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نفت وانرژي
بودجه ساالنه نبايد وابسته به درآمدهاي نفتي باشد
با کاهش وابستگي بودجه ساالنه به درآمدهاي نفتي بايد کشور را به سمت رشد توليد، افزايش ثروت و تحکيم زيرساختهاي اقتصادي هدايت کرد.حجت االسالم سيد محمدحسن ابوترابي فرد در حاشيه 
نشست علمي بررسي نقش حوزه و دانشگاه در تحول علوم انساني با حضور در جمع خبرنگاران با بيان اين که تاريخ کشور در عرصه هاي اقتصادي و درآمد دولت، فراز و نشيب هاي فراواني داشته است، 
افزود: در چند سالي که از کشف ذخاير نفتي در کشور مي گذرد با اين فراز و نشيبها روبرو بوديم.نايب  رئيس مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد: اگر بخواهيم معدلي از اين دوران داشته باشيم کاهش يا 
رشد قيمت نفت، نقش معناداري در رشد اقتصادي و تحکيم ارکان اقتصاد مبتني بر توليد، ايفا نکرده است.

فرآورش گاز در پااليشگاه فاز ١٢ به مرز ٦٠ ميليون متر 
مکعب رسيد

مجري فاز 12 ميدان گازي پارس جنوبي با بيان اين که پنجمين رديف شيرين 
سازي پااليشگاه اين فاز تا پيش از اواخر آذر ماه خبر داد و گفت: هم اکنون توليد 

گاز شيرين در اين پااليشگاه فراتر از مرز روزانه ٥9 ميليون مترمکعب است.
وی با اشاره به توليد روزانه بيش از ١,٥ ميليارد فوت مکعب در سکوهاي B و C فاز 
١٢ ميدان گازي پارس جنوبي گفت: سکوي C اين فاز نيز بر اساس برنامه ريزي صورت 
گرفته در دي ماه امسال به بهره برداري مي رسد.وي درباره راه اندازي ششمين ترين 
)رديف شيرين سازي( پااليشگاه فاز ١٢ ميدان گازي پارس جنوبي نيز افزود: بر اساس 
برنامه هاي انجام شده اين رديف شيرين سازي نيز در بهمن ماه امسال به بهره برداري 
مي رسد.فالح نژاد از بارگيري پنجمين محموله ميعانات گازي فاز ١٢ ميدان مشترک 
پارس جنوبي خبر داد و گفت: به تازگي اين محموله به حجم ١,٢ ميليون بشکه از 
طريق گوي شناور بارگيري و صادر شده است.وي افزود: با بارگيري و ارسال پنجمين 
محموله ميعانات گازي فاز ١٢ ميدان پارس جنوبي مجموع صادرات ميعانات از اين فاز 
از مرز ٥,٧ ميليون بشکه گذشته است.به گزارش شانا، با بهره برداري کامل از فاز ١٢ 
روزانه سه ميليارد فوت مکعب گاز ترش )معادل ٦٥ ميليون مترمکعب گاز شيرين( به 
شبکه سراسري تزريق مي شود.فاز ١٢ پارس جنوبي از نظر حجم کار، ميزان سرمايه 
گذاري و توليد بزرگترين فاز منطقه گازي و نفتي پارس جنوبي است و شرکت پتروپارس 
مسئوليت ساخت و راه اندازي اين فاز را برعهده دارد.مصرف روزانه ١٥ هزار متر مکعب 
آب، ١٠٠ مگاوات برق، پردازش ٣٢ هزار سيگنال فرآيندي، وجود سازه هاي فلزي، 
تجهيزات، سه ميليون اينچ قطر لوله، هزار و ٢٠٠ کيلومتر کابل کشي و ٤٠٠ هزار تن بتن 
ريزي از جمله ويژگيهاي فاز ١٢ است.بر پايه اين گزارش، پيمانکار اصلي طرح توسعه فاز 
١٢ پارس جنوبي، شرکت پتروپارس و محل احداث تاسيسات خشکي طرح، سايت ٢ در 
تمبک )به فاصله ٧٠ کيلومتري عسلويه( است؛ افزون بر توسعه ميدان و احداث واحدهاي 
پااليشي، آماده سازي و اجراي اسکله خدماتي براي کل سايت نيز پيش بيني شده است.

ميدان گازي پارس جنوبي، يکي از بزرگترين منابع گازي جهان است که روي خط 
مرزي مشترک ايران و قطر در عمق حدود ٣٠٠٠ متري زير کف خليج فارس و در ١٠٥ 
کيلومتري سواحل ايران قرار دارد و يکي از اصلي ترين منابع انرژي کشور به شمار مي رود.

در استان گيالن: 

نهمين شعبه بيمه سرمد افتتاح شد 
با افتتاح شعبه سردار جنگل در استان گيالن، تعداد شعب بيمه سرمد به 9 

شعبه افزايش يافت. 
هادي - مدير عامل شرکت بيمه سرمد، در مراسم افتتاح نهمين شعبه اي شرکت 
بيمه اي، با ابراز خرسندي از سهولت دسترسي به خدمات بيمه اي گفت: به واسطه اين 
موضوع، فرهنگ بيمه و استفاده از خدمات بيمه اي نيز توسعه خواهد يافت.هادي با اشاره 
به اينکه، افزايش شعب و نمايندگي ها، اقدامي مشتري مدارانه است، گفت: هر سازمان 
جديدي در پي رفع نيازهاي اعضاي جامعه آن به وجود مي آيد و به همين دليل ما نيز 
به عنوان يک عضو جديد در صنعت بيمه، بايد به فکر پرکردن خالءهاي بيمه اي مورد 
نياز مردم باشيم.وي ادامه داد: از ميان برداشتن خالءهاي موجود، منجر به افزايش تعداد 
مشتريان و بهره مندي ذينفعان شرکت به لطف احترامي، که براي مشتري قائل مي شويم، 
خواهد شد.مدير عامل بيمه سرمد هدف از تأسيس بيمه سرمد توسط سهامداران اين 
شرکت را دسترسي به جامعه بزرگي از مشتريان و پاسخگويي به نيازهاي بيمه اي آنان 
دانست و تصريح کرد: ما مي توانيم با استفاده از رشته ها و محصوالت بيمه اي موجود، 
موارد بيمه اي قابل توجهي را تحت پوشش قرار دهيم و با دريافت مستمر بازخورد نظرات 
بيمه گذاران و بيمه شدگان، پوشش هاي بيمه اي و خدمات خود را توسعه و بهبود 
ببخشيم.هادي ادامه داد: به عنوان مثال بسياري از افراد که از بانک ها وام مي گيرند و در 
حين پرداخت اقساط به هر دليلي فوت مي کنند، پرداخت اقساط باقي مانده تسهيالت 
دريافتي شان،  باعث گرفتاري بازماندگان و ضامنين و حتي بروز مشکالت خانوادگي و 
اجتماعي مي شود، در حاليکه اگر وام گيرنده از مزاياي بيمه عمر مربوط به تسهيالت 
باخبر باشد، از روي ميل و اختيار تسهيالت خود را تحت پوشش بيمه قرار مي دهد و 
اين خدمت  موجب وفاداري و رضايت او و اطرافيانش نسبت به بيمه خواهد شد.مدير 
عامل بيمه سرمد در پايان با بيان اينکه تالش ما در بازار در راستاي توجه به نيازهاي 
مشتريان است، اظهار داشت: در صنعت بيمه حرفه اي خواهيم بود و کوشش خواهيم 
کرد با استفاده از توسعه شبکه فروش در استان ها به معرفي محصوالت خود بپردازيم.

در اين مراسم همچنين رئيس شعبه گيالن به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: يکي از 
اصول بنياديني که در صنعت بيمه مد نظر قرار مي گيرد اصل مشتري مداري است که 
به عنوان يک پل ارتباطي ميان شرکت بيمه و مشتري قرار مي گيرد.نصريان ادامه داد: 
شرکت هاي بيمه با شعار هميشه حق با مشتري است، موفق به کسب اعتماد در بين 
مشتريان خود خواهند شد و اين مسئله باعث مي شود کليه بيمه گران در راستاي ارتقاي 
خدمات از جمله تسريع در پاسخگويي به مسائل بيمه اي مطروحه توسط مشتريان، 
دريافت بيمه نامه در کمترين زمان ممکن و مهم تر از همه سهولت در پرداخت خسارت 
احتمالي اقدام نمايند که بيمه سرمد نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.وي افزود: بيمه 
سرمد با مدنظر قرار دادن موارد فوق و با ايجاد زيرساخت هاي مدون در ميان شرکتهاي 
بيمه اي سرآمد خواهد بود. همينطور که تاکنون موفق به کسب رکوردهاي چشمگيري 
همچون کسب باالترين ميزان فروش در سال اول فعاليت ميان تمام بيمه گران خصوصي 
با بهره گيري از پيشرفته ترين زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري بوده است.

نصريان با بيان اينکه بيمه سرمد با رعايت کامل منشور اخالق حرفه اي، پايبندي به 
مقررات و تعهدات، عدالت و انصاف، حفظ کرامت انساني و رعايت حقوق اجتماعي آماده 
پاسخگويي به نيازهاي مشتريان خواهد بود، خاطرنشان کرد: دغدغه هاي جبران حوادث 
ناشي از کار، ايمني اموال در برابر حوادث طبيعي، تأمين هزينه هاي درمان، تأمين مخارج 
آينده خانواده، دغدغه ورشکستگي در سرمايه گذاري هاي اقتصادي از مسائلي است که 

با حضور شرکت هاي بيمه گر از ميان خواهد رفت.

اخبار
با هدف تامين خوراک و ايجاد تنوع در محصوالت انجام مي شود؛

ساخت واحدهاي تازه الفين و گاليکول در پتروشيمي بندر امام
مديرعامل پتروشيمي بندر امام گفت: در حوزه افزايش 
خوراک  تامين  با  همسو  مجتمع  اين  در  داخلي  توليد 
واحدهاي پايين دست پليمري، يک واحد الفين و براي 

تنوع محصول يک واحد گاليکول تعريف شده اند.
رضا اميري با بيان اين که با توجه به ظرفيت هاي موجود در 
منطقه و توانمندي هاي داخلي پتروشيمي بندرامام، طرح هاي 
توسعه اي در اين مجتمع تعريف شده اند، گفت: اين طرح ها در 
-NGL حوزه تامين خوراک، شامل سرمايه گذاري و مالکيت
٣٢٠٠ در منطقه اروندان واقع در غرب رود کارون و مشارکت، 
سرمايه گذاري و مالکيت NGL-٢٣٠٠ در مناطق نفت خيز 
جنوب مي شود.مديرعامل پتروشيمي بندر امام اظهار داشت: نگاه 
توسعه اي و توليد اقتصادي از چند سال پيش در اين پتروشيمي 
شکل گرفته و پس از خصوصي سازي روند تقويتي به خود گرفته 
است، از اين رو با تحقيق اجراي پروژه هاي يادشده کميت و 
تنوع محصول در پتروشيمي بندرامام به طورقابل مالحظه اي 
افزايش خواهد يافت و منافع همه ذينفعان را تامين مي کند.

اميري گفت: در باره طرح هاي توسعه اي پتروشيمي بندر امام، 
قراردادها بصورت EPC و يا EPCF تنظيم شده و ليسانس از 
شرکتهاي معتبر اخذ مي شود.وي با تاکيد بر اين که واحدهاي 
موجود پتروشيمي بندرامام نيز همگي داراي ليسانس از شرکتهاي 
معتبر هستند، گفت: با توجه به شرايط بيروني و بين المللي و 
اعمال محدوديت ها، مرکز پژوهش مجتمع با همکاري ديگر 
بخشهاي علمي و پژوهشي کشور متناسب با نياز داخلي اقدام به 
تعريف پروژه هاي پژوهشي مي کند؛ اين پروژه  ها در برخي موارد 

به عنوان دانشنامه ثبت شده و در اختيار مجموعه قرار مي گيرد.
به گزارش شانا، در اريبهشت ماه سال ١٣٥٢ قرارداد مشارکتي 

ميان شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران و پنج شرکت ژاپني با 
نمايندگي شرکت ميتسويي و شريکان امضا و تحت عنوان شرکت 

سهامي پتروشيمي ايران ژاپن )IJPC( نامگذاري شد.
بازاريابي،  و  نقل  و  و ذخيره، حمل  توليد  اين شرکت،  هدف 
صدور الفين ها، پلي الفين ها، آروماتيک ها و ديگر فرآورده هاي 

پتروشيمي بوده است. نحوه مشارکت به طور کلي بين طرفين 
از  براي مدت سي سال  اعتبار آن  قرارداد، مساوي ذکر شده و 

تاريخ اجرا و تابعيت شرکت “ايراني” پيش بيني شده بود.کارهاي 
مقدماتي اجراي طرح نظير خاکريزي، تسطيح زمين، شمع کوبي، 
ايجاد ساختمانهاي موقت، ايجاد تاسيسات، آب و برق و اسکله هاي 

اين مجتمع بزرگ از اوايل سال ١٣٥٣ به تدريج آغاز شد.
عمليات ساختمان واحد هاي اصلي طرح که از سال ١٣٥٥ آغاز 
شده بود، در اسفند ماه ١٣٥٧ پس از پيروزي انقالب اسالمي در 
حالي که ٧٣ درصد پيشرفت کرده بود، متوقف شد.در سال ١٣٥٨ 
اقدامهايي براي آغاز دوباره کارها صورت گرفت اما با وقوع جنگ 
تحميلي در مهرماه ١٣٥٩ و متعاقب آن خروج پيمانکاران ژاپني از 
ايران، عمليات ساختماني طرح به طور کامل متوقف شد، با پذيرش 
آتش بس و امکان از سر گيري عمليات ساختماني، شرکت ملي 
صنايع پتروشيمي گفتگوهاي متعددي براي ادامه و تکميل طرح 
با شريکان ژاپني آغاز کرد که سرانجام پس از هفت دوره مذاکره 
ميان طرفها، شريک ژاپني به بهانه اقتصادي نبودن طرح از ادامه 
کار خودداري و در پي آن قرارداد مفارقت ميان طرفها در مهرماه 
سال ١٣٦٨ امضا شد و بدين ترتيب همه سهام آن به شرکت ملي 
صنابع پتروشيمي انتقال داده شد و نام شرکت پتروشيمي ايران 
 )BIPC( به شرکت سهامي پتروشيمي بندر امام )IJPC( ژاپن
تغيير يافت.با توجه به مفارقت شريکان ژاپني، شرکت ملي صنايع 
پتروشيمي با استفاده از شرکت هاي صاحب نام اروپايي در صنعت 
پتروشيمي و کارشناسان و پيمانکاران ايراني، اين مجتمع را در يک 
برنامه پنج ساله و در چهار مرحله بازسازي کرد و به بهره برداري 
رساند. واحد آروماتيک به عنوان آخرين واحد بازسازي شده، به 
طور انحصاري بوسيله کارشناسان و پيمانکاران ايراني بازسازي و 
راه اندازي شد و هيچ شرکت يا فرد غير ايراني در آن نقش نداشته 
است.با راه اندازي اين واحد، کار بازسازي در اين مجتمع عظيم به 
پايان رسيد و پروژه هاي پارازايلين و MTBE که به عنوان بخشي 
از طرح هاي توسعه اي پتروشيمي بندر امام مطرح شده بود، اجرا 

شد و هم اکنون در حال بهره برداري است.

مفقودي
شناسنامه خودروي سواري پيکان به شماره انتظامي ايران ٤٩ ٦١٢ب ٥٤ مدل ١٣٨٠ به شماره موتور 
٩١١٢٨٠٠٢١٢٩ و ش شاسي ٨٠٥٠٣٩٦١ به نام اقاي فاضل احمدي حبيب آباد با ش ملي ٤٢٣٠٣١٧٥٩١ 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودي
مجوز حمل سالح ساچمه زني تک لول ساخت روسيه به شماره سالح ٠٥٠٢١٣٥٢ به نام کبگعلي محسني 

نيا فرزند بازعلي  به شماره شناسنامه ٣٦١ مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودي
 Mمادر سند خودروي سواري سمندمدل ١٣٨٣ به رنگ نوک مدادي متاليک  به شماره موتور١٣٨٧٩١١١
و شماره شاسي٣٠٣٣٨٥٤ به شماره پالک ٤٩-٤٣٨ج٢١ به نام نصيبه سليماني پور مهريان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهي ابالغ اخطاريه
نام و نام خانوادگي:محسن شماعي نجف آباد فرزند محمد به شناسنامه ١٣٧٨ محل اقامت: مجهول المکان با توجه باينکه ششدانگ 
پالک ثبتي ٢١/٥٨٧٤به موجب سند قطعي ٤١٥٨٥مورخه ١٣٩٣/٣/٢٣دفترخانه ٦ دوگنبدان به قائم مقامي از شوراي حل اختالف 
شماره ٣ گچساران به آقاي حبيب اله حسيني انتقال قطعي يافته است لذا به موجب اين اخطاريه به شما فرصت داده ميشود ظرف 
ده روز از تاريخ ابالغ نسبت به استرداد سند مالکيت  به اداره ثبت اقدام در غير اينصورت پس از سپري شدن موعد مقرر سند مالکيت 

در دست شما ابطال و مراتب به دفاتر اسناد رسمي اعالم مي گردد
رئيس ثبت دوگنبدان – اسالمي م الف:728 

آگهي دعوت مجمع عمومي موسس انجمن صنفي 
کارگري مسئولين فني و ناظرين بهداشتي دامپزشکي 

استان تهران
اولين مجمع عمومي انجمن صنفي در شرف تأسيس مذکور، روز دوشنبه ٩٣/١٠/٢٢ 
ساعت ١٥ در محل سالن اجتماعات اداره کل دامپزشکي استان تهران به آدرس 
تهران، کيلومتر ١٥ اتوبان تهران – کرج بعد از پيکانشهر، بلوار پژوهش، اداره کل 
دامپزشکي استان تهران برگزار مي گردد.از کليه افراد شاغل در صنف مربوطه دعوت 
مي شود در جلسه مذکور شرکت نمايند.ضمناً افرادي که مايل به عضويت در هيئت 
مديره و يا بازرسين مي باشند، تقاضاي خود را تا ساعت ٢٤ مورخ ٩٣/١٠/٢٠ از 
طريق ايميل به آدرس candidate@tehranva.ir ارسال نموده و ايميل رسيد 

را دريافت نمايند.
دستور جلسه:

١- تصويب اساسنامه ٢- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان
هيئت موسس:

١- دکتر مهرداد تشکري ٢- دکتر امير حسين محمدي ٣- دکتر احمد مختاري
هيئت موسس انجمن صنفي مسئولين فني و ناظرين بهداشتي دامپزشکي 

استان تهران

مفقودي
برگ سبز خودروي سواري پژو ٤٠٥ مدل١٣٨٩ به رنگ خاکستري متاليک به شماره موتور١٢٤٨٩٢٢٦٢٤٥ 
و شماره شاسي NAAM١١CA١BK٦٣٥٨٤٢ و به شماره پالک ٤٩-٥٣٨ب٧٩ به نام شمسي طاهري 

پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهي
در پرونده کالسه ٩٣٠٩٩٨٧٤١٣٣٠٠٧٧٨ شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ياسوج قدرت صولتي فرزند يداهلل به اتهام 
کالهبرداري و جعل و استفاده از سند مجهول تحت تعقيب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت  نامبرده و به تجويز ماده 
١١٥ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کيفري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف مدت ٣٠  روز از تاريخ  نشر 
آگهي در شعبه سوم بازرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان بويراحمدياسوج خيابان شهيد قدوسي حاضر و از اتهام انتسابي 

دفاع نمايددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگي و اطهار عقيده مي نمايد 
بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي انقالب ياسوج -تورج الکي

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهي فقدان سند مالکيت 

چون ورثه مرحوم مراد غالمپور به استناد يک برگ استشهاد محلي که به امضاء شهود و به گواهي دفترخانه اسناد رسمي شماره 
٣٢  دوگنبدان رسيده است که سند مالکيت شش دانگ پالک ٩٨ فرعي از ٨٥-  اصلي واقع در قطعه يک بخش٥ دوگنبدان مورد 
ثبت در دفتر ٨٥ صفحه ١٥١ ذيل ثبت ١٠٥٨٤ بنام مالک فوق الذکر صادر و تسليم گرديده است  که بعدا” بعلت سهل انگاري از 
بين رفته  درخواست صدور سند مالکيت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد ماده ١٢٠ آئين نامه قانون ثبت آگهي مي شود تا 
چنانچه کسي مدعي انجام نسبت به ملک يا وجود معامله سند ماکيت مذکور نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف١٠روز 
اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مورد معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نماييد تا مورد رسيدگي قرار گيرد واال پس از 
انقضاي مدت مذکور و نرسيدن واخواهي و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکيت المثني طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
اسالمي – رئيس اداره ثبت دوگنبدان م الف:726 

معاون پژوهش و فناوري وزير نفت، گفت: مناقصه انتخاب شرکتها براي 10 قلم 
کاالي راهبردي صنعت نفت طبق تکليفي که وزير نفت اعالم کرده است، تا 

پايان آذرماه برگزار مي شود.
محمدرضا مقدم، با بيان اين که در بخش نخست سمينار »ارتقا توان ساخت داخل 
١٠ گروه خانواده کاال و تجهيزات اولويت دار صنعت نفت«، کارگروههاي مختلف آمار و 
گزارشي از اقدامهاي صورت گرفته در روند برگزاري مناقصه را از ابتدا تا انتها ارائه خواهند 
داد، افزود: در مجموع ٨٠ شرکت براي حضور در مناقصه اين ١٠ قلم کاالي راهبردي، 
مورد ارزيابي کامل قرار گرفته و انتخاب شده اند.وي گفت: مدت زمان تعيين شده براي 

ساخت و ارائه اين کاالها به صنعت نفت تا سقف پنج سال تعيين شده است و شرکتها تا 
سه سال اول مهلت دارند مرحله اجرا را تمام و کاال را توليد کرده باشند.

معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناوري تصريح کرد: با توجه به وظيفه هرکدام 
از گروهها و شرکتها، کارگروهي معين در شرکتهاي اصلي طرف قرارداد تشکيل و با 
مشارکت آنها کار اجراي مناقصه و امضاي قرارداد انجام مي شود.وي افزود: اين اقدامها 
در دو سطح نياز شرکتهاي طرف قرارداد و حداقلهاي مورد اطمينان براي تامين کاال 
ارزيابي شده و در عين حال محاسبه هاي الزم براي خريد تضميني از سازندگان نيز 

صورت گرفته است.

مقدم با بيان اين که قرارداد ميان سازندگان اين ١٠ قلم کاال و شرکتهاي طرف 
قرارداد صنعت نفت ويژگيهاي خاصي دارد و مشتمل بر هفت بند خواهد بود، گفت: اين 
مراحل به ترتيب شامل انتقال و کسب فناوري و قدرت طراحي محصول، ايجاد ساختار و 
تجهيزات الزم براي کسب آمادگي ساخت محصول، ايجاد سامانه هاي الزم براي آزمايش 
محصول، ساخت نهايي محصول و آزمايش آنها، کسب تائيديه ها و گواهينامه هاي کيفيت 
محصول براساس استانداردهاي مورد نظر و تاکيد شده، کسب تائيد و گواهي مربوط 
به داشتن دانش فني و قدرت طراحي محصول از منابع بين المللي و سرانجام کسب 

گواهينامه رضايت مندي مشتري از مصرف محصول مي شود.

تامين١٠قلمکااليراهبرديصنعتنفتبهمناقصهگذاشتهميشود


