
	"منشور اخالقي انجمن صنعت آب و فاضالب ايران  "                                                          	

  
ي اين صنعت و فراهم آوردن زمينه هاي ، با هدف آباداني كشور و توسعهايران آب و فاضالب ما شركت هاي عضو انجمن

  :ي اين انجمن به شرح ذيل مي باشيمتعهد به اصول اخالقي و خط مش، مقيد و مكشورهمكاري و هم افزايي و كارآفريني در 
  

 مسئوليت پذير باشيم.منافع ملي  در راستايتوسعه و ارتقاء اين صنعت ان و در جهت رشد و آباداني كشور عزيزم - 1

 با رعايت اخالق حرفه اي و كرامت انساني، در مناقصات با هدف پيشبرد منافع كشور شركت نماييم. - 2

 م هر اقدامي كه سبب از بين بردن منافع ملي/ عمومي مي گردد، بپرهيزيم.از انجا - 3

و به دور از هر گونه ابهامي در معرفي محدوده مالي و آگاهي از همه جوانب كار اشراف كامل به شرايط حقوقي، فني و  با - 4
 اقدام به شركت در مناقصات نماييم.ي فعاليت خود، 

 ي و فريبكاري به نفع خود و در جهت حذف رقبا/ همكاران در مناقصات بپرهيزيم.، تبانغير اخالقي از هرگونه معامله - 5

 از تخريب جايگاه رقبا / همكاران در جهت معرفي توانايي ها و ارتقاء جايگاه خود، بپرهيزيم. - 6

و شويم پس از برنده شدن در مناقصه، اجراي پروژه با رعايت اخالق حرفه اي در چارچوب كيفيت، زمان متعهد مي  - 7
 ي قرارداد، انجام پذيرد.و محدوده بودجه تعيين شده و رعايت دامنه

بهداشت منابع انساني و محيط زيست و شده با حفظ و رعايت ايمني و در جهت تحويل به موقع پروژه هاي محول  - 8
 مدنظر قراردادن ريسك هاي مرتبط كوشا باشيم.

 مي باشد، كوشا باشيم.رضايت و منافع كارفرما كه همان منافع ملي در جهت حفظ  - 9

در جهت آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و رضايت نيروي انساني به عنوان يكي از ارزشمندترين دارايي هاي  -10
 سازمان ها، كوشا باشيم.

ت عدم عدول از آنها توسط پرسنل، مصوب متعهد باشيم و در جهاستانداردها و روش هاي اجرايي  و به رعايت الزامات -11
 پيمانكاران و يا مؤسسات بازرسي و ... كوشا باشيم.

ي عمر محصوالت و خدمات تا پايان متعهد مي شويم كنترل آلودگي و اثرات مخرب زيست محيطي را در طول چرخه -12
 تحويل به ذينفعان با رويكرد پيشگيرانه تضمين نماييم.

جامعه و كشور است، متعهد مي شويم موجبات  از آنجاييكه موفقيت و تعالي هريك از اعضا موجب سربلندي و تعالي -13
ارتقا سطح علمي، فني و حرفه اي همكاران را فراهم آوريم. همچنين براي دستيابي به دانش و دستاوردهاي همكاران 

 .دامي غير اخالقي و غيرمجاز صورت نپذيردصنفي به هيچ وجه اق
 اتعيض در ارائه امكانات و اطالعاتي كه موجبو مصالح خود، از شكل گيري تبتعهد مي نماييم ضمن حفظ منافع  -14

 ايجاد رقابت هاي ناسالم را فراهم مي آورد، خودداري نماييم.

تالش نماييم تا پروژه هاي خود را با موفقيت و رضايت كارفرما به اتمام رسانده و در راستاي مسئوليت اجتماعي خود،  -15
 قا سطح محيط زيست كمك كنيم.به طرح هاي عام المنفعه در راستاي توسعه محيطي و ارت

در نهايت متعهد مي شويم، حافظ منافع اعضاي انجمن باشيم و هر جا حقي از ايشان ضايع شده است به دفاع از  - 16
 حقوق آنان بپردازيم.

 
 "ر اجراي آن كوشا خواهيم بود.ما تمامي اعضا انجمن صنفي آب و فاضالب ايران از تعهد و مسئوليت خود در قبال منشور اخالقي اين انجمن آگاه بوده و د"


