ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺟﻠﻮی دَرِ اداره ﺧﻮد
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﭙﻮر ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آﺑﻔﺎی
ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﯿﺰه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺰم رﯾﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را وﻗﻒ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮده و
ﺷﻌﺎر ﺧﻮد را دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﺮدم ﻧﺎم ﻧﻬﺎده  ،اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺎدم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در اﻳﻦ اداره ﺑﺮ ﺧﻮد وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آﺑﻔﺎي ﭘﺎرﺳﻴﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻮل اداری ،ارﺗﻘﺎء و ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.

وي اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺑﺴﺘﯽ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و
ﻣﺸﮑﻼت آن ﻫـﺎ را از ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده ،اداره آﺑﻔـﺎی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده و
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﻪ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﭙﻮر اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ادارات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ ﻟﺬا اداراﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺎﺻﻲ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ در
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﺳﻤﭙﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﯾﻌﻨﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﺑﺎرز اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ  ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن در ﻧﺤﻮه
ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ  ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ  ،ﭼﮕﻮﻧﮑﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع و اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و … از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ اداره آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﻴﺎن در راﺑﻄﻪ اﺻﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب
رﺟﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ آﺑﻔﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد  ،وی را در
اداره ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر آﺑﻔﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺟﻬﺖ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺒﺾ و ﭘﺮداﺧﺖ
آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  30004122و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎی  122ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﺮدم ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺰارش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﻧﺸﺖ و ﻗﻄﻌﯽ آب ،
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت  24ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮب و ﻓﻬﯿﻢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

