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               باسمه تعالی
شرکت توزیع نیروي برق استان مازندران افتخار دارد با ارائه خدمات صنعت برق کشور در استان، نقش بسزایی در توسعه 
رفاه عمومی ایفا نموده و خود را موظف می داند که براساس قوانین و دستورالعمل هاي وزارت نیرو و امکانات موجود 

  را جلب نماید.رضایت مشترکین برق 
خدمات صنعت برق نقش بسیار مهمی در لحظات زندگی مردم دارد و توفیق در ارائه خدمات مناسب موجب برقراري 

  ارتباطی مطلوب بین ما ومردم شریف استان می گردد.
زیر را منشور اخالقی  فضایل  و در راستاي بهبود خدمت به مردم و به منظور عملیاتی نمودن منشور حقوق ارباب رجوع

  به عنوان سرلوحه کار، تالش و وظیفه خود در ارائه خدمات صادقانه قرار می دهیم.

  . راهنمایی به موقع و ارائه اطالعات الزم به مراجعان و جلوگیري از سرگردانی آنها را از وظایف مهم کاري می دانیم.1

  ار می گیریم.. خوش رویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان را در عمل بک2

  . حضور به موقع در محل کار، وقت شناسی و برنامه ریزي را در برخورد با همکاران و ارباب رجوع همواره رعایت می نماییم.3

  . عمل به قانون را سرلوحه فعالیت هاي خود قرار می دهیم.4

صاف و بدون تبعیض(دوستی، قومی، مذهبی و..) . تمامی تالش خود را براي جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع، با رعایت عدالت و ان5
  و خودداري از مظاهر فساد اداري(توصیه، سفارش و..) به کار می گیریم.

  . سالمت، دقت و سرعت را ضامن کسب رضایت، خشنودي و اعتماد مردم می دانیم.6

  . از هیچ کوششی براي بهبود مستمر فعالیت هایمان دریغ نمی ورزیم.7

  . نظم، آراستگی و پیراستگی را براي احترام به مردم، باالترین فرهنگ سازمانی خود می دانیم.8

  . مشارکت در تصمیم گیري و بهره گیري از آراء مردم و همکاران را در ارتقاء جایگاه سازمانی الزامی می دانیم.9

  ه ارزش نماییم.. سعی داریم از هر چالشی، فرصتی خلق نموده و هر فرصتی را تبدیل ب10

. اموال عمومی را تنها ابزاري براي تحقق آرمان هاي اصیل اسالمی، انقالب، میهنی و سازمانی دانسته، از آن براي خدمت رسانی 11
  بهینه به مردم استفاده خواهیم نمود.

  . اوج حرکت رو به بهبود خود را وفاداري و اعتماد مردم به برنامه هاي توسعه اي می دانیم.12

 ین باورها و ارزش هاي اخالقی را به عنوان اصلی غیرقابل انکار و اساسی دانسته و همواره به آن پایبندیم.ا
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