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InnoTehran 
 رانه شهرداری تهرانوارائه نیازهای فناورانه و نوآ رویدادهایسلسله 

 حوزه مدیریت پسماند شهری: اولین رویداد
 

InnoTehran  و هدف  بازکه با محوریت نوآوری ، است ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهرانسلسله رویدادهای

از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان و فناور و مشارکت  تهران مدیریت شهری بزرگمندی این مجموعه  بهره

 این شرکت ها در توسعه شهر هوشمند طراحی شده است.

عه های شهرداری در و زیر مجموطی این رویدادها که با مشارکت سازمان فاوای شهرداری تهران و صندوق نوآوری و شکوفایی 

برگزار می گردد، نیازهای فناورانه شهرداری در حوزه های مختلف مدیریت شهری معرفی و از فناوران خواسته حوزه های مختلف 

می شود راهکارهای پیشنهادی و نوآورانه خود برای رفع این چالش ها را معرفی نمایند. بعد از دریافت پیشنهادها، کلیه راهکارها 

با تمهیدات همچنین یابی قرار گرفته و از ارائه دهندگان راهکارهای برتر برای گفتگو و همکاری دعوت خواهد شد. مورد ارز

اندیشیده شده، شرکت های دانش بنیانی که راهکار و فناوری آنها جهت همکاری مورد پذیرش قرار گیرد، تحت حمایت های 

 صندوق نوآوری و شکوفایی قرار خواهند گرفت.

 

 ای شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند شهرینیازه •

پاکسازی و نظافت شهر و نقشی که نوآوری و فناوری می تواند در کاهش هزینه های این بخش با توجه به چالش های متعدد موجود در 

، حوزه مدیریت پسماند شهری قرار داده شده است. InnoTehranو ایجاد فرصت های جدید اقتصادی داشته باشد، محور نخستین رویداد 

مدیریت پسماند شامل مجموعه اقداماتی است که تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، انتقال، پردازش و دفع پسماند را شامل می شود 

هش آلودگی هوا نیز موثر باشد. و ورود فناوری های جدید به آن عالوه بر بهبود شاخص های اقتصادی، می تواند بر حفظ محیط زیست و کا

راهکارها و فناوری های  بهره بردار اصلی به عنوانکه توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری است نیازهای این حوزه لیست زیر شامل 

 :دارای اولویت بیشتری تشخیص داده شده اند این حوزه،

 



o یفیت خدمات رفت و روب و جمع آوری پسماند و افزایش میزان تفكیك و جمع آوری اصولي پسماند در مبداءارتقاء ك   

o  نظارت هوشمند بر فرآیندهای كاری، نیروی انساني و ادوات و تجهیزات 

o  سازمان چگونگي شناسایي و نظارت بر عملكرد گودهای غیر مجاز )گودهایي كه خارج از محدوده های قانوني و نظارت

 مدیریت پسماند اقدام به پذیرش غیر قانوني خاك و نخاله مي نمایند(

o  هوشمندسازی ناوگان جمع آوری و حمل پسماندهای ساختماني و عمراني 

o  هوشمندسازی مدیریت پسماندهای ساختماني و عمراني )مبتني بر كاهش تولید و دفن پسماندهای ساختماني و عمراني

 صال(و افزایش بازیافت و استح

o شناسایي واحدهای تولید كننده پسماندهای ویژه اعم از مراكز درماني/بهداشتي 

o هوشمندسازی ناوگان جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستاني 

o  هوشمندسازی مدیریت جمع آوری پسماندهای بیمارستاني )مبتني بر تفكیك و بي خطرسازی پسماندهای ویژه و عفوني

 از پسماند عادی(

o ناوگان مكانیزه )پسماندهای تر( هوشمندسازی 

o هوشمندسازی مدیریت ایستگاه های میاني تخلیه پسماند مخلوط 

o و شیوه های مدیریت حمل شیرابه تا مركز گردازش و دفع آرادكوه(  حذف شیرابه )مبتني بر كاهش شیرابه در مبدا 

o )چگونگي استحصال گاز متان )از مراكز دفن قدیمي 

o برای حداكثر فروش و حداقل دفن( سازی كمپوست تولیدی بهینه( 

o )ساماندهي تصفیه خانه شیرابه )مبتني بر هوشمندسازی مدیریت تصفیه خانه 

 

 

توانید  دارید، می با قابلیت اجرا راهکار فناورانه و نوآورانه ای فوقنماینده شرکتی فناور یا دانش بنیان هستید و برای نیازهای چنانچه شما 

مستندات خود )اطالعات غیر محرمانه و مختصر( را به  ضمن تکمیل فرم پروپوزال پیوست، خرداد ماه دهمطی یک ماه آینده و تا تاریخ 

راهکارها و ارزیابی اولیه، جلسات پس از بررسی  ارسال نمایید. pasmand@boomerangtt.comرویداد  دبیرخانهپست الکترونیک 

مشترکی با حضور فناوران و نمایندگان سازمان مدیریت پسماند و سازمان فاوا به منظور بررسی بیشتر و تعیین نحوه همکاری تشکیل خواهد 

 شد.

 تماس حاصل فرمایید. 99889388-99889388های  شمارهچنانچه در این خصوص سوالی دارید می توانید با 
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