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مالکان و سهامداران سازمان

مشتریان وتأمینکنندگان

کارکنان سازمان

رقبا

 شرکت خود را متعهد به تحقق

 شرکت از تمامی فعالیتها و

منافع پایدار و سودمند سهامداران

پرداختهای غیر قانونی اجتناب

میداند.

میکند.

 شرکت متعهد میشود که به

 شرکت موظف است به تمام نظرات،

سهامداران خود اطالعات دقیق و

پیشنهادات و شکایات و نارضایتی

 شرکت به حقوق مسلم تمامی
کارکنان خود احترام میگذارد و
هرگونه تبعیض جنسیتی ،نژادی،
قومی ،ملی ،مذهبی ،شهروندی ،سنی
و غیره را مردود میداند.

 احترام به رقبا ،رقابت منصفانه در
بازار و پرهیز از هرگونه تبلیغات سوء
علیه رقبا از اصولی است که شرکت
به آن پایبند است.

شفاف بدهد و وضعیت جاری را

مشتریان و تأمینکنندگان مطابق با

صادقانه منعکس نماید.

نظامنامههای موجود رسیدگی نماید و
نتیجه را در اسرع وقت به مشتری
اعالم نماید.
 شرکت خود را موظف میداند که از
افشای اسناد و مدارک محرمانه و
اسرار

و

اطالعات

مشتریان

و

تأمینکنندگان خودداری نماید و
اصول رازداری و امانت داری را رعایت
نماید.
 شرکت خود را موظف به اجرای
تعهدات بر اساس منشور رفتاری
مشتریان میداند.

تهیه کننده :مدیرسیستمها و روشها

 شرکت نیروی انسانی را
ارزشمندترین سرمایه خود میداند و
خود را در ایجاد فرصتهای عادالنهی
ارتقای شغلی مسئول میداند.

 شرکت موظف است که کلیه
الزامات زیست محیطی مبتنی بر
استاندارد  ISO 14001را رعایت نماید.

 شرکت خود را متعهد به ایجاد
اشتغال پایدار میداند.
 شرکت خود را متعهد به رعایت
کلیه قوانین و الزامات نهادهای
حاکمیتی میداند.

 شرکت متعهد میشود محیط کاری
امن و سالمی در تمامی سایتهای
خود فراهم آورد (مطابق با الزامات
ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر
استاندارد .)OHSAS 18001

 شرکت توسعه سطح دانش و ارتقای
توانمندیها و قابلیتهای کارکنان
خود را به عنوان یکی از وظایف خود
میداند و در این راستا برنامههای
توسعه نیروی انسانی را مدون
مینماید.
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