معرفی

پترو خضراء
عرضــهی فــرآورده هــای نفتــی از
طریــق جایــگاه هــا در دهــهی ده
شمســی در ایــران آغــاز شــد و تــا
دهــهی چهــل تمامــی جایــگاه هــای
عرضـهی ســوخت متعلــق بــه شــرکت
ملــی نفــت بــود.
دراوایــل دهــه  40اولیــن جایــگاه
هــای ســرمایه ی بخــش خصوصــی
احــداث گردیــد ،ولــی از همــان زمــان
تــا امــروز ،بــا وجــود احــداث جایــگاه
هــا بــا ســرمایه گــذاری کامــل بخــش
خصوصــی ،هیــچ یــک از قوانیــن و
اختیــارات بخــش خصوصــی شــامل
ایــن صنعــت نشــده و همیشــه مــورد
اجحــاف بخــش دولتــی قــرار گرفتــه
اســت.
در راســتای اجــرای اصــل  44قانــون
اساســی و سیاســت هــای وزارت نفــت
و شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای

نفتــی ایــران در خصــوص بــرون
ســپاری زنجیــره تامیــن و توزیــع
فــرآورده هــای نفتــی ،تصمیــم بــر
واگــذاری ایــن مهــم بــه شــرکت هــای
صاحــب صالحیــت ،تحــت عنــوان
شــرکت هــای زنجیــره ای توزیــع
فرآوردههــای نفتــی گردیــد.
در همیــن راســتا شــرکت «پتــرو خضرا
شــرق» بــا نــام تجــاری «خضــرا» بــا
همــکاری جمعــی از جایــگاه داران در
تاریــخ  95/2/12تاســیس و در تاریــخ
 95/10/7موفــق بــه اخــد مجــوز از
شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای
نفتــی ایــران گردیــد.
امیدواریــم بــا همفکــری و همیــاری
شــما همــکاران عزیــز بتوانیــم بــه
هــدف اصلــی ایــن مجموعــه کــه
اســتقالل و ارتقــاع جایــگاه ایــن صنــف
زحمتکــش و تاثیــر گــذار مــی باشــد
دســت یابیــم.

وزیر نفت ،جناب مهندس
بیژن نامدار زنگنه

مقام معظم رهبری

برندینگ

اگــر برندســازی انجــام شــود ،مــا بــه
جــای چنــد هــزار جایــگاه بــا  50تــا
 70شــرکت برنــد طــرف خواهیــم بــود.
در حالــی کــه شــرکت هــای دارای
صالحیــت بــا هــم رقابــت خواهنــد کــرد
و خدمــات بهتــری ارائــه خواهنــد نمــود.

دســت بــه دســت شــدن بنــگاه هــا
و مراکــز اقتصــادی در بخــش هــای
مختلــف دولــت بــی فایــده اســت و بایــد
بــا اجــرای سیاســت هــای صحیــح اصــل
 44دولــت از تصــدی گــری بــه تنظیــم
گرایــی تغییــر وضعیــت دهــد و بــا
مشــخص کــردن راه هــا و سیاســت هــا،
نظــارت و نظــم را اعمــال کنــد.

مدیر بازرگانی شرکت نفت،
جناب مهندس محمد رضا
مظلومی

مدیر عامل جدید شرکت
نفت ،جناب مهندس محمد
رضا موسوی خواه

معاون وزیر و مدیر عامل
شرکت نفت ،جناب دکتر
علیرضا صادق آبادی

شــرکت برنــد ،وظیفــه خریــد و حمــل
ســوخت از محــل انبارهــای شــرکت نفــت
و توزیــع بــه موقــع آن در جایــگاه هــای
تحــت پوشــش را داشــته ،و مســئول
کیفیــت و کمیــت فــرآورده هــا و ارتقــاء
رفــاه امنیتــی بــه مصــرف کننــده اســت

هیــچ نــوع رانتــی در پــس پــرده
شــرکتهای زنجیــره ای توزیــع ســوخت
(برنــد) وجــود نــدارد ،ضمــن اینکــه
اجــرای ایــن طــرح ،اصــل  ۴۴قانــون
اساســی را در ایــن شــرکت بهطــور
کامــل اجرایــی خواهــد کــرد.

مســئله قابــل توجــه در ایــن طــرح،
اعمــال سیاســت جــوان گرایــی وزیــر
در مدیریــت کالن و بهــره منــدی از
نیروهــای متخصــص جــوان اســت.

در بیــان
مقـــــامــات

مامـوریت

و چشم انداز
پتروخضراء
شــرکت پتروخضــراء بــه پشــتوانهی
ســالها تجربــهی کادر مجــرب خــود
در زمینـهی توزیــع ســوخت و جایــگاه
داری ،و همچنیــن بــا ترکیــب منحصــر
بفــرد ســهامداران ،کــه خــود غالبــا از
جایــگاه داران عمــده و کهنــه کار ایــن
منطقــه انــد ،عــاوه بــر معرفــی و ایجاد
رویکــردی بــی ماننــد در صنعــت نفــت
کشــور در رابطــه بــا شــرکت هــای
برنــد ،بــدون شــک ،انتخابــی مطمئــن
جهــت همکاریهــای شــفاف ،مــداوم
و پایــدار میباشــد.

از همــه مهــم تــر ،تامیــن و تحویــل بــه
موقــع ســوخت بــه جایــگاه هــای شــما
میباشــد.
بــه عــاوه ،در راســتای تکمیــل
زنجیــره تولیــد و توزیــع ،ایــن شــرکت
در نظــر دارد در آینــدهی نزدیــک ،بــه
تولیــد ســوخت بــا کیفــت مناســب
و مطابــق بــا اســتاندارد هــای بیــن
المللــی بپــردازد.
همچنیــن در افــق  20ســاله شــرکت،
قــرار گرفتــن برنــد «خضــراء»
بــه عنــوان ســرآمد عرصــهی تولیــد،
تامیــن و توزیــع ســوخت و محصــوالت
مرتبــط در سراســر ایــران و منطقــه در
نظــر گرفتــه شــده و معیــن گردیــد
ایــن مهــم بــا تمرکــز بــر بهبــود
خدمــات بــرای جایــگاه داران و
مصــرف کننــدگان نهایــی ،منطبــق بــر
اســتانداردهای بیــن المللــی ،متعهــد
بــه مســائل زیســت محیطــی و همــگام
بــا آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا بــوده
و بــا توجــه بــه موقعیــت اســتراتژیک
مــرزی خــود باالتریــن ســهم در بــازار
مصــرف داخلــی را از آن خــود کــرده و
بــه یکــی از  10شــرکت برتــر کشــور
مبــدل گــردد.

احداث و نوسازی
تامین و توزیع سوخت جایگاهها

مــا معتقدیــم ایــن مهــم نــه فقــط بــه
دلیــل تجربــهی بــی همتــای کادر و
ســهامدارانمان ،بلکــه ،بــه واســطه
الگــوی کاری مجموعــه مــان ،یعنــی
تخصــص محــوری ،شایســته ســاالری،
الــزام و تعهــد بــه رضایــت و خشــنودی
مصــرف کننــدگان نهایــی و کلیــه
همــکاران در زنجیــره توزیــع و پخش و

انجــام تمامــی مراحــل ســاخت جایــگاه
اعــم از مشــاوره ،جانمایــی ،اخــذ
مجوزهــای الزم ،طراحــی و اجــرای
جایــگاه هــا ،و در کنــار آنهــا نوســازی
و بهینــه ســازی جایــگاه هــای قدیمــی
تحــت پوشــش ایــن شــرکت ،احــداث
جایــگاه هــای مــدرن و مطابــق بــا
نیازهــای روز جامعــه از قبیــل شــارژ

خــودرو و موتــور ســیکلت ،احــداث
نیــروگاه هــای تولیــد انــرژی هــای
پــاک ماننــد خورشــیدی و بــادی ،و
ارائــه خدمــات جانبــی ماننــد کارواش،
تعویــض روغــن ،ســوپرمارکت و غیــره،
از مهمتریــن دغدغــه هــا و خدمــات
مــا میباشــد کــه ســعی در ارائــه
هــر چــه بهتــر آنهــا بــه مشــتریانمان
داشــته و امیدواریــم روز بــه روز بهبــود
یافتــه و بتوانیــم ســطح کیفــی و کمــی
خدمــات را افزایــش دهیــم.

تامین مالی و مشارکت
در ساخت

بــه دلیــل تمرکــز هدفمنــد و بهــره
بــردن از تیــم قــوی کارکنــان،
ســهامداران و بــزرگان اقتصــادی
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
یکــی از خصوصیــات مهــم خــود بــه
شــمار مــی آوریــم؛ یکــی از امکانــات
منحصــر بفــرد و فرصــت هــای تکــرار
نشــدنی ارائــه شــده در ایــن شــرکت
کــه شــاید بــه نــدرت قابــل مشــاهده
باشــد ،ســرمایه گــذاری ،مشــارکت و
مشــاوره در پــروژه هــا و معرفــی بــه
بانــک جهــت اخــذ تســهیالت بــرای
همــکاران میباشــد.

هیئت
مـدیره

محمد رضا آکــــار

حسینعلی خسروی

محمدولی خسروی

حسین انصاری

محمدرضا عیسائیفرد

مدیر عامل
مســئولیت در شــرکت صنایــع
غذایــی نــان قــدس رضــوی
ســابقه کار در ســازمان صنایــع
و معــادن زاهــدان
مســئولیت در کارخانجــات
ســیمان سیســتان

موسس
مالــک جایگاههــای ســوخت
شــهید چمــران و شــهدا بیرجنــد
عضــو هیئــت مدیــره و دبیــر
انجمــن صنفــی جایــگاه داران
خراســان جنوبــی

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

مشاور هیئت مدیره
مالــک جایــگاه شــعله ،اولیــن
جایــگاه خصوصــی اســتان
بیــش از  ۴۰ســال ســابقه
جایــگاه داری
نائــب رئیــس انجمــن صنفــی
جایــگاه داران خراســان جنوبــی

سهامدار شرکت
مالــک جایــگاه مشــعل واقــع در
حاشــیه بلــوار پاســداران بیرجند
تجربــه ســرمایهگــذاری وایجــاد
کارگاه زود بــازده اقتصــادی
مالــک مجموعــه کشــتارگاه
صنعتــی اســتان خراســان جنوبــی

حسن لشکری

احمد المعی

علیاکبرفرامرزی

محمدحسین قربانی

حسین مهرنیا

رمضان راستی

رئیس هیئت مدیره
مالــک جایــگاه شوســف بــا
درجــه ممتــاز
بیــش از  30ســال ســابقه
اجرائــی و مدیریتــی
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
شــرکت ســیمان زابــل

نائب رئیس شرکت
استاد دانشگاه
نماینــده بهتریــن و فعــال تریــن
جایــگاه بنزیــن و  CNGمرکــز
اســتان در بلــوار مــدرس بیرجنــد
نماینــده شــرکت چنــد منظــوره
خــاص جانبــازان خراســان جنوبی

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

عضــو هیئــت مدیــره و مدیــر
بازرگانــی و بازاریابــی شــرکت
کارشــناس بازرگانــی بیــن الملــل
و کـارشـــناس فـروش و بازاریابی از
دانشــگاه تهــران
ســابقهی فعالیــت در حــوزه
تجهیـــزات پتروشـــیمی

سهامدار شرکت
مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی
چنــد منظــوره خــاص جانبــازان
خراســان جنوبــی
از افتخــار آفرینــان جبهــه
هــای جنــگ و جانبــاز ســرافراز
 70درصــد.

سهامدار شرکت
بازرس شرکت
فعــال اقتصــادی در اســتانهای
خراســان رضــوی و جنوبــی

و سهامداران

چــکاپ ادواری جایگاههــا و
رفــع تمامــی عیــوب احتمالــی
بــرای پیشــگیری از ایجــاد
خســارت بــه تجهیــزات جایــگاه.
انجــام کلیــه خدمــات بیمهای،
اعــم از بیمــه آتــش ســوزی،
مســئولیت مدنــی ،ســرقت و
غیــره توســط شــرکت.
اجــرای کامــل طــرح کهــاب
کــه عــاوه بــر مســائل زیســت
محیطــی باعــث جلوگیــری
از کســر فرآوردههــا شــده و
باعــث اســتحصال فرآوردههــا از
بخــارات فــرآورده میگــردد.
کاهــش نیــروی انســانی
جایگاههــا از طریــق مکانیــزه
کــردن آنهــا.
انجــام کلیــه خدمــات
جایگاههــا اعــم از کالیبراســیون،
ارت ســنجی ،شــارژ کپســول
آتــش نشــانی و غیــره.
ارائــه پکیچهــای ویــژه از
تمامــی کاالهــای مصرفــی
جایــگاه اعــم از لبــاس و کفــش
کار ،نــازل ،ســرنازل ،شــیلنگ و
غیــره.

کاهش

هزیــنههای
جایگاهها

وفــادار ســازی مشــتریان
توســط برنامــه هــای باشــگاه
مشــتریان شــرکت.
افزایــش فــروش جایــگاه از
طریــق برگــزاری کمپیــن هــای
تبلیغابــی و مبــارزات بازاریابــی.

افزایش

درآمــدها
از جایگاه

برگــزاری دوره هــای آموزشــی
بــرای کارکنــان جایــگاه هــا
در زمینــهی نحــوه برخــورد بــا
مشــتری و مشــتری مــداری.
اســتفاده تبلیغاتــی از فضــای
جایــگاه ،از طریــق نصــب تابلــو،
 LCDهــای تبلیغاتــی و غیــره.
افزایــش فــروش ازطریــق ارائه
خدمــات جانبــی بــه مشــتریان
ماننــد تنظیــم بــاد ،کارواش و ...
احــداث کارواش ،تعویــض
روغن،ســوپرمارکت و  ...درصــورت
وجــود فضــای مناســب در جایگاه
تامیــن کلیــه برندهــای معتبــر
روغــن موتــور و انــواع مکمــل هــا
بــا قیمت مناســب

اجــرای برنامههــا و ارائــۀ
خدمــات بــه منظــور جلــب
رضایــت مشــتری و وفــادار
ســازی مشــتریان در قالــب هــای
مختلــف ماننــد:
برگــزاری جشــن و همایــش
و دعــوت از مشــتریان همــراه
بــا اهــدای جوایــز بــه مشــتریان
برتــر
مشــارکت درکارهــای مردمــی
و عــام المنفعــه بــا همــکاری و
کمــک مشــتریان مشــتاق
مشـــارکت در پروژههـــای
محیــط زیســتی
طراحــی اپلیکیشــن ســوخت
گیــری مخصــوص مشــتریان
شــرکت ،بــا قابلیــت هــای
مختلــف
صدورکارت باشــگاه مشــتریان
و بهرهمنــدی ازمزایــای مختلــف
اطــاع از تخفیفــات ویــژه،
برنــدگان جشــنوارهها و زمــان
برگــزاری برنامههــای شــرکت
انتقــادات و پیشــنهادات و
پیگیــری شــکایات

باشگاه

مشتریان شرکت

ایــن باشــگاه بــه منظــور خدمــت
رســانی بهتــر و رفــاه حــال
جایــگاه داران محتــرم طراحــی
گردیــده اســت .برخــی از
خدمــات ایــن باشــگاه بــه شــرح
ذیــل میباشــد:
امــکان نظــارت بــر موجــودی،
فــروش و کارکنــان جایــگاه از راه
دور

باشــگاه

جایگـــــاهداران

معرفــی بــه بانــک هــا جهــت
اخــذ تســهیالت
اســتفاده از اقامتگاههــای
تفریحــی طــرف قــرارداد شــرکت
بــا تخفیفــات ویــژه
اســتفاده از باشــگاهها و
مجموعههــای ورزشــی طــرف
قــرارداد بــا تخفیفــات ویــژه
انجــام کلیــه بیمههــا اعــم از
بیمــه عمــر ،شــخص ثالــث ،بدنــه
و غیــره بــا تخفیفــات ویــژه
امــکان اســتفاده رایــگان از
تمامــی خدمــات جایگاههــای
تحــت پوشــش ایــن شــرکت
ماننــد کارواش و تعویــض روغــن

ســهمیه ســوخت ماهیانــه و
امــکان اســتفاده از آن در تمامــی
جایــگاه هــای تحــت پوشــش
ایــن شــرکت
مشــاوره رایــگان در
خصــوص مســائل حقوقــی ،
مالیــات و غیــره
برگــزاری همایــش هــای
مختلــف جهــت تعامــل بیشــتر
بــا جایــگاه هــا و اســتفاده
ازنظــرات آنهــا
اطــاع از آخریــن اخبــار
شــرکت و صنعــت جایــگاه
داری

قابلیــت ســوختگیری و
پرداخــت ســریع بــدون نیــاز بــه
پیــاده شــدن از خــودرو

امــکان تعریــف ســهمیه برای
هــر خــودرو یــا بــرای هــر نوبــت
سو ختگیر ی
دریافــت امتیــاز وفــاداری؛ هر
مشــتری بــا هــر بــار ســوختگیری
امتیــازی را بــه عنــوان امتیــاز
وفــاداری دریافــت کــرده و
میتوانــد از آن بــرای خریــد
ســوخت و خدمــات و یــا کاال از
مراکــز طــرف قــرارداد شــرکت
اســتفاده نمایــد.

امــکان رزرو خدمــات ماننــد
کارواش و تعویــض روغــن

امتیــازات بــه صــورت هر ســه
مــاه یــک بــار محاســبه میگــردد
و معــادل ریالــی امتیــاز کســب
شــده بــه حســاب کاربــری
مشــتری اضافــه میگــردد.

نقشــه جایگاهها و اســتراحتگاه
هــا بــا قابلیــت جســتجو و فیلتــر
بــر اســاس خدمــات ارائــه شــده
در آنهــا
نشــان دادن بــار ترافیکــی
جا یگا ههــا

اپلیکیشن
سوختگیری

امــکان خریــد و ســفارش
نوشــیدنی ،غــذا ،و انــواع کاالهــا و
تحویــل آن در زمان ســوختگیری
جســتجو و پیــدا کــردن روغــن
موتور مناســب
یــادآوری زمــان تعویــض
روغــن و تمدیــد بیمــه خــودرو
ارائهی تخفیفات ویژه
سرگرمی

همچنیــن ،مشــتری میتوانــد
در صــورت تمایــل از امتیــاز خود
جهــت مشــارکت در پروژههــای
محیــط زیســتی و یــا کمــک
بــه مراکــز خیریــه اســتفاده
نمایــد؛ در ایــن صــورت امتیــاز
مشــتری  3برابــر محاســبه شــده،
و بــه نــام خــود مشــتری در آن
امــر هزینــه و رســید آن بــرای
مشــتری ارســال میگــردد.

کارت

باشگاه
مشتریان

امکان مشــاهده میزان و زمان
و مکان تمامی ســوختگیری ها

امــکان مدیریــت نــاوگان حمل
و نقــل ادارات ،ارگانها و شــرکتها
مشــاهدهی آنالیــن میــزان
مصــرف و مقایســه آن بــا مــاه
هــای گذشــته

1
جایگاههای
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پتروخضراء
رزومــه کاری هــر ســازمان معــرف
ســطح خدمــات و ســابقه فعالیــت
آن ســازمان میباشــد ،شــرکت
پتروخضــراء بــا مالکیــت جایــگاه
هایــی بــا قدمــت بیــش از 4
دهــه ،و مجمــوع  125ســال
تجربــه ســهامداران خــود کــه
همــان جایــگاه داران بــا ســابقه
میباشــند ،ایــن افتخــار خدمــت
را ارج نهــاده ،و همیشــه ســعی
نمــوده کیفیــت را بــر کمیــت
ترجیــح دهــد .رزومــه شــرکت به
شــرح زیــر معرفــی میگــردد:
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 -1جایگاه شهدا
آغاز فعالیت1394 :
نوع فرآورده  :بنزین
آدرس  :بیرجنــد  -بلــوار شــهدای
عبا د ی

 -2جایگاه شعله
آغاز فعالیت1353 :
نــوع فــرآورده  :بنزیــن  -بنزیــن
ســوپر CNG -
آدرس  :بیرجنــد  -بلــوار خلیــج
فــارس

 -3جایگاه مدرس
آغاز فعالیت1392 :
نوع فرآورده :بنزین و CNG
آدرس :بیرجنــد  -خیابــان
مــدرس  -تقاطــع خیابــان 15
خــرداد

 -4جایگاه مشعل
آغاز فعالیت1381 :
نوع فرآورده  :بنزین
آدرس  :بیرجنــد  -خیابــان
پاســداران  -تقاطــع خیابــان
محالتــی
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 -5جایگاه فرامرزی
آغاز فعالیت1365 :
نوع فرآورده  :بنزین و نفتگاز
آدرس  :بیرجنــد  -درمیــان
نرســیده بــه کارخانــه ســیمان
باقــران

 -8جایــگاه ســه ســتاره
ســهیل
آغاز فعالیت1396 :
نوع فرآورده  :بنزین و نفتگاز
آدرس  :فــردوس  -کیلومتــر 15
فــردوس بــه بشــرویه

 -6جایگاه شوسف
آغاز فعالیت1356 :
نوع فرآورده  :بنزین و نفتگاز
آدرس  :شوســف  -حاشــیه جــاده
زاهدان

 -9جایگاه قائم
آغاز فعالیت1396 :
نوع فرآورده  :بنزین و نفتگاز
آدرس  :قاین  -حاجی آباد

 -7جایگاه شهید چمران
آغاز فعالیت1389 :
نوع فرآورده  :بنزین و CNG
آدرس :بیرجنــد  -مهــر شــهر
پشــت پلیــس راه
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 -10جایگاه صبا
آغاز فعالیت1396 :
نوع فرآورده  :بنزین و نفتگاز
آدرس  :قایــن  -ســه راهــی
خــواف
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