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شركت كارگزاري ستاره جنوب
خط مشی يکپارچه سیستم مديريت كیفیت و مشتري مداري
شركت كارگزاري ستاره جنوب ديدگاه توسعه پايدار ،بهبود مستمر و مشتري مداري را همواره در تمامی فرآيند هاي كاري خود بعنوان
يک ارزش و فرهنگ جاري و بالنده تلقی نموده و حضور مداوم و فعال در بازار سرمايه و مشاركت در آماده سازي و تامین زيربناهاي
اصولی و رفاهی انسانها و همچنین گسترش و بروز سازي صنايع و تجارت كشور را بعنوان منطق و رسالت خود باور داشته ودر اين راستا
پیاده سازي و بکارگیري نظام مديريت كیفیت و سیستم هاي سنجش رضايت و رسیدگی به شکايات مشتريان را بر مبناي استاندارد هاي بین
المللی ISO10002:2014, ISO10004:2012, ISO9001:2008ضرورتی غیر قابل اجتناب براي تحقق تعهدات زير می داند:
 تاكید بر ارتقاء كیفیت ارائه خدمات به عنوان عامل افزايش توان رقابتی در بازارهاي داخلی و اعتالي فرهنگ مشتري مداري
با رعايت امانت داري و صداقت كاري .
 توسعه فعالیت هاي شركت از طريق جلب اعتماد و افزايش رضايتمندي مشتريان با سرلوحه قراردادن اصل پاسخگويی ،توجه به
مسئولیت هاي اجتماعی و رقابت سالم به عنوان اصلی ترين معیار تعامل با همه ذينفعان .
 پاسخگويی ورسیدگی به شکايات به نحو مطلوب و در حداقل زمان ممکن و شناسايی علل ريشه اي شکايات و اصالح و بهبود
مستمر فرآيندها با هدف جلب وافزايش رضايتمندي مشتريان .
ايجاد كانال هاي ارتباطی آسان و در دسترس مشتريان جهت اعالم نظرات و شکايات و همچنین اطالع رسانی از روند رسیدگی
به شکايات و درخواست آنها .
 تالش در جهت بهبود و ارتقاء فرآيندهاو اثر بخشی سیستم مديريت كیفیت شركت بعنوان سازمانی يادگیرنده ،استراتژي محور و
مبتنی بر فن آوري اطالعات و استفاده از ابزارهاي تجزيه و تحلیل  ،پردازش آماري و بهره مندي از تجربیات موفق .
 توجه به نیروي انسانی به عنوان مهمترين سرمايه و عامل كسب و كار و اهتمام به شايستگی در زمان گزينش ،آموزش،بکارگیري
و واگذاري مسئولیت و مراقبت از بهداشت روانی كاركنان ،بها دادن به فکر و خالقیت افراد و مشاركت درتصمیم گیري ها جهت
افزايش سطح رضايت مندي شغلی  ،توانمندي و كارآئی آنان .
 افزايش درآمدها و شاخص هاي سود آوري از طريق توسعه فعالیت ها  ،استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري و بکارگیري نوع
آوريهاي جديد دربورس (بازار سرمايه) .
ما بر اين باوريم كه انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه  ،شناخت دقیق مسئولیتها  ،بکار گیري روشهاي اجرايی و دستورالعملهاي
كاري زمانی می تواند در ارتقاء سطح كیفی ارائه خدمات به مشتريان شركت موثر باشد ،كه با همکاري و همدلی تمامی كاركنان
توام گردد .لذا از كلیه همکاران انتظار می رود كه همچون گذشته در حفظ و درک اهداف اين خط مشی كه بصورت سالیانه بازنگري
می گردد كوشا بوده تا شاهد افزايش و بهبود روز افزون كیفیت ارائه خدمات خود باشیم.
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