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 بسمه تعالی  

 :شرکت سهامی آب منطقه اي استان گیالن بر این باوریم که ماکارکنان    

                     هدف بنیادین ما بعد از رضایت خداوند متعال، ارائه خدمت صادقانه به مـردم بزرگـوار اسـتان گـیالن
 بوده و براي انجام آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد

 قانه درعرصه ماموریت می باشد خدمات بی منت وصاد،رمزموفقیت شرکت. 
 نماید شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می 

ما با ایمان به اراده خالق هستی همواره ارزشهاي ذیل، که منبع هدایت ما در ارائـه خـدمت خداپـسندانه بـه             
 : دانیم  د به آنها میمردم است، را فراموش نخواهیم کرد و خود را پایبن

                      در هر شرایط به اصول اخالقی و صفات معنوي از جمله تواضع و فروتنی، متانت، صـداقت در گفتـار و
 ؛تبذیر پایبندیم  رفتار، رازداري و امانت داري، پرهیز از غیبت و تملق و دوري از اسراف و 

     آمـادگی بـراي ارائـه خـدمت و     نظم، آراستگی، وقت شناسی، رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انـصاف و
پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیـت خـود و از بـسترهاي تعـالی                       

 ؛دانیم شرکت می
                   اي خـود     براي ارتقاء کارایی و اثربخشی وظایف خود و جلب رضایت مردم، بر دانـش و مهـارت حرفـه

 ؛افزاییم می

       و نوین در اختیـار اربـاب رجـوع قـرار داده و              اي مناسب    به شیوه   خدمات خود را با کیفیت مطلوب و
وظیفه داریم تا در حوزه کاري خود، اطالعات مورد نیاز آنها را به سرعت و در چارچوب مقررات فـراهم       

 ؛آوریم

 ؛می باشد مااهی دایمی ورعایت عدالت، سرلوحه فعالیت خیرخو 

        سوي مراجعان را مـشتاقانه ارج نهـاده و از آن بعنـوان          دریافت هرگونه انتقاد، اظهار نظر و پیشنهاد از 
 ؛نماییم زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می

                 باید نگرشی دایمی به وضع مطلوب داشته باشیم و براین عقیده پاي بندیم که باید کارامروز را بهتـر از
مبنـایی بـراي سـاختن آن قـرار     دیروز انجام داد ، آینده را بخوبی پیش بینی کنیم و گذشته و حال را    

 دهیم؛
  ـ     )ره(درمسیرتحقق آرمانهاي مقدس شهداء  یبراي عمران وآبـادانی ایـران عزیزاسـالمی ازهـیچ تالش

 فروگذارنخواهیم بود؛
                                                                                                                                          ". این باورها و ارزشهاي اخالقی تعیین کننده نوع رابطه اي است که ما با ارباب رجوع برقرار می کنیم"
 آقابیگیله سیف ا 

 مدیرعامل و  رئیس هیات مدیره  


