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 شرکت حلوای عقاب ی ی و ایمنی مواد غذا تکیفی یمش  خط
 

و همچنین سایر    تولید محصوالت غذایی بر پایه کنجددر  تجربه  سال    80با بیش از  حلوای عقاب  شرکت  

خود    با مشارکت پرسنل متخصص و متعهد  ، افتخار  تداوم این روند پر   در بر آن است    ،و مغذی  های روغنیدانه
بصورت محصوالت را    ،خود  BHAGدر راستای    و  های بنیادین سازمانیزشو اربر اساس مدل کسب و کار    و

ها و استانداردهای روز دنیا در محیطی کامالً جدیدترین فناوریگیری از  بهرهبا عاری از هر گونه تقلب و   ،سالم
فرآوری   تولید  بهداشتی  باشرکت  این    نماید.و  استراتژیک    مطابق  مدیریت   7گذاری  پایهبا  و  اهداف  اصل 

 یکپارچه اتوماسیون و  بستر  استفاده از    با   و  با در نظر داشتن سالمت روحی و روانی کارکنان  ،در سیستم   کیفیت
قوانین و  ،  المللی و بینی  استانداردهای مل  بادر تطابق    خود،  شده  صالحیت تأیید  و آزمایشگاه مجهز و    کاری 

 یايمن  و اصالت    ، کیفیت  های تولیدی، و اعتقاد به حفظ محیط زیست ناشی از فعالیت  هدف   هایبازار  مقررات
 .نمایدمیرا تضمین   تولیدی محصوالت

زمینه استراتژی به شرح زیر   4در    BSCو مطابق با مدل  اهداف کیفیت شرکت در قالب اهداف استراتژیک  
 شده است. تعیین و ابالغ 

 و انرژی بخش با نوآوری در محصوالت تولید محصوالت سالمت محور  .1
 توسعه کسب و کار  .2
 افزایش سهم بازار با نوآوری در بازاریابی  .3
 تعالی در عملیات  .4

مواد  و کیفیت    یايمن  مدیریت کیفیت و تضمینسيستـم    حلوای عقاب  شــركت  منظور تحقق موارد فوق،به  
بر   خود  ییغذا بينرا  استانداردهای  و    IFS Food version 6.1, BRC Issue8یالمللاسـاس 

ISO9001:2015،  ها را تحت نظر  آن  یالزامات و بهبود اثر بخش  سازیبرآوردهو اجرا نموده است و    طرح ریزی
 دارد. 

  مقاصد،از نظر كفايت و تناسب با  هرساله پس از بازنگری مدیریت  غذایی    کیفیت و ایمنی مواد یمشـ  خط
 .دگرد یمبازنگری و بروزآوری در صورت نیاز  های استراتژیکگیریو جهت یمحیط

تمامی    از  واطمینان حاصل نموده    ایمنی غذا از اجرای خط مشیسرپرست تیم    اینجانب از طریق مدیران و
 . و اجرا نمایند کرده همکاران انتظار دارم آن را درک
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