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تاریخ تهیه99/14/10:

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
شرکت لوله گستر خادمی ( سهامی خاص ) در سال  3186فعاليت خود را در زمينه توليد انواع لوله و اتصاالت پی وی سی و پلیی
اتيلن ،کامپاندهای پليمری و مصنوعات پالستيکی،نایلون و نایلکس آغاز نمود و بهبود مسیتمر اریر بي یی سيسیتي میدیریت
یکپارچه و همچنين تأمين رضایت م تریان ،جامعه ای برخوردار از سالمت ،ایمنی و بهره مند از محيط زیست مطلوب  ،با هید
حذ  ،کاهش و کنترل اررات سوء ناشی از فعاليت های خود بر سالمتی و ایمنی ذینفعان و محيط زیست ،رعاییت کليیه المامیات
قابل کاربرد در سازمان و کاهش اتال انرژی را از مهمترین اهدا خود می داند .
بر این اساس سيستي مدیریت یکپارچه خود را بر اساس استاندارد
) , ISO10002:2014, ISO10004:2012, ISO50001:2011

 ، IMS( ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, HSE , ISO /TS 29001:2010در سطح سیازمان

مستقر نموده و محورهای زیر را سر لوحه عملکرد خود می داند .

 .3ارتقاء سطح رضایت م تریان با اعتقاد به اصل پاسيگویی و م تری مداری .
 .2بهره گيری از نيروی انسانی متعهد و متيصص و ارتقاء سطح دانش تيصصی و مهارتی آنها با هد ارتباط ارربيش با
م تریان و افمایش م ارکت کارکنان در تصميي گيریها
 .1طبقه بندی شکایات بر اساس ضرورت و فوریت رسيدگی به آنها در حداقل زمان ممکن و اطمينان در مورد رازداری،
شکوائيه هویت م تریان
 .4بهره گيری از فن آوریهای جدید و تجهيمات مناسب در جهت ارتقا سيستمهای توليد لوله و اتصاالت پليکا و لوله پلی
اتيلن.
 .5رقابت در سطح بازارکار و و جذب درصد مناسبی از سهي بازار .
 .8به حداقل رساندن اررات نامطلوب ایمنی،بهداشت و زیست محيطی درانطباق با تمامی المامات قانونی وسایر المامات
مرتبط با فعاليتها وفرایندهای شرکت
 .7پي گيری از ایجاد آلودگی محيط زیست وخطرات وحوادث ناشی از کار.
 .6افمایش کارآیی و بهينه سازی انرژی
 .9بهبود مستمردر کليه فعاليتها،فرآیندها و محصوالت با ترویج تفکر مبتی بر ریسک ،ترویج رویکرد فرآیندگرا در
سازمان با اجرای پروژه های تحقيق و توسعه و الگوبرداری از سازمان های سرآمد
مدیریت عامل شرکت با توجه به مسئوليت خطير خود در راستای تحقق اهدا فوق الذکر نسبت به استقرار  ،استمرار و بازنگری
این سيستي خود را متعهد دانسته و از کليه همکاران انتظار دارد که با همکاری و همدلی و همفکری صميمانه و مجدانیه در ایین
راستا حرکت نمایند .
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