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 بسمه تعالی  

 :شركت سھامی آب منطقه ای استان گیالن بر اين باوريم كه ماکارکنان    

                ھدف بنیادين ما بعد از رضايت خداوند متعال، ارائه خدمت صادقانه به مردم بزرگـوار اسـتان گـیالن
 بوده و براي انجام آن از ھیچ كوششي فروگذار نخواھیم كرد

 قانه درعرصه ماموریت می باشد خدمات بی منت وصاد،رمزموفقیت شرکت. 
 نمايد شود و روابط بین ما و مردم را تقويت مي خدمات ما موجب غنا و تعالي زندگي مردم مي 

مــا بــا ايمــان بــه اراده خــالق ھــستي ھمــواره ارزشــھاي ذيــل، كــه منبــع ھــدايت مــا در ارائــه خــدمت   

 : دانیم  د به آنھا ميخداپسندانه به مردم است، را فراموش نخواھیم كرد و خود را پايبن

       در ھر شرايط به اصول اخالقي و صفات معنوي از جمله تواضع و فروتني، متانت، صداقت در گفتـار
 و رفتار، رازداري و امانت داري، پرھیز از غیبت و تملق و دوري از اسراف و   تبذير پايبنديم؛

   آمادگي براي ارائـه خـدمت   نظم، آراستگي، وقت شناسي، رعايت ادب، نزاكت، عدالت و انصاف و
و پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از اصول مـسلم و قطعـي موفقیـت خـود و از بـسترھاي             

 دانیم؛ تعالي شركت مي
                اي خـود   براي ارتقاء كارايي و اثربخشي وظايف خود و جلب رضايت مردم، بر دانش و مھارت حرفـه

 افزايیم؛ مي

    و نـوين در اختیـار اربـاب رجـوع قـرار داده و       اي مناسب  به شیوه خدمات خود را با كیفیت مطلوب و
وظیفه داريم تا در حوزه كاري خود، اطالعات مورد نیاز آنھـا را بـه سـرعت و در چـارچوب مقـررات            

 فراھم آوريم؛

 خیرخواھی دایمی ورعایت عدالت، سرلوحه فعالیت ما می باشد؛ 

 سوي مراجعان را مشتاقانه ارج نھاده و از آن بعنوان دريافت ھرگونه انتقاد، اظھار نظر و پیشنھاد از 
 نمايیم؛ زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده مي

            باید نگرشی دایمی به وضع مطلوب داشته باشیم و براین عقیده پـای بنـدیم کـه بایـد کـارامروز را
مبنـایی بـرای   بھتر از دیـروز انجـام داد ، آینـده را بخـوبی پـیش بینـی کنـیم و گذشـته و حـال را                  

 ساختن آن قرار دھیم؛
  یبرای عمران وآبادانی ایران عزیزاسالمی ازھیچ تالشـ )ره(درمسیرتحقق آرمانھای مقدس شھداء 

 فروگذارنخواھیم بود؛
 

                          ".این باورھا و ارزشھای اخالقی تعیین کننده نوع رابطه ای است که ما با ارباب رجوع برقرار می کنیم "
   

 مدیرعامل و  رئیس هیات مدیره  


