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خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ()IMS

شركت بسپار شیركوه یزد با برخورداري از نیروي انساني آموزش دیده و مجرب در سال  6831با هدف تولیدد اندوا محصدوت
لوله و اتصات

پلي پروپیلن فعالیت خود را آغاز نموده است .این سازمان با استمداد از الطاف بیكران الهي و با همدت و همكداري

مجموعه پرسنل ،تالش خود را در جهت نیل به اهداف متعالي سیستم مدیریت یكپارچه )ISO14001:2004 ، ISO9001:2008
و ،)ISO18001:2007استاندارد ثبت و رسیدگي به شكایا

مشدتریان  ISO 10002:2004واسدتاندارد پدایو و انددازهگیدري

رضایت مشتریان  ISO 10004:2010بكار گرفته و در این راستا اصل زیر را سرلوحه كدار خدود ادرار داده و خدود را متعهدد بده
اجراي اثر بخو آن ميداند:

افزایش و ارتقاء رضایت و اعتماد مشتریان

براي دستیابي به امر مهم موارد ذیل مورد توجه ارار ميگیرد:
1

دستيابی به بازارهاي جديد جهت افزايش فروش،

2

تالش در جهت افزايش رضايت مشتري ،ارتقاء كيفيت و بهبود مستمر سيستمهاي مديريتی از طريق شناسايی،

اجراء و كنترل فرآيندها،

3

شناسايی و حصول اطمينان از درك نيازها و خواستههاي مشتريان و كوشش براي جلب رضايت آنها،

4

استفاده بهينه از تجهيزات ،منابع و امكانات موجود به منظور افزايش كيفيت محصوالت و راندمان فرآيند توليد،

5

توسعه منابع انسانی و ارتقاء ايشان بعنوان ضامن موفقيت سازمان در اجراي سيستم هاي مديريتی شركت از طريق

6

حفظ و ارتقاء سطح سالمت كاركنان و به حداقل رساندن تمامی عوامل ايجاد حادثه و آثار سوء زيست محيطی و

شناسايی و تأمين نيازهاي آموزشی و تعيين اثربخشی آن،

پايبندي به مقررات كيفی ،زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی مطابق با آئيننامهها و قوانين ملی،

7

ايجاد محيطی مشتري محور درجهت دريافت بازخوردهاي اثربخش پيشنهادها و شكايات مشتريان،

8

تالش همه جانبه براي پيشگيري از بروز عدم انطباق ،با شناسايی و حذف ريشهها.

نماینده مدیریت مسئولیت تداوم و حسن اجراي صحیح این خط مشي ،الزاما

و روش هاي اجرایي سیستم را عهده دار مي باشد.

مدیریت و كاركنان شركت با اعتقاد كامل به خط مشي فوقالذكر ،آن را سرلوحه فعالیت خود ارار داده و اجراي كامل مفداد آن
را در مشاركت همه كاركنان مي دانند .ضمن آرزوي توفیق براي همكاران محتدرم ،انتادار دارم در حفد

و بهبدود سیسدتم هداي

مدیریتي این شركت همواره تالش تزم را مبذول دارند.
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