
 

                               

 آب و فاضالب استان يزد شركتخط مشی 

 چشم انداز شركت
 و با تحقيقات توسعه و كارآمد انساني منابع از گيري بهره با با توجه به موقعيت جغرافيايي استان است آن بريزد  استان فاضالب و آب شركت

  جامعه تا نمايد عمل اي گونه به در تمامي فعاليتها خصوصي بخش مشاركتو با استفاده از  اثربخش مديريتي و اداري ساختار بودن دارا

 تصفيه و انتقال آوري، جمع امکانات و دسترسي داشته باشند  سالم و كافي شرب آب به المللي بين و ملي استانداردهاي حد در استان شهري

 .باشد ميسر شهروندان كليهبراي  با رعايت اصول زيست محيطي با فاضالب بهداشتي
 

 

 موريت شركتمأ

ماموريت خود را كمك به ارتقاي سطح بهداشت و بهبود كيفيت زندگي شهروندان از طريق فراهم ساختن امکان  , يزد شركت آب و فاضالب استان

دفع بهداشتي فاضالب با رعايت جمع آوري ، تصفيه و  بهداشتي مورد نياز شهرهاي استان و  شرب سالم و برخورداري عادالنه , مستمر و پايدار آب

و تالش مي نمايد اين ماموريت را با نوسازي يا ايجاد  موازين اقتصادي و حفظ سالمت محيط زيست و استفاده از فن آوري هاي مناسب مي داند

 .شايسته به مشتركين به انجام برساند بهره برداري درست از تاسيسات و ارائه خدمات وتاسيسات متناسب با نيازهاي شهرهاي استان 
 

 

                                 بتتتر استتتاي  متتتديريت كيفيتتتت  هتتتاي سيستتتتم الزامتتتات و استتتتانداردها ،  بتتتر استتتاي قتتتوانين ،  جهتتتت انجتتتام ايتتتن ختتتدمات  

مبتنتي   ايمني و بهداشتت مديريت  ،ISO 14001: 2015 منطبق بر استاندارد مديريت زيست محيطي ، ISO 9001: 2015 هاياستاندارد

و همچنين در محدوده آزمايشگاه به دليل انجام آزمون هاي ميکروبي و شيميايي آب و فاضالب استاندارد   ISO 45001:2018  بر استاندارد

ISO/IEC 17025 خود را به شرح زير اعالم مي دارد : و اهداف خط مشي  و رئويه مستقر نمود 
 

 یطیمح ستيز يامدهایپپیشگیري از  و ها ندهيآال كنترل قيطر از آبمنابع  و ستيز طیمح از انتیص (1

 به عنوان مهمترين سرمايه شركتو توانمند سازي كاركنان  ارتقاء دانش نیروي انسانی (2

يان و تاي تامین رضايت مشترساثر بخشی آنها در را مینان ازطا بهبود مستمر فرايندها وترويج فرهنگ مشاركت جهت  (3

 ذينفعان

 خدمات بهینه الكترونیكی به طرق مختلف و ارائه در كلیه محل هاي ارائه خدمت با رويه يكسانارائه  (4

 از طريق پیشگیري و كنترل خطرات و ريسكها و سالم تالش براي فراهم نمودن محیط كار ايمن (5

 ی عملیات تامین و توزيع آب شربتداوم و پیوستگ جهت بروزاستفاده از فناوري هاي  (6

 بز و بهینه سازي مصرف منابع و انرژي جهت حفاظت از محیط زيستاجراي مديريت س (7

 جهت ايجاد نتايج معتبر براي داده هاي آزمايشگاهی آب و فاضالب آزمايشگاهی استاندارد اعمال رويه حرفه اي در ارائه خدمات (8
 

و تامين منابع مورد كليه سيستم هاي نوين مديريتي کارگيري و بهبود مستمر اثر بخشي ب ، به ايجادمديريت سازمان خود را متعهد     

دانسته و از كاركنان انتظار دارد تمامي توان خود را براي تحقق اهداف عاليه سازمان به كار گيرند . نماينده مديريت نيز مسئول نياز 

 مديريت مي باشد .ارائه گزارش به  وضعيت اثربخشي استقرار سيستم هاي مذكور و اطمينان از رعايت اين خط مشي و
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