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مقـــــامــات

از  نفتــی  هــای  فــرآورده  عرضــه ی 
طریــق جایــگاه هــا در دهــه ی ده 
شمســی در ایــران آغــاز شــد و تــا 
ــای  ــگاه ه ــی جای ــل تمام ــه ی چه ده
عرضــه ی ســوخت متعلــق بــه شــرکت 

ــود. ــت ب ــی نف مل
اولیــن جایــگاه  دراوایــل دهــه 40 
ــی  ــش خصوص ــرمایه ی بخ ــای س ه
احــداث گردیــد، ولــی از همــان زمــان 
ــگاه  ــا وجــود احــداث جای ــا امــروز، ب ت
هــا بــا ســرمایه گــذاری کامــل بخــش 
خصوصــی، هیــچ یــک از قوانیــن و 
ــامل  ــی ش ــش خصوص ــارات بخ اختی
ــورد  ــن صنعــت نشــده و همیشــه م ای
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــش دولت ــاف بخ اجح

ــت. اس
ــون  ــل 44 قان ــرای اص ــتای اج در راس
اساســی و سیاســت هــای وزارت نفــت 
و شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای 

بــرون  خصــوص  در  ایــران  نفتــی 
توزیــع  و  تامیــن  زنجیــره  ســپاری 
ــرآورده هــای نفتــی، تصمیــم بــر  ف
واگــذاری ایــن مهــم بــه شــرکت هــای 
صاحــب صالحیــت، تحــت عنــوان 
توزیــع  ای  زنجیــره  هــای  شــرکت 

گردیــد. نفتــی  فرآورده هــای 
در همیــن راســتا شــرکت »پتــرو خضرا 
ــا  ــام تجــاری »خضــرا« ب ــا ن شــرق« ب
ــگاه داران در  ــی از جای ــکاری جمع هم
ــخ  ــخ 95/2/12 تاســیس و در تاری تاری
ــوز از  ــد مج ــه اخ ــق ب 95/10/7 موف
ــای  ــرآورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ش

ــد. ــران گردی ــی ای نفت
ــاری  ــری و همی ــا همفک ــم ب امیدواری
شــما همــکاران عزیــز بتوانیــم بــه 
هــدف اصلــی ایــن مجموعــه کــه 
اســتقالل و ارتقــاع جایــگاه ایــن صنــف 
ــی باشــد  ــذار م ــر گ زحمتکــش و تاثی

ــم. ــت یابی دس

وزیر نفت، جناب مهندس 
بیژن نامدار زنگنه

ــه  ــا ب ــود، م ــام ش ــازی انج ــر برندس اگ
ــا  ــا 50 ت ــگاه ب ــزار جای ــد ه ــای چن ج
ــود.  ــم ب ــد طــرف خواهی 70 شــرکت برن
دارای  هــای  شــرکت  کــه  حالــی  در 
صالحیــت بــا هــم رقابــت خواهنــد کــرد 
و خدمــات بهتــری ارائــه خواهنــد نمــود.

معاون وزیر و مدیر عامل 
شرکت نفت، جناب دکتر 

علیرضا صادق آبادی

مســئله قابــل توجــه در ایــن طــرح، 
ــر  ــی وزی ــوان گرای ــت ج ــال سیاس اعم
از  منــدی  بهــره  و  کالن  مدیریــت  در 

نیروهــای متخصــص جــوان اســت.

مدیر عامل جدید شرکت 
نفت، جناب مهندس محمد 

رضا موسوی خواه

پــرده  پــس  در  رانتــی  نــوع  هیــچ 
شــرکت های زنجیــره ای توزیــع ســوخت 
)برنــد( وجــود نــدارد، ضمــن این کــه 
اجــرای ایــن طــرح، اصــل ۴۴ قانــون 
به طــور  شــرکت  ایــن  در  را  اساســی 

کامــل اجرایــی خواهــد کــرد.

مدیر بازرگانی شرکت نفت، 
جناب مهندس محمد رضا 

مظلومی

ــل  ــد و حم ــه خری ــد، وظیف ــرکت برن ش
ســوخت از محــل انبارهــای شــرکت نفــت 
ــه موقــع آن در جایــگاه هــای  و توزیــع ب
تحــت پوشــش را داشــته، و مســئول 
کیفیــت و کمیــت فــرآورده هــا و ارتقــاء 
ــه مصــرف کننــده اســت رفــاه امنیتــی ب

مقام معظم رهبری

دســت بــه دســت شــدن بنــگاه هــا 
هــای  بخــش  در  اقتصــادی  مراکــز  و 
مختلــف دولــت بــی فایــده اســت و بایــد 
بــا اجــرای سیاســت هــای صحیــح اصــل 
ــم  ــه تنظی ــری ب ــت از تصــدی گ 44 دول
بــا  و  دهــد  وضعیــت  تغییــر  گرایــی 
مشــخص کــردن راه هــا و سیاســت هــا، 

ــد. ــال کن ــم را اعم ــارت و نظ نظ



پتروخضراء

مامـوریت
و چشم انداز

از همــه مهــم تــر، تامیــن و تحویــل بــه 
موقــع ســوخت بــه جایــگاه هــای شــما 

می باشــد.
   بــه عــالوه، در راســتای تکمیــل 
زنجیــره تولیــد و توزیــع، ایــن شــرکت 
در نظــر دارد در آینــده ی نزدیــک، بــه 
ــب  ــت مناس ــا کیف ــوخت ب ــد س تولی
ــن  ــای بی ــتاندارد ه ــا اس ــق ب و مطاب

المللــی بپــردازد.
  همچنیــن در افــق 20 ســاله شــرکت، 
»خضــراء«  برنــد  گرفتــن  قــرار 
ــد،  ــه ی تولی ــرآمد عرص ــوان س ــه عن ب
تامیــن و توزیــع ســوخت و محصــوالت 
مرتبــط در سراســر ایــران و منطقــه در 
ــد  ــن گردی ــده و معی ــه ش ــر گرفت نظ
ایــن مهــم بــا تمرکــز بــر بهبــود 
و  داران  جایــگاه  بــرای  خدمــات 
مصــرف کننــدگان نهایــی، منطبــق بــر 
ــد  ــی، متعه ــن الملل ــتانداردهای بی اس
بــه مســائل زیســت محیطــی و همــگام 
ــوده  ــا ب ــوژی روز دنی ــا آخریــن تکنول ب
ــت اســتراتژیک  ــه موقعی ــا توجــه ب و ب
ــازار  مــرزی خــود باالتریــن ســهم در ب
مصــرف داخلــی را از آن خــود کــرده و 
ــر کشــور  ــی از 10 شــرکت برت ــه یک ب

ــردد. ــدل گ مب

احداث و نوسازی 
جایگاه ها  

انجــام تمامــی مراحــل ســاخت جایــگاه 
اخــذ  جانمایــی،  مشــاوره،  از  اعــم 
مجوزهــای الزم، طراحــی و اجــرای 
جایــگاه هــا، و در کنــار آنهــا نوســازی 
و بهینــه ســازی جایــگاه هــای قدیمــی 
ــن شــرکت، احــداث  تحــت پوشــش ای
جایــگاه هــای مــدرن و مطابــق بــا 
ــارژ  ــل ش ــه از قبی ــای روز جامع نیازه

شــرکت پتروخضــراء بــه پشــتوانه ی 
ــود  ــرب خ ــه ی کادر مج ــالها تجرب س
در زمینــه ی توزیــع ســوخت و جایــگاه 
داری، و همچنیــن بــا ترکیــب منحصــر 
ــا از  ــه خــود غالب ــرد ســهامداران، ک بف
جایــگاه داران عمــده و کهنــه کار ایــن 
منطقــه انــد، عــالوه بــر معرفــی و ایجاد 
رویکــردی بــی ماننــد در صنعــت نفــت 
ــای  ــرکت ه ــا ش ــه ب ــور در رابط کش
برنــد، بــدون شــک،  انتخابــی مطمئــن 
ــداوم  ــفاف، م ــای ش ــت همکاری ه جه

ــد. ــدار می باش و پای

تامین و توزیع سوخت
مــا معتقدیــم ایــن مهــم نــه فقــط بــه 
ــای کادر و  ــی همت ــه ی ب ــل تجرب دلی
واســطه  بــه  بلکــه،  ســهامدارانمان، 
ــی  ــان، یعن ــه م ــوی کاری مجموع الگ
تخصــص محــوری، شایســته ســاالری، 
الــزام و تعهــد بــه رضایــت و خشــنودی 
نهایــی و کلیــه  مصــرف کننــدگان 
همــکاران در زنجیــره توزیــع و پخش و 

خــودرو و موتــور ســیکلت، احــداث 
ــای  ــرژی ه ــد ان ــای تولی ــروگاه ه نی
ــادی، و  ــیدی و ب ــد خورش ــاک مانن پ
ارائــه خدمــات جانبــی ماننــد کارواش، 
تعویــض روغــن، ســوپرمارکت و غیــره، 
ــات  ــا و خدم ــه ه ــن دغدغ از مهمتری
مــا می باشــد کــه ســعی در ارائــه 
ــه مشــتریانمان  ــر آنهــا ب هــر چــه بهت
داشــته و امیدواریــم روز بــه روز بهبــود 
یافتــه و بتوانیــم ســطح کیفــی و کمــی 

ــم. ــش دهی ــات را افزای خدم

تامین مالی و مشارکت 
در ساخت

ــره  ــد و به ــز هدفمن ــل تمرک ــه دلی ب
کارکنــان،  قــوی  تیــم  از  بــردن 
اقتصــادی  بــزرگان  و  ســهامداران 
منطقــه کــه ســابقه فعالیــت هــای 
اقتصــادی در بــازه مختلفــی از صنایــع 
را در رزومــه مشــترک پتروخضــراء 
قــرارداده انــد، و همینطــور روحیــه 
کارآفرینــی و کار تیمــی کــه آن را 
ــه  ــود ب ــم خ ــات مه ــی از خصوصی یک
شــمار مــی آوریــم؛  یکــی از  امکانــات 
منحصــر بفــرد و فرصــت هــای تکــرار 
ــرکت  ــن ش ــده در ای ــه ش نشــدنی ارائ
ــل مشــاهده  ــدرت قاب ــه ن کــه شــاید ب
ــارکت و  ــذاری، مش ــرمایه گ ــد، س باش
ــه  ــی ب ــا و معرف ــروژه ه ــاوره در پ مش
ــرای  ــهیالت ب ــذ تس ــت اخ ــک جه بان

می باشــد. همــکاران 



و سهامداران
مـدیره
هیئت 

احمد المعی
 

    نائب رئیس شرکت
    استاد دانشگاه

    نماینــده بهتریــن و فعــال تریــن 
ــز  ــن و CNG مرک ــگاه بنزی جای
اســتان در بلــوار مــدرس بیرجنــد

    نماینــده شــرکت چنــد منظــوره 
خــاص جانبــازان خراســان جنوبی

محمدرضا عیسائی فرد

    سهامدار شرکت
    مالــک جایــگاه مشــعل واقــع در 

حاشــیه بلــوار پاســداران بیرجند
    تجربــه ســرمایه گــذاری وایجــاد 

کارگاه زود بــازده اقتصــادی
کشــتارگاه  مجموعــه  مالــک    
صنعتــی اســتان خراســان جنوبــی

محمدحسین قربانی

ــر  ــره و مدی ــت مدی ــو هیئ     عض
ــرکت  ــی ش ــی و بازاریاب بازرگان

    کارشــناس بازرگانــی بیــن الملــل 
و کـارشـــناس فـروش و بازاریابی از 

دانشــگاه تهــران
ســابقه ی فعالیــت در حــوزه     

پتروشـــیمی  تجهیـــزات 

علی اکبرفرامرزی
 

   عضو هیئت مدیره
   مالــک جایــگاه عرضــه ســوخت 

در شهرســتان درمیــان
    واردات وصــادرات بــا کشــورهای 

افغانستان،پاکســتان و تاجیکستان
    هیئــت موســس و نایــب رئیــس 

اول اتــاق بازرگانــی اســتان

محمد رضا آکــــار

     مدیر عامل
     مســئولیت در شــرکت صنایــع 

غذایــی نــان قــدس رضــوی
     ســابقه کار در ســازمان صنایــع 

و معــادن زاهــدان
کارخانجــات  در  مســئولیت    

سیســتان ســیمان 

حسن لشکری

     رئیس هیئت مدیره
     مالــک جایــگاه شوســف بــا 

ــاز ــه ممت درج
ســابقه  ســال   30 از      بیــش 

مدیریتــی و  اجرائــی 
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــب رئی      نای

ــل ــیمان زاب شــرکت س

حسینعلی خسروی

     موسس
    مالــک جایگاه هــای ســوخت 
ــد شــهید چمــران و شــهدا بیرجن
ــر  ــره و دبی ــت مدی ــو هیئ      عض
داران  جایــگاه  صنفــی  انجمــن 

خراســان جنوبــی

محمد ولی خسروی

    عضو هیئت مدیره 
     فعالیــت اقتصادی در اســتانهای 
سیســتان و بلوچســتان، خراســان 

جنوبــی و خراســان رضــوی

حسین انصاری

    مشاور هیئت مدیره 
ــن  ــعله، اولی ــگاه ش ــک جای     مال

ــتان ــی اس ــگاه خصوص جای
ســابقه  ســال   40 از  بیــش     

داری جایــگاه 
     نائــب رئیــس انجمــن صنفــی 

ــی ــگاه داران خراســان جنوب جای

رمضان راستی

    سهامدار شرکت
    بازرس شرکت

ــتانهای  ــال اقتصــادی در اس     فع
ــی خراســان رضــوی و جنوب

حسین مهرنیا

    سهامدار شرکت 
ــی  ــرکت تعاون ــل ش ــر عام     مدی
ــازان  ــاص جانب ــوره خ ــد منظ چن

ــی ــان جنوب خراس
آفرینــان جبهــه  افتخــار  از      
ــرافراز  ــاز س ــگ و جانب ــای جن ه
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جایگاه ها

کاهش

هزیــنه های

    چــکاپ ادواری جایگاه هــا و 
ــی  ــوب احتمال ــی عی ــع تمام رف
ایجــاد  از  پیشــگیری  بــرای 
ــگاه. ــزات جای ــه تجهی خســارت ب

     انجــام کلیــه خدمــات بیمه ای، 
از بیمــه آتــش ســوزی،  اعــم 
و  ســرقت  مدنــی،  مســئولیت 

ــرکت. ــط ش ــره توس غی

     اجــرای کامــل طــرح کهــاب 
ــت  ــائل زیس ــر مس ــالوه ب ــه ع ک
جلوگیــری  باعــث  محیطــی 
و  شــده  فرآورده هــا  کســر  از 
ــا از  ــتحصال فرآورده ه ــث اس باع

می گــردد. فــرآورده  بخــارات 

انســانی  نیــروی  کاهــش    
مکانیــزه  طریــق  از  جایگاه هــا 

آنهــا. کــردن 

خدمــات  کلیــه  انجــام     
ــیون،  ــم از کالیبراس ــا اع جایگاه ه
کپســول  شــارژ  ســنجی،  ارت 

غیــره. و  نشــانی  آتــش 

از  ویــژه  پکیچ هــای  ارائــه     
مصرفــی  کاالهــای  تمامــی 
ــش  ــاس و کف ــم از لب ــگاه اع جای
ــیلنگ و  ــرنازل، ش ــازل، س کار، ن

غیــره.



از جایگاه

افزایش

درآمــد ها

مشــتریان  ســازی  وفــادار      
توســط برنامــه هــای باشــگاه 

شــرکت. مشــتریان 

    افزایــش فــروش جایــگاه از 
ــای  ــن ه ــزاری کمپی ــق برگ طری
ــی. ــارزات بازاریاب ــی و مب تبلیغاب

    برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
هــا  جایــگاه  کارکنــان  بــرای 
ــا  ــورد ب ــوه برخ ــه ی نح در زمین

مشــتری و مشــتری مــداری.

ــای  ــی از فض ــتفاده تبلیغات     اس
ــو،  ــب تابل ــق نص ــگاه، از طری جای
ــره. ــی و غی ــای تبلیغات LCD ه

     افزایــش فــروش ازطریــق ارائه 
ــتریان  ــه مش ــی ب ــات جانب خدم
ــاد، کارواش و ... ماننــد تنظیــم ب

تعویــض   کارواش،  احــداث    
روغن،ســوپرمارکت و ... درصــورت 
وجــود فضــای مناســب در جایگاه

     تامیــن کلیــه برندهــای معتبــر 
روغــن موتــور و انــواع مکمــل هــا 

ــا قیمت مناســب  ب

ارائــۀ  و  برنامه هــا  اجــرای 
جلــب  منظــور  بــه  خدمــات 
وفــادار  و  مشــتری  رضایــت 
ســازی مشــتریان در قالــب هــای 

ماننــد: مختلــف 

ــش  ــن و همای ــزاری جش      برگ
از مشــتریان همــراه  و دعــوت 
ــه مشــتریان  ــز ب ــا اهــدای جوای ب

ــر برت

     مشــارکت در کارهــای مردمــی 
ــکاری و  ــا هم ــه ب ــام المنفع و ع

کمــک مشــتریان مشــتاق

در پروژه هـــای  مشـــارکت     
محیــط زیســتی

ــوخت  ــن س ــی اپلیکیش     طراح
مشــتریان  مخصــوص  گیــری 
هــای  قابلیــت  بــا  شــرکت، 

مختلــف

     صدور کارت باشــگاه مشــتریان 
و بهره منــدی ازمزایــای مختلــف

    اطــالع از تخفیفــات ویــژه، 
برنــدگان جشــنواره ها و زمــان 

برنامه هــای شــرکت برگــزاری 

و  پیشــنهادات  و  انتقــادات     
شــکایات پیگیــری 

مشتریان شرکت
باشگاه



جایگـــــاه داران
باشــگاه

ایــن باشــگاه بــه منظــور خدمــت 
حــال  رفــاه  و  بهتــر  رســانی 
ــی  ــرم طراح ــگاه داران محت جای
از  برخــی  اســت.  گردیــده 
ــه شــرح  خدمــات ایــن باشــگاه ب

می باشــد: ذیــل 

      امــکان نظــارت بــر موجــودی، 
فــروش و کارکنــان جایــگاه از راه 

دور

     معرفــی بــه بانــک هــا جهــت 
اخــذ تســهیالت

اقامتگاه هــای  از  اســتفاده    
تفریحــی طــرف قــرارداد شــرکت 

ــژه ــات وی ــا تخفیف ب

و  باشــگاه ها  از  اســتفاده    
طــرف  ورزشــی  مجموعه هــای 
ویــژه تخفیفــات  بــا  قــرارداد 

     انجــام کلیــه بیمه هــا اعــم از 
بیمــه عمــر، شــخص ثالــث، بدنــه 

و غیــره بــا تخفیفــات ویــژه

     امــکان اســتفاده رایــگان از 
جایگاه هــای  خدمــات  تمامــی 
ایــن شــرکت  تحــت پوشــش 
ماننــد کارواش و تعویــض روغــن

ــه و  ــوخت ماهیان ــهمیه س      س
امــکان اســتفاده از آن در تمامــی 
جایــگاه هــای تحــت پوشــش 

ــن شــرکت ای

در  رایــگان  مشــاوره        
ــی ،  خصــوص مســائل حقوق

مالیــات و غیــره

ــای  ــش ه ــزاری همای      برگ
ــتر  ــل بیش ــت تعام ــف جه مختل
اســتفاده  و  هــا  جایــگاه  بــا 

ازنظــرات آنهــا

    اطــالع از آخریــن اخبــار 
شــرکت و صنعــت جایــگاه 

داری



سوخت گیری

اپلیکیشن

و  ســوخت گیری  قابلیــت      
ــه  پرداخــت ســریع بــدون نیــاز ب

ــودرو ــدن از خ ــاده ش پی

     نقشــه جایگاه ها و اســتراحتگاه 
هــا بــا قابلیــت جســتجو و فیلتــر 
ــه شــده  ــات ارائ ــر اســاس خدم ب

در آنهــا 

ترافیکــی  بــار  دادن  نشــان     
ه هــا یگا جا

ــد  ــات مانن ــکان رزرو خدم      ام
ــن ــض روغ کارواش و تعوی

     امکان مشــاهده میزان و زمان 
و مکان تمامی ســوختگیری ها

     امــکان مدیریــت نــاوگان حمل 
و نقــل ادارات، ارگانها و شــرکتها

ــزان  ــن می ــاهده ی آنالی       مش
مصــرف و مقایســه آن بــا مــاه 

ــته  ــای گذش ه

      امــکان تعریــف ســهمیه برای 
هــر خــودرو یــا بــرای هــر نوبــت 

ی ختگیر سو
      دریافــت امتیــاز وفــاداری؛ هر 
مشــتری بــا هــر بــار ســوختگیری 
امتیــازی را بــه عنــوان امتیــاز 
و  کــرده  دریافــت  وفــاداری 
خریــد  بــرای  آن  از  می توانــد 
ــا کاال از  ــات و ی ــوخت و خدم س
ــرکت  ــرارداد ش ــرف ق ــز ط مراک

ــد. ــتفاده نمای اس

      امتیــازات بــه صــورت هر ســه 
مــاه یــک بــار محاســبه می گــردد 
ــب  ــاز کس ــی امتی ــادل ریال و مع
کاربــری  حســاب  بــه  شــده  

ــردد. ــه می گ ــتری اضاف مش

      همچنیــن، مشــتری می توانــد 
در صــورت تمایــل از امتیــاز خود 
ــای  ــارکت در پروژه ه ــت مش جه
محیــط زیســتی و یــا کمــک 
بــه مراکــز خیریــه اســتفاده 
نمایــد؛ در ایــن صــورت امتیــاز 
مشــتری 3 برابــر محاســبه شــده، 
ــتری در آن  ــود مش ــام خ ــه ن و ب
ــرای  ــید آن ب ــه و رس ــر هزین ام

ــردد. ــال می گ ــتری ارس مش

ســفارش  و  خریــد  امــکان     
نوشــیدنی، غــذا، و انــواع کاالهــا و 
تحویــل آن در زمان ســوختگیری

    جســتجو و پیــدا کــردن روغــن 
ــب موتور مناس

تعویــض  زمــان  یــادآوری      
ــودرو ــه خ ــد بیم ــن و تمدی روغ

    ارائه ی تخفیفات ویژه

    سرگرمی

مشتریان

کارت

باشگاه
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پتروخضراء
جایگاه های

1- جایگاه شهدا
آغاز فعالیت: 1394
نوع فرآورده : بنزین

آدرس : بیرجنــد - بلــوار شــهدای 
ی د عبا

2- جایگاه شعله
آغاز فعالیت: 1353

ــن  ــن - بنزی ــرآورده : بنزی ــوع ف ن
CNG - ــوپر س

ــج  ــوار خلی ــد - بل آدرس : بیرجن
ــارس ف

3- جایگاه مدرس
آغاز فعالیت: 1392

 CNG نوع فرآورده: بنزین و
خیابــان   - بیرجنــد  آدرس: 
مــدرس - تقاطــع خیابــان 15 

خــرداد

4- جایگاه مشعل
آغاز فعالیت: 1381
نوع فرآورده : بنزین

بیرجنــد - خیابــان   : آدرس 
ــان  پاســداران - تقاطــع خیاب

ــی محالت

رزومــه کاری هــر ســازمان معــرف 
ســطح خدمــات و ســابقه فعالیــت 
آن ســازمان می باشــد، شــرکت 
ــگاه  ــا مالکیــت جای پتروخضــراء ب
ــش از 4  ــت بی ــا قدم ــی ب های
ــال  ــوع 125 س ــه، و مجم ده
تجربــه ســهامداران خــود کــه 
ــابقه  ــا س ــگاه داران ب ــان جای هم
ــن افتخــار خدمــت  می باشــند، ای
ــعی  ــه س ــاده، و همیش را ارج نه
نمــوده کیفیــت را بــر کمیــت 
ترجیــح دهــد. رزومــه شــرکت به 

ــردد: ــی می گ ــر معرف ــرح زی ش



5

6

7

8

9

10

5- جایگاه فرامرزی
آغاز فعالیت: 1365

نوع فرآورده : بنزین و نفتگاز
درمیــان   - بیرجنــد   : آدرس 
ــیمان  ــه س ــه کارخان ــیده ب نرس

باقــران

6- جایگاه شوسف
آغاز فعالیت: 1356

نوع فرآورده : بنزین و نفتگاز
آدرس : شوســف - حاشــیه جــاده 

زاهدان

7- جایگاه شهید چمران
آغاز فعالیت: 1389

 CNG نوع فرآورده : بنزین و
آدرس: بیرجنــد - مهــر شــهر 

پشــت پلیــس راه

8- جایــگاه ســه ســتاره 
ســهیل

آغاز فعالیت: 1396
نوع فرآورده : بنزین و نفتگاز

ــر 15  ــردوس - کیلومت آدرس : ف
فــردوس بــه بشــرویه

9- جایگاه قائم
آغاز فعالیت: 1396

نوع فرآورده : بنزین و نفتگاز
آدرس : قاین - حاجی آباد

10- جایگاه صبا
آغاز فعالیت: 1396

نوع فرآورده : بنزین و نفتگاز
راهــی  ســه   - قایــن   : آدرس 

خــواف


