
 ساوجبالغ نیوز

 رابطین مردمی آبفا            حامیان آب                                                  

 فرمانداری                         شورای شهر و روستا                                                       

 شرکت عمران                                       شهرداری ها                                          

 شرکت توزیع برق                                                     دهیاری ها                             

 سازمان محیط زیست                                                                   مرکز بهداشت                  

 دادگستری              کالنتری           مرکز بهداشت                                             

 ساوجبالغ نیوز )پایگاه خبری شهر جدید هشتگرد(:

 امید مردم و بازوی توانمند مدیران آبفا شهرهای ساوجبالغ

حسب خط مشی و منشور اخالقی مندرج در اساسنامه شرکت آبفا استان البرز یکی از راه های ارتباطی با مشتریان 

 بصورت مشخص ، بهنگام ، دایم و مستقیم استفاده از ظرفیت رسانه های مجازی می باشد .

انه بر خط مردمی ساوجبالغ نیوز )پایگاه خبری شهر جدید هشتگرد( که مورد ارزیابی این مهم خوشبختانه در رس

رسانه های مجموه مدیریتی استان و شهرستان که شامل موارد ذیل بوده و بعنوان یک مدل ترکیبی شبکه اجتماعی 

 ( مورد تایید قرار گرفت .Social+SEO Mediaو موتور جستجو گر مدیران در ارتباط با )

 خص ارزیابی رسانه ساوجبالغ نیوز :شا

 :  1399-1397نتایج تعامل رسانه ای و حمایت مردمی طی سال 

 19000مجتمع مسکن مهر بطوریکه به جای ارتباط با  80ایجاد رابطین آبفا و حامیان آب از محالت ، فازها و 

بری شهر جدید هشتگرد نفر با کمک پایگاه خ 3300هزار واحد شخصی ساز با حدود  13واحد مسکن مهر و 

 ارتباط گیری می شود . 

ابتدا جا دارد از سرکار خانم جلیلی ریاست محترم شورای اسالمی شهر و سایر اعضا محترم شوراهای شهر جدید 

و روستای فشند ، کوشک زر و حسین آباد کوشک زر و جناب مهندس حسینی خواه مدیر محترم آبفا شهرستان 

رشد سیاسی ، اجرایی نظارتی و امنیتی شهر و شهرستان که در این تالش و خدمت ما ساوجبالغ و سایر مدیران ا

 را یاری نمودند: 

 مدیریت یکپارچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  لیتر بر ثانیه جمع و به  90سال به باال حدود  10لیتر بر ثانیه فاضالب رها شده با قدمت میانگین  130از

 . تصفیه خانه فاضالب منتقل گردید و الباقی تا پایان به اتمام خواهد رسید

  از محل منابع آبی سطحی و  97میلیون متر مکعب نسبت به سال  1افزاییش حجم آب تولیدی به میزان

 زیرزمینی .

  میلیارد تومان . 31هزار متر مکعب به ارزش  25مخزن جدید به جمع  3احداث و بهره برداری 

  هزار متر مکعب . 75شستشو مخازن به جمع 

  میلیارد تومان . 9کیلومتر به ارزش  5/14توسعه و اصالح شبکه و خطوط آب 

  میلیارد تومان . 12کیلومتر به ارزش  12توسعه شبکه فاضالب به میزان 

  منهول فاضالب در سطح شهر جدید هشتگرد . 6000کیلومتر شبکه و  300شستشو و ضد عفونی 

  دریچه سرقت شده منهول های آب و فاضالب . 300تعویض 

  ضالب .فقره انشعاب آب و فا 1902نصب 

 . باال بودن تعداد کاربران 

 . امنیت اطالعات آبفا و مشتریان 

 . رضایت مندی باالی کاربران 

 ...سرویس های ارائه شده متنوع اعم از پیامک ، سروش ، واتساپ و تلگرام و 

 . تنوع تولید محتوا در قالب مدل خدمت محور 

 . سرعت باالی رتباطی بین آبفا و مشتریان 

  مستقیم بین آبفا و مشتریان .دسترسی آسان و 

 . دسترسی سریع و دائم در طول شبانه روز بین آبفا و مشتریان 

 . بزرگترین منبع یادگیری مدیران ناشی از شکایات و انتقادات مطروحه در رسانه مذکور 

 . مشتری یاری بودن ساوجبالغ نیوز بدون هیچ گونه چشم داشتی 

 مامی منابع آبی و پساب تصفیه شده فاضالب خانگی .مسئل پذیری اجتماعی رسانه مذکور روی ت 

 . قابل اندازه گیری و سنجش رضایت مشتریان آب و فاضالب 

 . افزایش سطح کمی و کیفی پاسخگوئی مشترکان آب و فاضالب 

 . وابستگی متقابل رسانه ، مردم و آبفا 

 . صحت مطالب و ارجاع دهی به موقع قبل از سو استفاده 

  تبدیل شکایت به رضایت و یا تهدیدات به فرصت ها. 


