
 

 

 كيفيت خط مشي

 
خود در  ا و متکی بر نیروهای کارآمدبا بهره گیری از تکنولوژی روز دنی سیمان کیاسرصنایع شرکت 

ت با این شرکت تالش می کند تا با تولید محصوال .فعالیت می نماید خاکستری زمینه تولید سیمان

ه عهد بنقش مهمی را در آبادانی و پیشرفت منطقه و کشور ایفا نماید. بر این اساس ضمن ت ،کیفیت

 ان،ینفعو رضایت ذ رعایت الزامات ملی و قانونی در زمینه تولید سیمان، برای تضمین توسعه پایدار

د به متعهقرار داده و در این راستا خود را تولید ریت کیفیت را در سرلوحه استقرار سیستم مدی

 می داند:رعایت سیاست های زیر

 یفیت کو به این منظور سیستم مدیریت  بودهزیربنای بقاء و پیشرفت سازمان ، حفظ و ارتقا کیفیت محصول

 است. طراحی و پیاده سازی شده ISO 9001:2008استاندارد بین المللی را بر اساس 

 یشان اپیشی گرفتن از انتظارات ، از طریق برآورده کردن وافزایش رضایت مشتریان ،رویکرد اصلی سازمان

 د.ود را متعهد به این امر می دانن، خوکارکنان بوده و مدیریت 

 وده ما بت موفقی رمز ،توسعه سرمایه انسانی و بهره گیری از نیروی انسانی  توانمند ، متعهد و وظیفه شناس

برنامه  ،شان شناسائی و توسعه توانمندی و آموزش مداوم ، فراگیر و اثربخش ایو به این منظور در راستای 

 . ریزی و اقدام می نماییم

 اف مدیریت شرکت خود را متعهد می داند که راستای ایجاد زمینه مشارکت همگانی پرسنل و پیشبرد اهد

ه نسانی بابرای افزایش انگیزه پرسنل فراهم نماید و در سایه هدایت منابع سازمان ، محیطی پویا و مناسب 

 سمت اهداف متعالی سازمان گام بردارد.

  مدیریت شرکت اعتقاد راسخ به نگرش فرایندی در اجرای امور داشته و برنامه ریزی مناسب در جهت

 ار خودکازی منابع  را در دستور افزایش بهره وری سازمانی ، بهبود مداوم فرایندهای اجرائی و بهینه س

ایر ان ، سدارد، لذا تصمیمات خود را بر اساس داده ها و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله از بازار ، مشتری

 ارد.جانبه و پایدار گام بر می د ذینفعان و فرایندهای اجرائی اتخاذ نموده و در راستای توسعه همه

  نندگان،کمتقابل و سودمند با ذینفعان اعم از سهامداران، تامین  خود را متعهد به برقراری ارتباطشرکت 

                                                                                                 .می داندکارکنان 

  محمد رضا سليميان     
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