
  

 08/09/1401تاریخ: 

 021516001کد مدرک: 

 نه  شماره بازنگری:

 

 و شرکت صنعتی سمولینای زر  زرشرکت صنعتی آرد  یمش خط

و نشر   جادی با ا  یو صنعت  یخباز  یانواع آردها  دیتول  نهیزر، فعال در زم   ینایسمول  یآرد زر و شرکت صنعت  یشرکت صنعت

فر ک  یگام   ندگرا،یآتفکر  بهبود  درجهت  راستا  تیفیبلند  در  خود  خدمات  و  مواد   ی منیا  ان،یمشتر  ی تمندیرضا  ی محصوالت 

برداشته    نفعانیذ  ریسا   یازمندین  نی سالمت کارکنان و تام   ، ییاحرفه  شت، ایمنی و بهدایطیمح  ستی، بهبود عملکرد زییغذا

 : داندمی  ر یملزم و متعهد به اصول زخود را است و  

 یی تا محصول نها  هیاز مواد اول  یی مواد غذا یمنیا نی و تضم  داتیسطح بهداشت تول  ش یافزا ✓

 ها آن  اتیموقع به شکا موثر و به  یدگیرسو    خدماتمحصوالت و  ارتقا کیفیت و    حفظ  از طریق  ان یمشتر  تیرضا  ش یافزا ✓

 انسانی   رضایت نیروی   افزایش  ، ارتقا سطح شایستگی و یجذب، نگهداشت، توانمند ساز ✓

 محیطی و پایبندی به آنحفظ و صیانت از مالحظات زیست   ✓

 فراهم آوری محیط کار ایمن و سالم به منظور افزایش سطح بهداشت و ایمنی شغلی  ✓

 حاصل   یامدهایکنترل پ  یها و انجام اقدامات الزم برا و فرصت  هاسکیسازمان و مشخص نمودن ر  نفعان یذ  ییشناسا ✓

دستهب اصول    یابیمنظور  افوقبه  استانداردها  نی،  استقرار  به  اقدام  ، ISO9001  ،ISO45001  ،ISO14001  یشرکت 

ISO10002  ،  ISO10004   ن   HACCP   ستم یو س  ISO22000بر استاندارد    یمبتن  ییمواد غذا  یمنی ا  تیریمد  ستمیس  زیو 

در نموده و  ی بانیپشت ستم یس نیاز اد نگردمتعهد می راسخ  یکامل و عزم با اعتقاد  ارشد شرکت مدیران  سطوح نموده و هیدرکل

نمودن کلیه الزامات، تبعیت از قوانین و مقررات مربوطه درجهت برآورده    آن  ح یضمن درک صح  سایه مشارکت یکایک کارکنان 

بهبود مستمر آن  در راستای  شیخو  ی سازمان گاهیو درجا و کوشش خود را بکار برده  تالش  تیفوق نهابرای رسیدن به اهداف  و

 . دننمایکوشش  
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