میگیرد .این دستگاه در حال انجام تستهای نهایی قبل از عرضه تجاری به بازار میباشد.

گروه مخاطب :خانگی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2012 :

فناوریهای کلیدی- :
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www.suntowater.com

استارتآپهاي حوزهي تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین
نام شرکتTETHYS :
حوزه فعالیت :تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین

محصول/خدمت :سیستمآبشیرینکنخورشیدیماژوالر
کل سرمایه تامین شده 500 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

توضیح:
این شرکت سیستم ماژوالر آبشیرینکن و تصفیهی آب خورشیدی تولید کرده اسـت کـه بـه
منظور تامین آب شیرین شهری ،کشاورزی و صنعتی کـاربرد دارد .درایونسیسوتمهموانمکوانیزم
تبخیروتقطیرکهدرطبیعتتوسطتابشنورخورشیدبردریاهاوجودداردباسرعتبیشتربرای تولیدآبشیرینو
تصفیهشده،بازتولیدمیشود.اینسیستمبهصورتماژوالروبدوننیازبهاتصالبهشبکهی بوروارائوهمیشوود
کهدرنتیجهدومانعکلیدیبرسرراهفراگیرشدنآبشیرینکنهایعنینیازبهفضایبزرگوهمچنوینمصورف
انرژیتجدیدناپذیرباالرابرطرفکردهاست.ویژگیماژوالربودناینسیستمهمچنوینامکواناسوتفادهازآندر
مقیاسهایمختلفمانندبراییکمزرعه،یککارخانهوحتییکشهرراایجادکردهاست.

گروه مخاطب :شهری،کشاورزی،صنعتی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :سرزمینهایاشغالیفلسطین

سال تاسیس2014 :
فناوریهای کلیدی :پنلخورشیدی

www.tethysdesal.com
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استارتآپهاي حوزهي تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین
توضیح:

نام شرکتVITALITY VECTOR :

حوزه فعالیت :تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین
محصول/خدمت :سیستمجذبوبازیابیرطوبتهوا
کل سرمایه تامین شده 50 :هزاردالر( Grantسرمایه
شخصیاعالمنشده)
آخرین نوع تامین سرمایهGrant :

گروه مخاطب :مناطقمحروم
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1

این شرکت دستگاهی مقرون به صرفه برای جذب و بازیابی رطوبت آب موجود در هوا استفاده

کرده است .هرچند سیستمهای بازیابی رطوبت هوای متعددی در بازار وجود دارد اما بیشتر آنها هزینهی اولیه و
یا نگهداری باالیی دارند و یا در محیطهای محدودی میتوان آنها را استفاده کرد .اما سیستم ارائه شده توسط
این شرکت میتواند در محیطهای مختلف حتی با میزان رطوبت حدود  4گرم/کیلوگرم نیز فعالیت خود را انجام
دهد .همچنین این سیستم برای بازیابی  1000لیتر آب تنها به  50کیلووات انرژی الکتریکی و  900.000کالری
انرژی گرمایی نیاز دارد که این انرژی نیز میتواند از منابع مختلف مانند زبالهسوز ،سوخت و یا انرژی خورشیدی
تامین شود .این سیستم برای ایجاد گلخانههای خودکفا از نظر آب و یا مکانهای کمتر توسعه یافته شهری و
روستایی با دسترسی محدود به آب آشامیدنی کاربرد دارد .همچنین از این سیستم برای بیابان زدایی نیز میتوان
بهره برد.

مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :هلند
سال تاسیس2016 :

فناوریهای کلیدی- :
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www.vitalityvector.com

استارتآپهاي حوزهي تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین
نام شرکتThink Phi :

حوزه فعالیت :تامیننیازبهآبباروشهایجایگزین
سایبانخورشیدیباقابلیتجمعآوریو
محصول/خدمت:
تصفیهیآبباران

کل سرمایه تامین شده :اعالمنشده
آخرین نوع تامین سرمایهAngel Investment :

گروه مخاطب :شهری
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1

توضیح:
این شرکت سایبانهایی چند منظوره ارائه میکند با قابلیت تولید انرژی الکتریکی و جمعآوری و
تصفیه آب باران ارائه کرده است .این سایبانها در عین حال که نقش ابتدایی خود به عنوان سایبان را انجام
میدهند ،از طریق صفحات فوتو ولتاییک موجود بر روی آنها انرژی نور خورشید را جذب میکنند و برای استفاده
به عنوان انرژی الکتریکی آن را در باطریهای خود ذخیره میکنند .همچنین به دلیل نوع ساخت ،در هنگام
بارندگی آب باران در مرکز آن جمع میشود ،این آب از طریق لولهی موجود در میلهی مرکزی سایبان به سمت
زمین حرکت کرده و در مسیر خود از داخل فیلترهای موجود در میلهی سایبان عبور میکند و تا حد استاندارد آب
قابل شرب تصفیه میشود .این سیستم همچنین قابلیت اتصال به مخازن آب و یا دیگر منابع برای تصفیه آب آنها
را نیز دارا میباشد .این سایبان قابلیتهایی مانند تبدیل به جایگاههای سوخت خودروهای الکتریکی و استفاده به
عنوان سایبان پارکینگها و پارکها و همچنین ایجاد محلهای کار در فضای آزاد با دسترسی مناسب به آب و برو
و روشنایی را فراهم میکند.

مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :هند
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :فیلتربرایتصفیهآب،پنلخورشیدی

www.thinkphi.com
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در حدود  1/8میلیارد نفر در جهان به آب ایمن برای نوشیدن دسترسی
ندارند و  2/5میلیارد نفر نیز به آب با تصفیه مناسب دسترسی ندارند.
 1مرگ از هر  5مرگ در جهان به دلیل بیماریهای مربوط به آب رخ میدهد.

 .5استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی

5ـ .7تامين آب شرب
براي مناطق محروم
و فاقد دسترسی به آب سالم

استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
توضیح:
نام شرکتWATERisLIFE :
حوزه فعالیت :تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
دسترسیبهآبسالم
محصول/خدمت :نیهایتصفیهیآب،سطلهایدارای
نانوفیلترو...
درآمد سالیانه 3.5 :میلیوندالر
گروه مخاطب :مناطقمحروم

این شرکت ،طرحهای مختلف خالقانهی تصفیه و تامین آب شرب برای مناطق محروم و کمتر
توسعه یافته را با استفاده از جمعآوری کمکهای مردمی ،تامین مالی و اجرا میکند .این شرکت

راهکارهای نوآورانه برای تصفیهی آب و بهسازی سیستم آبرسانی را شناسایی میکند و با تکیه بر کمکهای
مردمی و همکاری با شرکتها و افراد مربوطه ،این راهکارها را به افراد نیازمند ارائه میدهد .به عنوان مثال برخی
از طرحهایی که افراد میتوانند برای مشارکت در آن کمک مالی کنند عبارتاند از :خرید سطلهای دارای نانوفیلتر
برای تصفیهی آب ،نیهای تصفیهی آب ،خرید سیستمهای تصفیهی آب خورشیدی ،قراردادن پمپها و حفر
چاههای آب و حفر حوزچههای مصنوعی برای جمعآوری آب باران.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت2
مدل درآمدNon-Profit :

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده

سال تاسیس2007 :

فناوریهای کلیدی- :
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www.waterislife.com

استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
نام شرکتOffGridBox :
حوزه فعالیت :تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
دسترسیبهآبسالم

توضیح:
این شرکت ،به منظور تامین همزمان آب تصفیهشده و برق تجدیدپذیر برای مناطق محروم و
حادثه دیده ،محفظهای قابل جابجایی متشکل سیستم تصفیه آب و تولید برق تجدیدپذیر ارائه
کرده است .این سیستم از طریق پنلهای خورشیدی و همچنین توربین بادی کوچکی که بر روی آن نصب شده

محصول/خدمت :سیستمتصفیهآبوتامینبروتجدیدپذیربا
قابلیتجابجایی

است ،به تامین انرژی الکتریکی و ذخیرهی آن در باتریهای خود میپردازد .همچنین این محفظه مجهز به یک

کل سرمایه تامین شده 905 :هزاردالر

سیستم جمعآوری آب (آب باران ،رودخانهها ،چاه و حتی آب دریا) میباشد که این آب بعد از جمعآوری وارد مخزن
دستگاه شده و با مصرف بخشی از برو تولید شده توسط خود دستگاه ،فرآیند شیرین سازی و تصفیه (فیلتر و استرلیزه

آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :مناطقمحروموحادثهدیده

کردن آب) انجام میشود و آب قابل آشامیدن از دستگاه خارج میشود .تا کنون  28عدد از این دستگاه در نقاط

مختلف جهان نصب شده است.

مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 1و2
• فروشمستقیممحصوالت
مدل درآمد:
• گرنت
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :فیلترآب،پنلخورشیدی،توربینبادی

www.offgridbox.com
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استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
نام شرکتGive Me Tap ! :
تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
حوزه فعالیت:
دسترسیبهآبسالم
محصول/خدمت :سیستمترویجاستفادهازبطریهای
فلزیبهجایپالستیکی
کل سرمایه تامین شده 650 :هزاردالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

توضیح:
این شرکت راهکاری برای جایگزین کردن بطریهای یک مصرف آب آشامیدنی از طریق ترویج استفاده
از بطریهای فلزی و فراهم آوردن امکان پرکردن آنها در مکانهای مختلف ارائه کرده است .در این
راستا ،این شرکت بطریهای فلزی جهت حمل و نوشیدن آب آشامیدنی به مخاطبان خود عرضه میکند و در کنار این
محصول ،از طریق اپلیکیشن تلفنهمراه خود کافیشاپها ،رستورانها و فروشگاههایی که داوطلبانه اجازهی پر کردن

بطریهای آب را به افراد میدهند ،به آنها معرفی میکند .از طرف دیگر ،این شرکت بخشی از درآمد حاصل از فروش
بطریهای خود را به تامین آب شرب مناسب برای مناطق محروم در افریقا تخصیص میدهد .این شرکت تا کنون توانسته
است  23پمپ آب در مناطق محروم احداث کند و برای حدود  23هزار نفر در این مناطق آب آشامیدنی فراهم کند .همچنین
تا سال  817 ،2017فروشگاه و رستوران به این جریان پیوستند تا به افراد امکان پر کردن رایگان بطریهای خود را بدهند.

گروه مخاطب :عموممردم،مناطقمحروم
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 2و7
مدل درآمد :فروشمستقیممحصوالت
موقعیت جغرافیایی :انگلستان
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :پلتفرمآنالین
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استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
نام شرکتIsland Water Technologies :
تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
حوزه فعالیت:
دسترسیبهآبسالم
محصول/خدمت :شیرآبهوشمندجهتارائهآببهمیزان
حقاشتراکپیشپرداختهشده

توضیح:
این شرکت یک شیر آب هوشمند و مبتنی بر اینترنت اشیا به عنوان راهکاری برای دریافت هزینهی حق
اشتراک ماهیانه از مشترکان به منظور ارائه خدمات آبرسانی و نگهداری و تعمیرات در مناطق محروم ارائه
کرده است .یکی از چالشهایی که موجب شده تامین آب آشامیدنی سالم در مناطق محروم ناکارآمد باشد ،عدم وجود جریان

درآمدی مشخص و قابل پیشبینی برای شرکتهای تامینکنندهی آب است .در برخی مواقع با دریافت کمکهای بشردوستانه این
شرکتها سیستمهای آبرسانی در مناطق محروم ایجاد میکنند اما به دلیل عدم وجود جریان درآمدی ،بعد از مدتی این سیستمها

کل سرمایه تامین شده 200 :هزارپوند

دچار مشکل میشوند و شرکتهای آب هم از تعمیر آنها خودداری میکنند .سیستم ارائه شده توسط شرکت  ،eWaterیک

آخرین نوع تامین سرمایه :گرنت

راهکار دریافت حق اشتراک آب است که با هزینهی بسیار پایین و مقرون به صرفه هم تامین آب پایدار برای مردم را تضمین

گروه مخاطب :خانگی،مناطقمحروم
مسائل راهبردی :چالش/فرصت2

میکند و هم جریان درآمدی قابل پیشبینی برای شرکتهای آب ایجاد میکند .در این سیستم ،مصرفکنندگان با استفاده
اپلیکیشن تلفن همراه یا خرید شارژ از فروشگاههای مربوطه ،افراد تگهای مخصوص خود را شارژ میکنند و بر اساس میزان شارژ
خود امکان دریافت آب از ایستگاههای آب را خواهند داشت .همچنین شرکتهای آب در صورت بروز خرابی ،از طریق پلتفرم
آنالین این سیستم مطلع میشوند تا به محل اعزام گردند.

مدل درآمد :دریافتحقاشتراک
موقعیت جغرافیایی :انگلستان

سال تاسیس2014 :
فناوریهای کلیدی :اینترنتاشیا،پلتفرمآنالین

www.ewaterpay.com
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استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
توضیح:

نام شرکتThe Human Utility :

حوزه فعالیت:

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
دسترسیبهآبسالم

این شرکت پلتفرمی به منظور جمعآوری کمکهای مادی و تخصصی به افرادی که توانایی
پرداخت قبوض آب خود را ندارند یا به دلیل مشکالت فنی (مانند ترکیدگی لوله) و عدم امکان
پرداخت هزینهی تعمیر دسترسی آنها به آب شهری قطع شده ،ارائه کرده است .از طریق این

محصول/خدمت :پلتفرمجمعاوریکمکهایمالیبرای
پرداختقبوضآبافرادنیازمند

پلتفرم ،افراد خیرخواه میتوانند مبالغی را به منظور کمک به افراد نیازمند اهدا نمایند و یا اگر تخصص خاصی مانند

کل سرمایه تامین شده 120 :هزاردالر

وکالت ،لولهکشی و سایر مشاغلی که ممکن است بتوانند به افراد در خصوص پرداخت قبض آب کمک کنند دارند،
جهت کمک اعالم آمادگی نمایند .از طرف دیگر افراد نیازمند نیز میتواند با عضویت و درخواست کمک و با انجام

آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :اقشارضعیفوکمدرآمد

بررسی از سوی شرکت مشکل دسترسی به آب خود را حل کند .کمکهای مالی افراد به عنوان تخفیف مالیاتی در
نظر گرفته خواهد شد.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت2
مدل درآمدNon-Profit :

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کلیدی :پلتفرمآنالین
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استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
نام شرکتCityTaps :
تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
حوزه فعالیت :دسترسیبهآبسالم
محصول/خدمت :سیستمخریدپیشپرداختآب
کل سرمایه تامین شده :گرنت
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

گروه مخاطب :خانگی،مناطقمحروم
مسائل راهبردی :چالش/فرصت2

توضیح:
این شرکت یک سیستم پیشپرداخت و خرید آب لولهکشی تصفیهشده برای مناطق محـروم ارائـه
کرده است تا در نتیجهی استفاده از آن هم جریـان درآمـدی قابـل پیشبینـی بـرای شـرکتهای
آبرسان در مناطق محروم ایجاد شود و هم از مواجه شدن افراد کمتوان با قبضهـای سـنگین آب
که توانایی پرداخت آن را ندارند جلوگیری شود .بااسوتفادهازایونسیسوتمکوهدرمسویرلولوههای آبقورار
میگیرد،افرادمیتوانندحسابخودراشارژکنندوبراساسمیزاناعتبارموجوددرحسابخود،ازآبلولهکشیاستفاده
نمایند.درمناطقمحروم،بسیاریازافرادتواناییپرداختمبلغقبضآبماهانهویاپرداختحقاشوتراکبورایانجوام
لولهکشیراندارند؛ازطرفدیگر،آبرسانیبهاینمناطقازطریقتانکرهاهمهزینهیبسویاربیشوتری داردوهوماز
نظرسالمتوکیفیتآبچالشهاییایجادمیکند.ایناستارتآپترکیبویازسیسوتمخریودآبازتوانکروهمچنوین
سیستمآبلولهکشیارائهکردهاستکهدرآنیکدستگاهبرلولهیآبمتصلمیشودوبههورفوردتوامیزانویکوه
حسابخودراشارژکردهاست،آبآشامیدنیتصفیهشدهمیدهد.همچنینافرادمیتوانندپرداختخودرابهسوادگیو
بااستفادهازهرنوعتلفنهمراهیانجامدهند.

مدل درآمد :کمکهایمالی(سازمانملل)
موقعیت جغرافیایی :فرانسه
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کلیدی :پلتفرمآنالین/نرمافزاری،اینترنتاشیا

www.citytaps.org
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استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
نام شرکتFlowius :
تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
حوزه فعالیت:
دسترسیبهآبسالم
محصول/خدمت :اپلیکیشنآنالینجهتنقشهبرداریو
تامینآبلولهکشیارزانقیمت
گروه مخاطب :مناطقمحروم
مسائل راهبردی :چالش/فرصت2
مدل درآمد :دریافتحقاشتراک

توضیح:
این شرکت با جایگزین کردن نیاز به تجهیزات پیشرفته نقشهبرداری و نیروهای مختصـص جهـت طراحـی
سیستم لولهکشی آب محلی توس یک اپلیکیشن آنالین مبتنی بر نقشه ،توانسته خـدمات لولهکشـی آب بـا
هزینه بسیار پایین برای مناطق محروم ارائه کند .دربسیاریازمناطقمحروم،افورادمودتزموانزیوادیرابوهصوورت
روزانهصرفآوردنآبازچاههاویاشیرهایآبمشترکشهریبهخانههایخودمیکننود.هزینوههایسونگینانجوامعملیوات
لولهکشیوعدمتوانپرداختاینهزینههاتوسطافراددوعاملکلیدیبرایعدمانجاملولهکشیدراینمناطقاست.اینشورکت
راهکارینوآورانهارائهکردهاستکهدرآنکاربرمیتواندبااستفادهازیکاپلیکیشنآنالینبرروینقشه،مسیرلولهکشوی،محول
چاهیامنبعآب،محلهایمصرفوبسیارموارددیگررابهسادگیانتخابوطراحیکندوبرایشرکتارسوالکنودتوابواکموک
نمایندگانمحلیشرکتعملیاتلولهکشیوآبرسانیانجامشود.درنتیجههزینوهینقشوهبرداریولولهکشویبوهصوورتقابول
توجهیکاهشپیدامیکند.ازطرفدیگرشرکتبابانکهابرایارائهیوامهایبدونبهرهبااقساطانودکهمکواریمیکنودتوا
افرادبتوانندهمانهزینهیاندکانجاملولهکشیرانیزبهصورتاقساطپرداخوتکننود(حودود 1دالردرروز).خریودتجهیوزاتو
طراحیسیستمراخودشرکتانجاممیدهدوفعالیتهوایبازاریوابی،سواختوسوازونگهوداریتوسوطنماینودگیهایشورکت.
همچنینشرکت%20ازکلسودخودرابهنمایندگیهامیدهد.

موقعیت جغرافیایی :اتیوپی
سال تاسیس2017 :
فناوریهای کلیدی :پلتفرمآنالین
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استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
نام شرکت:

Aqus

تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
حوزه فعالیت:
دسترسیبهآبسالم

محصول/خدمت :فیلترتصفیهیآبمبتنیبرنیروی
جاذبه
گروه مخاطب :مناطقمحروم

مسائل راهبردی :چالش/فرصت2

توضیح:
این شرکت به منظور تصفیه و تولید آب قابل شرب برای مناطقی که دسترسی به آب
لولهکشی و یا آب جاری ندارند فیلتری طراحی کرده است که با استفاده از نیروی جاذبه و عبور
آب غیرقابل شرب موجود در یک سطل از این فیلتر ،به عنوان خروجی ،آب قابل شرب ارائه
میکند .این سیستم تصفیه تا  99.9999درصد از پاتوژنهای موجود در آب را از بین میبرد که در نتیجه آب
برای آشامیدن مناسب میشود .همچنین هر فیلتر تا  1لیتر بر دقیقه آب را میتواند تصفیه کند و طول عمر
متوسط هر فیلتر نیز  3سال میباشد .همچنین این شرکت نوع دیگری از فیلترهای خود را برای افرادی که به آب
لولهکشی دسترسی دارند طراحی کرده است که به شیر آب متصل میشود و عمل تصفیه را انجام میدهد.

مدل درآمد :فروشمستقیمتجهیزات
موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2016 :
فناوریهای کلیدی :فیلترهایتصفیهآب

www.aquswater.com
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استارتآپهاي حوزهي تامين آب شرب براي مناطق محروم و فاقد دسترسی به آب سالم
نام شرکتWater Walla :
تامینآبشرببرایمناطقمحروموفاقد
حوزه فعالیت:
دسترسیبهآبسالم
محصول/خدمت :تامینسیستمهایارزانقیمتتصفیه
آبوکارآفرینیدرمناطقمحروم
گروه مخاطب :مناطقمحروم
مسائل راهبردی :چالش/فرصت2

توضیح:
این شرکت با شناسایی راهکارهای ارزان قیمت تصفیهی آب خانگی و معرفی آن به مناطق فقیر
و زاغهنشین هند که کیفیت آب هم بسیار پایین است ،هم در راستای افزایش دسترسی بـه آب
سالم و هم در راستای ترویج کارآفرینی در این مناطق تالش میکند.بهعبارتدیگر،اینشورکتبوا
سازمانهاییمتعددومختلفیازمراکوزتحقیقواتیگرفتوهتواشورکتهایبوزرگبینالمللویهمکواریمیکنودتوا
راهکارهایتصفیهآبباقیمتمناسبراشناساییکردهوبهافرادنیازمندمخاطبخودمعرفینماید.همچنینایون
شرکتتالشمیکندتامبتنیبرراهکارهایتصفیهآبکهشناساییومعرفیمیکند،جریوانکوارآفرینیرانیوزدر
اینمناطقبهوجودآوردتاخودافرادنیازمندبااحداثفروشگاهواخذنمایندگی،اینراهکارهوارابوههوممحلوهای
هایشانارائهکنند.

مدل درآمدNon-Profit :

موقعیت جغرافیایی :ایاالتمتحده
سال تاسیس2010 :

فناوریهای کلیدی:

78

-

www.waterwalla.org

 .5استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی

5ـ .8جمعبندي

فناوريهاي مطرح در استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی
7
1

اینترنت اشيا

اتوماسيون و
رباتيک

فرآیندهاي
شيميایی

فيلترهاي
کربنی ،رسوبی
و ...

انواع
فناوری

2

سنسورهاي
صوتی ،حرکتی،
رطوبتی و ...

پالتفرم نرمافزاري و
اپليکيشن

3
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6

دادهکاوي و
هوش مصنوعی

4

5

فناوريهاي مطرح به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها
آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
•
•
•
•
•
•
•

دادهکاوی و هوش مصنوعی
پلتفرم آنالین/اپلیکیشن و نرمافزار
فیلترهای کربنی ،رسوبی و ...
اینترنت اشیا
سنسورهای صوتی ،حرکتی ،رطوبتی و ...
اسمز معکوس
فرآیندهای شیمیایی

تامين آب شرب براي مناطق محروم
فاقد دسترسی به آب سالم
•
•
•

فیلترهای کربنی ،رسوبی و ...
پلتفرم آنالین/اپلیکیشن و
نرم
افزار اشیا
اینترنت

تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین

پایش و مدیریت مصرف آب
•
•
•
•
•

پلتفرم آنالین/اپلیکیشن و نرمافزار
اتوماسیون و رباتیک
دادهکاوی و هوش مصنوعی
اینترنت اشیا
سنسورهای صوتی ،حرکتی ،رطوبتی و ...

مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
•
•
•
•
•

پلتفرم آنالین/اپلیکیشن و نرمافزار

•

فیلترهای کربنی ،رسوبی و ...

تصفيه فاضالبهاي خانگی و صنعتی
•
•

فرآیندهای شیمیایی
فیلترهای کربنی ،رسوبی و ...

اتوماسیون و رباتیک
دادهکاوی و هوش مصنوعی
سنسورهای صوتی ،حرکتی ،رطوبتی و
...
اینترنت اشیا
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استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی ـ به تفکيک انواع فناوري
فیلترهایکربنی،رسوبی و...

پلتفرمآنالین،نرمافزارواپلیکیشن

اتوماسیونورباتیک

اینترنتاشیا

سنسورهایصوتی،حرکتی،رطوبتیو...
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فرآیندهایشیمیایی

دادهکاویوهوشمصنوعی

مدلهاي درآمدي مطرح در استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی

مدلهای
درآمدی مطرح

دریافتحقاشتراک
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مدلهاي مرسوم درآمدي استارتآپها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليتها
تامين آب شرب براي مناطق محروم
فاقد دسترسی به آب سالم

آناليز ،تصفيه و بهسازي آب شرب لولهکشی
•

فروش مستقیم محصوالت

•

دریافت حق اشتراک

•
•
•

تامين نياز به آب با روشهاي جایگزین

پایش و مدیریت مصرف آب
•

دریافت حق اشتراک

•

فروش مستقیم محصوالت

مدیریت آبرسانی شهري و روستایی
•
•
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فروش مستقیم محصوالت
کمکهای مردمی و نهادهای
خیریه
دریافت حق اشتراک

•

فروش مستقیم محصوالت

تصفيه فاضالبهاي خانگی و صنعتی

دریافت حق اشتراک

•

فروش مستقیم محصوالت

فروش مستقیم محصوالت

•

دریافت حق اشتراک

استارتآپهاي حوزهي مدیریت آب و خشکسالی ـ به تفيکيک مدل درآمد
دریافت حق اشتراک

فروش مستقیم محصوالت

کمکهای مردمی و نهادهای خیریه
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آناليز ،تصفيه و بهسازي

آب شرب لولهکشی

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

افزایشمصرفآبهایبستهبندیدر
محلکار،باشگاههایورزشیو
مکانهایعمومیکههزینهواثرات
منفیزیستمحیطیباالییبههمراه

1

دارد

86

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

فناوری اصلی

آبسردکنهایباقابلیتتصفیهیآبوبهسازیآنبا
انواعامالحمعدنی،ویتامینها،طعمهاوخواص
مختلف

B2B
B2C

دادهکاوی و هوش مصنوعی

سیستمهایتصفیهیآبلولهکشیخانگی هوشمند
باقابلیتهاییهمچونشخصیسازیویژگیهای
آبموردنیاز(ازنظرخواص،طعمو)...

B2C

سیستمهایآنالیزآبمصرفیبهصورتمستمر(به
عنوانمثالمتصلبهشیرآب)ویابهصورت
دستگاهیمستقلوقابلحمل

B2B
B2C

پلتفرم آنالین/اپلیکیشن
و نرمافزار
فیلترهای کربنی ،رسوبی
و ...
اینترنت اشیا
سنسورهای صوتی،
حرکتی ،رطوبتی و ...
اسمز معکوس
فرآیندهای
شیمیایی

مدل درآمدی
کلیدی

فروش مستقیم محصوالت
دریافت حق اشتراک

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

آناليز ،تصفيه و بهسازي

1

آب شرب لولهکشی

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

افزایشمصرفآبهایبستهبندیدر
محلکار،باشگاههایورزشیومکانهای

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

ترویجاستفادهازبطریهایفلزیوغیریکبارمصرف
بامعرفیمکانهاییکهبهافراداجازهیپرکردنمجدد
بطریهایخودرامیدهند(بهعنوانمثالرستورانها،
فروشگاهها،آبسردکنهایشهریو)...درقالبیک
پلتفرمآنالین

B2B
B2C
پلتفرم آنالین/اپلیکیشن
و نرمافزار

عمومیکههزینهواثراتمنفی
زیستمحیطیباالییبههمراهدارد

تامینآبموردنیازمصرفیکارکنانوورزشکاران و
سایرافرادبااستفادهازآبسردکنهایباقابلیت
تصفیهیآبوبهسازیآنباانواعامالحمعدنی،
ویتامینها،طعمهاوخواصمختلف

فناوری اصلی

B2B
B2C

فیلترهای کربنی ،رسوبی
و ...
اینترنت اشیا

مدل درآمدی
کلیدی

فروش مستقیم محصوالت
دریافت حق اشتراک
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2
88

هدررفتباالیآببهدلیلعدم

پایشوتحلیلمیزانمصرفودریافتراهکارهایکاهش
مصرفمتناسبباالگویمصرفشخصبااستفادهاز
فناوریهاییمانندسنسور،اینترنتاشیاوپلتفرمهایآنالین

B2B
B2C

مصرفصحیحویاعدمآگاهیاز

آب

پایش و مدیریت مصرف

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

میزانآبمصرفیدرفعالیتهای
مختلفروزمره،کشاورزیوصنعتی

ازدسترفتنحجمقابلتوجهی از
آبهایآشامیدنیلولهکشیبه
دلیلنشتیهایجزئیویاپنهان
لولههایانتقالآب

کاهشمیزانآبمصرفیدرفعالیتهایروزمرهمانند
استحمامباکمکهوشمصنوعیوتنظیممیزانآب
خروجیباتوجهبهنوعفعالیتفردمصرفکننده

B2B
B2C

کاهشمیزانآبمصرفیبرایفعالیتهایکشاورزیبا
استفادهازسیستمهایهوشمندوخودکارآبیاریمتناسببا
نیازهرگیاه

B2B

تشخیصنشتیهایخردوپنهانخانگیبااستفاده
ازفناوریهاییمانندسنسورهایفراصوتویا
تحلیلدادههایمیزانمصرف

B2C

فناوری اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

پلتفرم آنالین/
اپلیکیشن و نرمافزار
اتوماسیون و رباتیک
اینترنت اشیا
سنسورهای صوتی،
حرکتی ،رطوبتی و ...
دادهکاوی و هوش
مصنوعی

سنسورهای صوتی،
حرکتی ،رطوبتی و ...
دادهکاوی و هوش
مصنوعی

فروش مستقیم
محصوالت
دریافت حق اشتراک
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مدیریت آبرسانی

3

شهري و روستایی

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پیچیدگیمدیریتشبکهی
آبرسانیشهریوروستاییبه
دلیلگستردگیشبکه،عرضهو
تقاضایغیرپایدار،خرابیهای
سیستمو...

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

تسهیلنظارتومدیریتشبکهیآبرسانیباکمک
اتوماسیونوسیستمهاینظارتیمبتنیبراینترنتاشیا

B2B

تسهیلتصمیمگیریهایمدیریتیازطریقپیشبینی
مواردیهمچونالگویرفتاریمصرفکنندگانوافزایش
بیشازحدتقاضا،کاهشعرضهباتوجهشرایطمحیطیو
سختافزاریوهمچنیناحتمالشکستشبکهوترکیدگی
لولههاباتکیهبررویکردتحلیلداده
ایجادارتباطقویتروکارآمدتربینشرکتهایآب
ومصرفکنندگانباهدفبهبودکمیتوکیفیت
آبتامینشدهوهمچنینبهبودخدماتآبرسانی

فناوری اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

پالتفرم نرمافزاری
/App/آنالین
اینترنت اشیا
پالتفرم
نرمافزاری/App/آنالین

B2B

B2B
B2C

دادهکاوی و هوش
مصنوعی
اینترنت اشیا

فروش مستقیم
محصوالت
دریافت حق اشتراک

پالتفرم
نرمافزاری/App/آنالین

89

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

مدیریت آبرسانی

شهري و روستایی

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شده
پیشبینیاحتمالوقوعترکیدگیلولهها

ازدسترفتنحجمقابلتوجهیازآبهای

درشبکهیآبرسانیبااستفادهاز

3

B2B

آشامیدنیلولهکشیبهدلیلنشتیهای جزئیو
یاپنهانلولههایانتقالآب

تشخیصترکیدگیهاونشتیهایپنهان

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

لولههایآبرسانیبااستفادهازرویکردهای
استفادهازرباتهایکوچکو...

پالتفرم
نرمافزاری/App/آن
الین
دادهکاوی و هوش
مصنوعی

رویکرددادهکاوی

نوینمانندتحلیلتصاویرماهوارهای،
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مخاطب

فناوری اصلی

B2B

مدل درآمدی
کلیدی

دادهکاوی و هوش مصنوعی
اتوماسیون و رباتیک
اینترنت اشیا
سنسورهای صوتی،
حرکتی ،رطوبتی و ...

فروش مستقیم
محصوالت
دریافت حق اشتراک
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تصفيه فاضالبهاي

4

خانگی و صنعتی

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شده
سیستمهایبازیابیآبهایخاکستری
خانگی(آبهایحاصلازاستحمام،شستن
لباسو)...برایاستفادهمجددآنها

مخاطب

B2B

هدررفتنحجمزیادیازآبهایباقابلیت
استفادهمجددبهدلیلورودمستقیمبه
سیستمهایفاضالبشهری

فناوری اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

فرآیندهای شیمیایی

سیستمهایتصفیهوبهسازیدر محل
تولیدفاضالبهایصنعتیوکشاورزی

B2B

استفادهازرویکردهاینوآورانهومقرون
بهصرفهبرایجذبآالیندههایفاضالب
ماننداستفادهازهوا-ژلهایفیبرکربن

B2B

فروش مستقیم محصوالت

فیلترهای کربنی ،رسوبی و  ...دریافت حق اشتراک
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5

تامين نياز به آب با
روشهاي جایگزین

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)
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مسالهی راهبردی

محدودبودنمنابعآبشیرینو
ضررهایمحیطزیستیباالی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

جذبوبازیابیرطوبتموجوددرهوابهمنظورتامین آب
آشامیدنیبهویژهدرمحلهاییکهدسترسیبهآب پاک
بامحدودیتهاییمواجهاست

B2B

سیستمهایآبشیرینکنکوچک،ماژوالرومبتنیبر
انرژیهایتجدیدپذیربرایسازگاریبیشتربا
محیطزیست

B2B
فیلترهای کربنی،
رسوبی و ...

راهکارهایموجودبرایتامینآبمانند
آبشیرینکنهایصنعتی

فناوری اصلی

جمعآوری،تصفیهوبهسازیآبباران

B2B

استفادهازموادجایگزینآبدرفعالیتهاییکه
مصرفآبباالییدارند(مانندشستوشو
منسوجاتبااستفادهازکربندیاکسیدمایع)

B2B

مدل درآمدی
کلیدی

فروش مستقیم
محصوالت

جمعبندي راهکارهاي استارتآپی ارائه شده و مدلهاي کسبوکار آنها

6

تامين آب شرب براي مناطق
محروم و فاقد دسترسی به آب
سالم

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

عدمدسترسیبهآبسالمو
تصفیهشدهیلولهکشیدربسیاریاز

مناطقمحروم(بهدالیلیمانندعدم
وجودزیرساخت،هزینهیباالیحق
اشتراک،بالیایطبیعیو)...

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

توسعهزیرساختهایتصفیهیآبوآبرسانیبه
مناطقمحروموکمکهایمالیبهآنهاباتکیه
برجذبکمکهایمالی

B2B

تامینآبسالمباراهکارهایخالقانهومقرون به
صرفهمانندنیهایتصفیه،سطلهایدارای
فیلتر،سیستمهایتصفیهیارزانقیمت و...به
افرادساکندرمناطقمحروم

B2B
B2C

ایجادجریاندرآمدیثابتوقابلپیشبینیبرای
شرکتهایآبرسانفعالدرمناطقمحرومباارائه
سیستمهایخریدآببهصورتپیشپرداخت
کاهشهزینهیفعالیتهایآبرسانیبا
راهکارهایخالقانهازیکسووکمکبه
پرداختقبوضآبباهمکاریخیرینوبانکها
ازسویدیگر

B2B

B2C

فناوری اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

پالتفرم نرمافزاری/
/Appآنالین
پالتفرم نرمافزاری/
/Appآنالین
فیلترهای کربنی،
رسوبی و ...
پالتفرم نرمافزاری/
/Appآنالین
فیلترهای کربنی ،رسوبی و ...
اینترنت اشیا

فروش مستقیم محصوالت
دریافت حق اشتراک

جذبسرمایه
کمکهایمردمی

پالتفرم نرمافزاری/
/Appآنالین
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

گام اول) بررسی
کالن حوزه و
شناسایی موضوعات
کلیدی (چالشها و
فرصتها) با
بهرهگیری از روش
PEST

گام دوم) استخراج
حوزههای اصلی
فعالیتها در هر
حوزه با بهرهگیری از
روش زنجیره ارزش
یا دستهبندیهای
استاندارد

گام سوم) بررسی و
شناسایی
استارتآپهای هر
حوزه بر اساو
حوزههای اصلی
فعالیت از
وبسایتهای معتبر
به ویژه وبسایت
https://angel.co

گام چهارم) گزینش
استارت آپهای مهم
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای
استارتآپها از
وبسایت
https://www.crun
chbase.com

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

گام ششم) انجام
تحلیلهای مختلف بر
روی شرکتها مبتنی بر
مدلهای درآمدی،
حوزههای فناوری و
فناوریهای کلیدی و
میزان درآمدها و
شناسایی  unicornها

گام اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصتها) با بهرهگیری از روش :PEST
در این گام ضمن بررسی مطالعات آیندهنگاری و تحلیل محی موجود در هر حوزه ،مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراجشده تا بر اسـاو آن
بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتآپی ارایه نمود.
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گام دوم) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دسته بندی های استاندارد:
در این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتب با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها
و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر ،حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است.

گام سوم) بررسی و شناسایی استارتآپهای هر حـوزه بـر اسـاو حوزههـای اصـلی فعالیـت از
وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت : https://angel.co
در این گام ضمن بررسی وبسایتهای مهم ،استارتآپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و
یک لیست اولیه از استارتآپها استخراج گردید.
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گام چهارم) گزینش استارتآپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتآپها از وبسایت https://www.crunchbase.com

در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس ،مهمترین استارتآپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشـد و ارزش آنهـا یـک لیسـت
کوچکتر از استارتآپهای مهم استخراج گردید.

گام پنجم) استخراج لیست نهایی استارتآپها و تکمیل اطالعات آنها با بررسی وبسـایت شـرکتها و
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکتها
در این گام برای هر شرکت مجموعهای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی
مانند نحوه تامین مالی ،نحوه رشد ،مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی آنها تبیین شده است.
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گام ششم) انجام تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درآمدی ،حوزههای فناوری و فناوریهای کلیـدی و میـزان درآمـدها و شناسـایی
unicornها:
در این گام برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده ،مدلهای کسبوکار ،حوزه فعالیـت ،مخاطبـان و ...
ارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند.
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