
                                                       
  

  بماس
  محیط زیست، ایمنی و سالمت کار خط مشی کیفیت،

  
متعهد می شود که همراه با کلیه پرسنل خود به منظور تحقق یخشیدن به اهداف خود جهت ارائه خدمات،  شرکت بماس      

پکیج، صنعت رادیاتور پانل، تأمین قطعات اتصال برای برندھای پیشرو در در زمینه سھم بازار و پیشرو شدن در بازار افزایش 
  کولر و لوازم برقی تالش فراوان خواھد کرد. 

  
  با درک این موضوع که کیفیت یک امر گروھی است، تأثیر کارھای گروھی را با فعالیت ھای آموزشی حمایت کرده

 نان خود را ھمواره فراھم می نماید.پیشرفت کارک و توسعه و
  با در نظر گرفتن فلسفه کیفیت کلی؛ قدرت روح گروه، ھمکاری مشترک و محیط کار عادالنه را روز به روز افزایش

 می دھد. 
  .عملکرد تولید را افزایش می دھد و در اولین مرتبه تولید صحیح را انجام می دھد 
 ی خود را می داند، کیفیت فوق العاده و استانداردھای ایمنی را مد نظر می گیرد، با نیاز و احتیاجات مشتری ھا

کاھش ھزینه محصوالتی که رضایت مشتری را کامال" برآورده می سازد در مقرون به صرفه ترین شرایط، با کیفیت 
خدمات را ارائه می  مداوم و مطمئن و با ھدف "صفر خطا" محصوالت خود را تولید می کند و بھترین محصوالت و

 دھد. 
 در نظر گرفته و فعالیت ھای خود را  دمحیط زیست را به عنوان امانتی که قرار است به نسل ھای آینده منتقل کن

 . دانجام می دھ
   ورت به صبا دید توسعه مداوم در کلیه روندھا از مواد اولیه، انرژی، آب و سایر منابع طبیعی با عملکرد عالی و

 . دو با در نظر گرفتن تغییر آب و ھوا تنوع زیستی و اکوسیستم را حفظ می کنمقرون به صرفه استفاده می کند 
 و با کاھش منبع ضایعات روش  دبا کاھش ریسک ھای مربوط به محیط زیست، از ایجاد آلودگی جلوگیری می کن

و برای محیط زیست ھمواره ارزش ھای مثبت به  دھای بازیافت خود را توسعه داده، بازیافت را تشویق می کن
 . دارمغان می آور

  ،کاھش خطرات مربوط در کلیه روندھا، ملزم کردن کلیه کارکنان به شرکت کردن ایجاد محیط کار ایمنی و سالمت
به ایمنی و سالمت کار، توسعه رویکرد پیشگیرانه در مقابل بیماری ھای شغلی یا ھرگونه جراحت و کار در 

 تای اصل "نبود حوادث کاری".راس
  .ادامه فعالیت ھا به عنوان شرکت محترم، با استقرار، درست و مطمئن 
 داشتن رویکردی که خطرات و  ،در کلیه امور داخلی و خارجی به منظور دسترسی به اھداف استراتژیک خود

 فرصت ھا را با ھم بررسی می کند. 
  مقررات قانونی مربوطه و احتیاجات استانداردھای کیفیت، محیط به جای آوردن مسئولیت ھای ناشی از ضوابط و

 زیست، سالمت و ایمنی کار. 
  .تعیین دالیل اصلی موارد نامناسب و به کار گیری راه حل ھای ماندگار 
  در فعالیت ھا، افزایش عملکرد فراھم سازی محیط ارتباط رسانی آشکار، تشویق کارکنان به شرکت کردن

 به اطالعات و موفقیت، اندازه گیری رضایت کارکنان به طور مرتب و ایجاد تداوم. شخصی، پاداش دادن
  افزایش صالحیت و سطح آگاھی پرسنل و تمرکز بر روی ھدف کیفیت، محیط زیست، سالمت و ایمنی کار و بدین

 ترتیب تبدیل شدن به شرکتی که عملکرد سیستم را به صورت مداوم توسعه می دھد. 
 ده سازی نیازھای ذینفعین به بھترین شکل، فراھم سازی ارتباط مؤثر، توسعه ھمکاری، پیگیری به منظور برآور

 پیشرفت ھای علمی و  فنی و بدین ترتیب اقزایش طیف خدمات. 
  در طول روند از مرحله پروژه گرفته تا تحویل محصول تمام شده، با استفاده از فن آوری ھای جدید در تولید، خدمات

 تعیین ریسک و خطرھای احتمالی، اداره آنھا به طور مؤثر و بھبود مداوم کلیه فرآیندھا. و فعالیت ھا،
 گه  و نوآورانه -با حمایت از رویکرد نوآورانه، افزایش صالحیت فنی مورد نیاز جھت کلیه فعالیت ھای تحقیقاتی آر

 و فراھم سازی زمینه برای تداوم آن. اینویشن 
  اجراء سیستم ھای مدیریت کیفیت، محیط زیست وİSG با در نظر گرفتن برنامه ھای مناسب در صنعت و دنیا ،

بھبود سازی مداوم با دریافت ایجاد اھداف قابل اندازه گیری، مرور مداوم و مرتب آنھا از لحاظ اجراء و در صورت نیاز 
 اکشن ھا.

  کلیه منابع مورد نیاز. به منظور دستیابی به اھداف، استفاده مؤثر از 
  در کلیه مراحل فعالیت ھا ایجاد یک سیستم مدیریت شفاف و آماده جھت پیشرفت و امکان دسترسی آسان

 طرفین مربوطه به خط مشی این شرکت. 
  

  باریش یوجل              
  مدیر عامل               

  
  زی توزیع می شود، حاوی امضاء نمی باشد.""اسناد و مدارکی که در محیط مجا                           
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