برنامة راهبردی و عملیاتی سال  9318آبفای شهری کرمانشاه :
شاخصها :
اهداف کلیدی :
 میزان جمعیت تحت پوشش شبکه های
 توزیع آب شرب شهری و جمع آوری فاضالب.
آب شهری.
 دسترسی به برخورداری  %011جمعیتی و
 میزان جمعیت تحت پوشش شبکه های
بهداشتی با معیارها و استانداردهای کمی و
فاضالب شهری.
کیفی.
 هدر رفت آب در تأسیسات تأمین ،انتقال
 دسترسی به برخورداری کلیه شهرهای استان
و توزیع آب.
به سامانه جمع آوری ،تصفیه و دفع فاضالب.
 دستیابی به ساختار اداری و مدیریتی کارآمد با
هدف تسهیل و ارتقاء خدمات و افزایش
بهره وری نیروی انسانی.
 گسترش باور همگانی برای آب به عنوان کاالی
اقتصادی گران قیمت بدون جایگزین و استفاده
بهینه از آن بر پایه الگوی مصرف.
 دستیابی به اهداف مدیریت تقاضا با تغییر
نگرش از مدیریت مصرف به مدیریت تقاضا.

اهداف کمی کلیدی جاری :
 میزان لوله گذاری آب ،تعداد کلرسنجی و
میزان مطلوبیت.
 میزان لوله گذاری فاضالب ،تعداد آزمایشات
شیمیایی و میکروبی.

مهمترین مشکالت بخش :





عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشترکین.
نیاز به سرمایه گذاری تأسیسات آب و فاضالب.
تعرفه های پایین آب بهاء.
انشعابات غیر مجاز.

مهمترین راهبردهای توسعة بخش :
 آب موهبتی الهی و ماده ای است حیاتی و کمیاب ،دارای ارزش ذاتی ،اقتصادی ،امنیتی ،زیست محیطی و سیاسی که دسترسی عادالنه به آن از حقوق اولیه
تمام نسل های حال و آینده کشور محسوب می شود .شرکت آب و فاضالب شهری کرمانشاه ،مجموعه ای است بالنده که با برخورداری از مدیریت دانش
محور ،منابع انسانی کارآمد ،ساختاری فراگیر و اثربخش ،ظرفیت های غنی نرم افزاری و سخت افزاری خود اتکاء ،به گونه ای عمل می کند تا در مدیریت
عرضه و تقاضا و دسترسی عادالنه همگان به آب سالم و کافی متناسب با ظرفیت های ملی و خدمات بهداشتی فاضالب در کشور پیشرو شناخته و نیز به
عنوان مرکز راهبری آب در منطقه تثبیت شود.
مهمترین پروژهها برای تحقق اهداف جاری :
 احداث و توسعه تأسیسات ،شبکه ها و تصفیه خانه های آب شهری.
 احداث و ایجاد تأسیسات ،شبکه ها و تصفیه خانه های فاضالب شهری.
پروژههای در دست اجرا :
 ایجاد ،اصالح و توسعه شبکه و تأسیسات آب در 22شهر استان.
 ایجاد تأسیسات جمع آوری فاضالب در  00شهر استان.
کلیدیترین پروژههای مجموعه :
 پروژه های احداث تصفیه خانه های فاضالب در شهرهای جوانرود ،تازه آباد ،پاوه ،سرمست ،کنگاور ،کرمانشاه ،هرسین.
کلیدیترین پروژه های سازمانهای غیردولتی تحت پوشش :
----

