شزکت هاًَ پزتْ در سهیٌَ طزاحی ،ساخت ّ تْلیذ اًْاع هصٌْػات ّقطؼات هْرد ًیاس در صٌؼت بزق بز
اساص درخْاست هشتزیاى ّ تْسؼَ ّ ایجاد صٌایغ ّابستَ بَ آى فؼالیت هی کٌذ.
رّیکزد شزکت کسب بزتزی در ػزصَ رقابت داخلی ّ خارجی ّ تالش در جِت بٍبُد مستمز فزایٌذُا ّ
فؼالیت هْثز بز کیفیت بز پایَ اطالػات ػلوی  ،فٌی ّ هٌِذسی بَ هٌظْر تاهیي ًیاسُای هشتزیاى است .در
ایي راستا کارخاًَ هاًَ پزتْ سیستن هذیزیت کیفیت خْد را بز هبٌای استاًذارد بیي الوللی ایشّ  1009هستقز
ًوْدٍ ّ ًیل بَ اُذاف کالى ساسهاى را هذ ًظز قزار هی دُذ:
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تامیه ویاسٌای باسار مشتزیان اوُاع مصىُػات فُق الذکز مبتىی بز حداکثز تُاومىدی لابل لبُل
کارخاوً َ بز اساس چٍار چُب َ بیاویً ارسش آن.
اوجام ٌزگُوً حزکت َ فؼالیت التصادی در باسار بز مبىای وظام اطالػات بز پایً مدیزیت داوشی َ
با دیدگاي تُسؼً یابىدي می باشد.
اوجام فؼالیتٍای التصادی ،فه آَری ٌم محُر در راستای لُاویه َ تُافمىامً ٌای مصُب َ مُرد
تُافك .
اوجام حزکت ٌا َ فؼالیتٍای شزکت مبتىی بز ارسش ٌای مُرد لبُل مُسسیه َ مىطبك بز
محُرٌای مصُب در کارگاي.
اوجام ٌزگُوً فؼالیت َ حزکتی (التصادی ،اجتماػی ،فزٌىگی ،فه آَری َ  )...در چٍار چُب
بزوامً ٌای مصُب مىطبك بز اصُل مشتزی گزایی َ بز پایً تامیه کیفیت.
اوجام ٌزگُوً فؼالیت َ حزکتی بز مبىای رلابت َ پذیزش ،پایبىدی بز ارسشٍای رلابتی.
تامیه ویاسٌای کارکىان با تُجً بً ارسش گذاری اوساوی ،تُسؼً مىابغ مُرد ویاس بز مبىای ارسش
ٌای مصُب کارگاي.

بذیِي است پْیایي هستوز اُذاف در سایَ هشاركت ُوَ کارکٌاى اهكاى پذیز هي باشذ ّ لذا ایٌجاًب ضوي
تؼٍد بَ اجزاي خط هشي كیفیت ّ اختصاص هٌابغ هْرد ًیاس ّ باسوگزي ساالًَ هْارد هذكْر در جِت
اجزای الشاهات ،اس تواهي پزسٌل شزکت اًتظار دارم با ػٌایت كاهل بَ هْاسیي هٌذرج در ایي اػالهیَ ّ ًظام
هذیزیت كیفیت شزکت  ،تالش ّ ُوكاري السم را در جِت استقزار كاهل ّ بِبْد هستوز اثزبخشی ایي ًظام
بٌوایٌذ.
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