
 
 بسمه تعالی

 ما کارکىان شرکت سُامی آب مىطقٍ ای استان گیالن بر ایه بايریم کٍ :

 يگذار َذف بىیادیه ما بعذ اس رضایت خذايوذ متعال، ارائٍ خذمت صادقاوٍ بٍ مزدم بشرگًار استان گیالن بًدٌ ي بزای اوجام آن اس َیچ کًششی فز

 باشذ. مىت ي صادقاوٍ درعزصٍ مأمًریت می رمش مًفقیت شزکت، خذمات بی               وخًاَیم کزد.

 ًومایذ. شًد ي ريابط بیه ما ي مزدم را تقًیت می جب غىا ي تعالی سوذگی مزدم میخذمات ما م 

پسىذاوٍ بٍ  َای ریل را کٍ مىبع َذایت ما در ارائٍ خذمت خذا ما با ایمان بٍ ارادٌ خالق َستی َمًارٌ ارزش

 : داویم می آوُا بٍ پایبىذ را خًد ي کرد وخًاَیم فرامًش  مردم است ،

  تِ اصَل اخالقی ٍ صفات هؼٌَی اس جولِ تَاضغ ٍ فزٍتٌی، هتاًت، صذاقت در گفتار ٍ رفتار، راسداری ٍ اهاًتدر ّز ضزایط-

 .پایثٌذین تثذیز  داری، پزّیش اس غیثت ٍ تولق ٍ دٍری اس اسزاف ٍ

 در هقاتل  ًظن، آراستگی، ٍقت ضٌاسی، رػایت ادب، ًشاکت، ػذالت ٍ اًصاف ٍ آهادگی تزای ارائِ خذهت ٍ پاسخگَ تَدى

  داًین. ی ارتاب رجَع را اس اصَل هسلن ٍ قطؼی هَفقیت خَد ٍ اس تستزّای تؼالی ضزکت م

 ِافشایین. ای خَد هی تزای ارتقاء کارایی ٍ اثزتخطی ٍظایف خَد ٍ جلة رضایت هزدم، تز داًص ٍ هْارت حزف 

 ب رجَع قزار دادُ ٍ ٍظیفِ دارین تا در حَسُ ارتا اختیار در ًَیي ٍ هٌاسة ای ضیَُ تِ  ذهات خَد را تا کیفیت هطلَب ٍخ

 کاری خَد، اطالػات هَرد ًیاس آًْا را تِ سزػت ٍ در چارچَب هقزرات فزاّن آٍرین.

 .خیزخَاّی دایوی ٍ رػایت ػذالت، سزلَحِ فؼالیت ها هی تاضذ 

  ،اظْارًظز ٍ پیطٌْاد اس سَی هزاجؼاى را هطتاقاًِ ارج ًْادُ ٍ اس آى تؼٌَاى سهیٌِ ساس رضذ ٍ ارتقاء دریافت ّزگًَِ اًتقاد

 ًوایین. خذهات استفادُ هی

  ُتایذ ًگزضی دایوی تِ ٍضغ هطلَب داضتِ تاضین ٍ تز ایي ػقیذُ پایثٌذین کِ تایذ کار اهزٍس را تْتز اس دیزٍس اًجام داد ، آیٌذ

 کٌین ٍ گذضتِ ٍ حال را هثٌایی تزای ساختي آى قزار دّین.را تخَتی پیص تیٌی 

 تَد ًخَاّین فزٍگذار تالضی ّیچ اس اسالهی ػشیش ایزاى آتاداًی ٍ ػوزاى تزای  ّای هقذس ضْذاء)رُ( در هسیز تحقق آرهاى. 

  "کٌین. ر هیای است کِ ها تا ارتاب رجَع تزقزا ّای اخالقی تؼییي کٌٌذُ ًَع راتطِ ایي تاٍرّا ٍ ارسش " 

 هذیزػاهل  رئیس ّیات هذیزُ ٍ                                                                                           

 گیالى ای هٌطقِ آب سْاهی ضزکت                                                                                        


