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معرفی شرکت
____________________

شرکت بازرسی فنی بین المللی پرسا در سال  ۱۳۹۱توسط گروهی از بازرسان متخصص و با تجربه کشور در زمینه بازرسی از کشتی
و کاال و محموالت نفتی و گاز و مخازن و اوزان و  ...تحت شماره  ۹525به ثبت رسیده است.
شرکت پرسا توسط سازمان ملی استاندارد ایران ،شرکت ملی نفت ایران و مدیریت نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی  ،شرکت ملی
گاز ایران  ،سازمان بنادر و دریانوردی ایران و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مورد تایید قرار گرفته و مجاز به انجام
بازرسی کلیه محموالت نفتی ،فرآورده های نفتی و شیمیایی و بازرسی از تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ،مواد معدنی  ،نمونه برداری و
بازرسی کاال و بیمه  ،گواهی ایمنی یدک کشی و سایر فعالیت های بازرسی در بنادر جنوبی و شمالی کشور و مشاوره و نظارت در سرمایه
گذاری و مصارف منابع میباشد.
این شرکت دارای گواهینامههای استانداردهای مدیریتی  ،ISO9001:2015از  BRSو گواهینامه تایید صالحیت ارائه خدمات بازرسی
فنی کاال و پلی اتیلن در زمینه تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی از شرکت ملی گاز ایران ،گواهی بازرسی ملی از سازمان استاندارد ایران،
گواهینامه بازرسی ایمنی یدککشی بر اساس تفاهم نامه موسسه ردهبندی ایرانیان و سازمان بنادر و دریانوردی ایران همچنین عضویت
در جامعه ممیزی و بازرسی ایران و انجمن مهندسی دریایی ایران گردیده است و مدیران این شرکت دارای مدارک معتبر داخلی و بین
المللی در زمینه بازرسی و نمونه برداری می باشند.
این شرکت همچنین مجاز به بازرسی کاالهای صادراتی و وارداتی و صدور گواهینامه در حوزه های نفت و پتروشیمی ،مواد معدنی ،کاالهای
صنعتی ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی و کاالهای مصرفی ،شیمیایی و پلیمری مطابق با پروانه بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران
میباشد.
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چشم انداز،
ماموریت و
خطیمشی
 چشم انداز ما:

 خط مشی ما:

خلقققق ارزش جدیقققد ،الققققا و محفقققو

خط مشی ما مبتنی بر تخصص گرائی با توجه به اصل یادگیری می

کقققردن مشقققتریان خقققود بقققا بهتقققرین

باشد .که در این راه برآورده نمودن انتظارات مشتریان مان ،ناظران،

خدمات

شریکان تجاری و مراجع ذیصالح با به کارگیری اصول کیفی و ایمنی کار

 ماموریت ما:
شققرکت پرسققا ،در تققالش اسققت تققا بققا
تاکیققد بققر اصققول بازرسققی مسققتقل و
رعایقققت اسقققتانداردهای بقققین المللقققی
مربوطققققه پیشققققرو در زمینققققه حفقققق
حقققققققو کارفرمایققققققان و سققققققمبل
صققداقت و بققی طرفققی بققرای طققرفین
قققرارداد باشققد .ایققن شققرکت پیوسققته
تقققالش مینمایقققد تقققا ارزش افقققزوده ای
بقققی از خواسقققته هقققای کارفرمایقققان
در زمینقققه خقققدمات بازرسقققی ایجقققاد
نمایقققد  .بازرسقققان و کارشناسقققان مقققا
ایققن اطمینققان را میدهنققد کققه کیفیققت
محمققققوالت ،بققققا الزامققققات قققققانونی
وخواسقققته هقققای مشقققتری مطابققققت
داشته باشند .

بازرسی و با درنظر گرفتن کلیه موارد زیست محیطی در تمام سطوح از
اهداف ما می باشد .برای رسیدن به این خطی مشی خود را ملزم به
اجرای معیارهای زیر می دانیم:
خلق ارزش برای
مشتریان
توجه به کیفیت و
الزامات

بهبود مستمر

نهادینه شدن اصول
سازمانی

رعایت اصول ایمنی
و محیط زیست

آموزش کارکنان

تعهد ،وفاداری و
محرمانگی
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خدمات شرکت بازرسی فنی بین المللی پرسا
متخصصین این شرکت همواره آماده و آشنا با کلیه شهرها و بنادر ایران برای انجام بازرسیهای الزم
به شرح زیر می باشند:

 بازرسی نفت خام ،فرآورده های نفتی
و پتروشیمی

 بازرسی کشتی های فله بر و
کانتینری
 بازرسی آبخور )(Draft survey -بارشماری

 بازرسی و کنترل نقل و انتقال موادنفتی شامل نفت خام ،فرآورده ،هاز و
مواد شیمیائی

 بازرسی ایمنی شناورها
 صددددور هوا هی یدش کشددی)(Towing
 بازرسی خسارت کشتی و تجهیزاتباربرداری )(Damage Survey

 تجزیه و تحلیل هدر رفتگی های نفتخام و فرآورده های نفتی ( Loss
)Control

 بازرسی بیمه ای
 بازرسی بیمه کاال و بدنه و ماشینآالت شناورها
 -بازرسی P & I

 -بازرسی بارهیری و تخلیه نفتکشها

 بازرسی و کنترل مواد نفتی به طریقکشتی به کشتی

 بازرسی و کنترل کمی و کیفی موادنفتی و صدور اسناد الزم
 تصحیح اندازه هیریهای خودکار)(Meter Proving
 اندازه هیری و کالیبراسیون مخازنمورد استفاده در صنایع نفت ،هاز و
پتروشیمی

 بازرسی انواع کاالهای تجاری
 بازرسی قبل از حمل بازرسی از کاالهای صادراتی نظارت و بررسی وضعیت و نمونه برداری بر اساس استانداردملی و بین المللی
 بازرسی و نظارت بر ساخت ایستگاه
تقلیل فشار
...
 مشاوره و نظارت بر مصرف منابع
...

 بازرسی فنی هاز و آب
 نظارت بر تاسیسات هازرسانی نظارت بر خرید اقالم بازرسی کاال و تجهیزات بازرسی لوله های فلزی و پلی اتیلن -بازرسی کنتور های هاز

برخی از مشتریان ما:

سازمان بنادر و دریانوردی ایران ،اداره کل استاندارد استان بوشهر ،شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم ،شرکت پتروشیمی نوری ،مجتمع گاز پارس جنوبی،
مجتمع بندری پارس جنوبی ،مجتمع گاز پارس شمالی ،پتروشیمی خارک ،شرکت نفت فالت قاره ایران ،شرکت پایانه های نفتی ایران ،شرکت گاز استان
بوشهر ،شرکت گاز استان فارس ،شرکت گاز استان کهکلویه و بویر احمد ،شرکت کشتیرانی پاشا دریا شرق ،شرکت نفتی  ، Pardiss Oilشرکت نفتی IK
 ، Energyشرکت سوخت رسانی بنا گستر کرانه ) ،(BGKبازرگانی عباسی (صادر کننده مواد معدنی) ،واحدهای تولیدی استان بوشهر و فارس
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تاییده ها و گواهی نامه ها

گواهی های حسن انجام کار

حسن انجام کار منطقه ویژه اقتصادی انرژی

حسن انجام کار شرکت

حسن انجام کار شرکت

پارس

گاز استان بوشهر

گاز استان فارس

حسن انجام کار سازمان

حسن انجام کار مجتمع

حسن انجام کار شرکت

ملی استاندارد ایران

گاز پارس جنوبی

گاز کهگیلویه و بویراحمد
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گواهینامه ها

گواهی تاییدصالحیت بازرسی کنتور NIGC

گواهی تاییدصالحیت خدمات بازرسی کاال NIGC

گواهی تاییدصالحیت لوله و اتصاالت پلی اتیلن NIGC

گواهی عضویت جامعه ممیزی و بازرسی ایران

پروانه بازرسی

گواهی ثبت برند پرسا

گواهی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گزاری بانکی

گواهینامه ISO 9001:2015

گواهی بازرسی کشتی و کاالی کشتی ها

گواهی عضویت انجمن مهندسی دریایی ایران

شعبه ها
دفتر مرکزی :بوشهر ،خیابان شهید مطهری،
ساختمان مسیله ،طبقه ششم ،واحد  ، 601کدپستی
7514819991

Unit 601, 6th Floor, Masileh
Building, Motahri St. Bushehr,
Iran

Phone: +98 77 33 563 450 Fax: +98 21 776 438

Email: ops@porssa.com

 بوشهر

آدرس :جزیره خارگ ،خ یا بان بوســـ تان معلم
ساختمان خلیج فارس کد پستی 7546175666
Tel: +98 (0) 77 58 28 12 39
E-mail: kharg@porssa.com
Mobile: +98 (0) 917 961 0460

 بوشهر

آدرس :بند عســلویه ،ورودی شــیرینو ،کوچه او
سمت چپ ،پالک  ،58کد پستی 7539168096
Telefax: +98 (0) 77 37323039
E-Mail: ops@porssa.com
… )Mobile: +98 (0

 فارس

آدرس :شـــیراز ،بلوار معالی آباد ،خ یابان خلبانان،
کو چه ج ماران روبروی باغ خانواده پالک 289
کدپستی 7187775778
… )Tel: +98 (0
E-mail: ...@porssa.com
… )Mobile: +98 (0

 کهگیلویه و
بویراحمد

 خراسان
رضوی

آدرس :یاســو  ،مهریان ،بین مهر  16و  ،18جاده
سی سخت کدپستی 7591464258
… )Tel: +98 (0
E-mail: ...@porssa.com
… )Mobile: +98 (0

آدرس :مشهد ،بلوار صیاد شیرازی ،صیاد  ،9صیاد
 ، 5/9پالک  33کدپستی 9179686797
… )Tel: +98 (0
E-mail: ...@porssa.com
… )Mobile: +98 (0

P.C: 7514819991

Website: www.porssa.com
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