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 سابقه بروز رسانی

 تاریخ بروزرسانی نسخه

 86شهریور  6.8

 80خرداد  0.8
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در خصوص  توزیع سوختتبیین رابطه شرکت ملی پخش و شرکتهای  1

 دیسپچینگ جایگاه های عرضه فرآورده

برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد سامانه یكپارچه کنترل و اندازه  938در راستای اجرای بند ج ماده 

و  ید، فرآورش، انتقال، پایش، توزیع و صادرات نفت خام وگاز طبیعی و فرآورده های نفتیگیری میزان تول

عملكرد و عملیات جایگاه ها، شرکت  بر های نفتی،عالیه شرکت ملی پخش فرآورده جهت نظارتهمچنین 

د باشهای تحت پوشش خود می/مالك جایگاه مكلف به اجرای سیستم دیسپچینگ در جایگاهتوزیع سوخت

، نصب سیستمافزاری شامل نرم/افزاریایجاد زیر ساخت سختلذا در این خصوص منابع مورد نیاز جهت 

توسط شرکت ملی پخش معرفی گردیده است ؛ این امر  غیره نگهداشت و ،پشتیبانی، تعمیرات،کالیبراسیون

با درنظر زهای الزم های اجرا و همچنین اخذ مجودر راستای یكنواختی در معماری،  نرم افزار و شیوه 

 می باشد. گرفتن و رعایت ملزومات سایبری مدیریت راهبردی افتا 

/جدیداالحداث( می بایست شرایط ذیل را در توزیع سوخت شرکت های مشمول ) تحت پوششلذا جایگاه 

 خصوص اجرای دیسپچینگ دارا باشند :

 

 تامین زیرساخت  3

-سختی دیسپچینگ اطالعات، زیر ساخت / مالك جایگاه  مكلف است براتوزیع سوختشرکت 

های تحت پوشش خود ایجاد ای که در ذیل به آن اشاره شده است، در جایگاهرا به گونه افزاریافزاری/نرم

 د داشت :  نشرکت ملی پخش نظارت عالیه بر اجرای کار را بر عهده خواه مناطق ،نماید ؛ در تمامی مراحل

/ مالك جایگاه می بایست از توزیع سوخت، شرکت 9LG/TGسیستم درصورت عدم تجهیز جایگاه به  -3-9

 اقدام به تهیه و نصب سیستم مذکور نماید. 9 لیست پیوست

                                                      
 ت اندازه گیری سطح و دما  تجهیزا  9
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و یا  نیازبه تعمیرات اساسی  سیستم مذکورولیكن  موجوددر جایگاه  LG/TGدر صورتیكه سیستم  -3-3

عملیاتی  ،تعویضر خصوص تهیه، د/ مالك جایگاه مكلف است، توزیع سوختباشد، شرکت نکالیبره پذیر 

 اقدام نماید.( 9)تهیه از لیست پیوست  LG/TGتجهیزات نمودن و کالیبراسیون 

توزیع در جایگاه وجود داشته و نیاز به تعمیرات نداشته، شرکت  LG/TGدر صورتیكه سیستم  -3-2

(، طبق 3 / مالك جایگاه  مكلف است با استفاده از لیست شرکتهای مورد تائید )پیوستسوخت

(، نسبت به کالیبراسیون آن اقدام نماید و 2 )پیوست دستورالعمل مقایسه سطح سنج و دیپ مخزن جایگاه

( را تكمیل و نسبت 4 ضروریست گواهی صحت و صورتجلسه مقایسه دیپ با سیستم سطح سنج )پیوست

 منطقه اقدام الزم را انجام دهد. به اخذ تائیدیه از

-/ مالك جایگاه  میتوزیع سوختدر جایگاه، شرکت  LG/TGنسول سیستم در صورت عدم وجود ک -4-3

 اقدام نماید. 3از پیوست  بایست نسبت به تهیه آن

مجزا و مختص به سیستم  PC/ مالك جایگاه می بایست یك دستگاه توزیع سوختشرکت  -5-3

 ، در جایگاه نصب نماید. دیسپچینگ

PC یل باشد:اختصاصی می بایست حداقل دارای مشخصات ذ 

 RAM(3-4G) 

 CPU  دوهسته ای(INTEL3838) 

 .مادربورد دارای پورت سریال یا کارت سریال نصب گردد 

 WINDOWS0 

به اینترنت ممنوع  PCتبصره: الزم به ذکر است هرگونه کاربری شخصی و یا شرکتی و همچنین اتصال این 

( 9اطالعیه شماره ) ")ارجاع به  شدمذکور دائم روشن با PCبوده و ضروریست در کلیه ساعات شبانه روز 

  .("های توزیع فرآوردههای امنیت اطالعات شرکتسیاست

 دیسپچینگ و / مالك جایگاه  می بایست جهت جلوگیری از قطع سیستمتوزیع سوختشرکت  -6-3

LG/TG  دقیقه، در زمان قطع برق، نسبت به تهیه و نصب  38بمدت حداقلUPS  با ظرفیت حد اقل

KVA9 جایگاه تحت پوشش خود اقدام نماید.، در 
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 ارسال اطالعات به مرکز دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  2

موظف است جهت دیسپچینگ اطالعات از منابع مورد تائید شرکت / مالك جایگاه توزیع سوختشرکت 

  .استفاده نماید (5)پیوست  ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی شرکتهایی که قبل از ارائه دستورالعمل شماره هشت با هماهنگی طرح دیسپچینگ تبصره: صرفاً 

در جایگاه های تحت پوشش خود  5های پیوست لیست شرکتاقدام به اجرای دیسپچینگ خارج از پخش 

غیر  ماه با ارائه مستندات ذیل  فرآیند قبلی را ادامه دهند؛ در 6حداکثر ظرف مدت  نموده اند می توانند

های تحت پوشش اقدام به اجرای دیسپچینگ در جایگاه 5بایست با استفاده از لیست پیوست اینصورت می

 خود نمایند.

 اخذ تائیدیه امنیتی شرکت اجراکننده از سلسله مراتب حراستی درخصوص اجرای دیسپچینگالف( 

 مورد تائید افتا اخذ تائیدیه امنیتی سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده از مراجعب( 

های دستور العمل اجرایی طرح دیسپچینگ در جایگاه "پیاده سازی و اجرای کلیه الزامات مندرج در ج( 

های توزیع های امنیت اطالعات شرکت( سیاست9) اطالعیه شماره "و  "عرضه سوخت )ویرایش هشتم(

 های ابالغی آتیو سایر دستورالعمل "فرآورده

 

 وجودی جایگاه های عرضه سوخت دیسپچینگ اطالعات م 201

 افزاریسخت/ مالك جایگاه  مكلف است برای دیسپچینگ اطالعات، زیر ساخت توزیع سوختشرکت 

 های تحت پوشش خود ایجاد نماید.ای که در ذیل به آن اشاره گردیده است، در جایگاهرا به گونه افزارینرمو 

 جایگاهی LG/TGصنعتی با کنسول های  با قابلیت مكالمه Stand aloneتامین برد  -2-9-9

 پس از کنسول 3RTU نمایند. برداطالعات را دریافت می  323RSبرد های مذکور از طریق پورت سریال  

LG/TG  و قبل ازPC انتقال اطالعات توسط شبكه  گیرد.قرار میAPN  از طریق ماژول مودمGSM  و سیم

                                                      
3 sRemote Terminal Unit 
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 شرکت ملی پخش صورت می پذیرد. مرکز دیسپچینگ به سرورکارت و تونل متعلق به شرکت ملی پخش 

به صورت محرمانه در اختیار شرکت توزیع سوخت قرار خواهد  NDA 2پروتكل ارتباطی پس از امضاء سند 

 گرفت. 

 

 RTU-basedمی بایست به صورت جهت ارسال اطالعات به سرور مرکز دیسپجینگ روش اجرایی  -2-9-3

داخل جایگاه نیز  PCمطلوب این است که اطالعات اخذ شده بر روی  .باشد مجاز نمی PCبوده و استفاده از  

 قابل مشاهده باشد. 

 4APN، زیر ساخت شبكه شرکت ملی پخش مرکز دیسپچینگواسطه انتقال داده از جایگاه به  -2-9-2

و پورت را داشته و با یك پروتكل دو طرفه  IPاست که در این خصوص مدار واسط قابلیت دریافت 

response  –ommand c  منتقل می سازد. پروتكل انحصاری و کددار و مرکز دیسپچینگ اطالعات را به
5encrypted  . می باشد 

 LGTGرا مختل نماید. در صورتی که  LGTGروش اجرایی به هر نحو نمی بایست عملكرد طبیعی -2-9-4

سبه حجم در مدار واسط قابل انجام خواهد در الیه سنسوری صرفاً مقادیر ارتفاع را اندازه گیری نماید. محا

 بود. 

 : Encryption  6محتویات داده ارسالی موجودی مخازن بدون  -2-9-5

 باید شامل موارد زیر باشد: RTUداده ارسالی از 

 GSIDالف( 

 تعداد مخازنب( 

 به ازاء هر مخزنج( 

                                                      
2 menteAgre ureDisclos-Non 
4 ameAccess Point N 
 رمزنگاری شده 5
 رمزنگاری 6
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 شماره مخزن 

 ارتفاع فرآورده 

 حجم فرآورده 

 ارتفاع آب 

 حجم آب 

 دما 

 د برنLGTG 

  تاریخ و ساعت خوانده شدن داده ازLGTG 

 نوع فرآورده 

 حداکثر حجم مخزن 

 دیسپچینگ اطالعات فروش دیسپنسرهای جایگاه های عرضه سوخت  203

/جدیداالحداث( شرکت توزیع سوختهای مشمول) تحت پوشش اجرا و توسعه سامانه فروش جایگاه

شرکت ملی پخش ؛ مرکز دیسپچینگ ت روزانه به آوری اطالعات فروش و انتقال و ثبت آن بصورجهت جمع

در سیاست های جاری شرکت ملی پخش قرار ندارد و مالك عمل، اطالعات موجود در سامانه هوشمند 

 .سوخت می باشد

/ مالك جایگاه  بوده و توزیع سوختبرعهده شرکت  سیستم دیسپچینگ و پشتیبانی از نگهداشت:  9تبصره 

 ملی پخش مورد بررسی قرار می گیرد. این امر مستمراً توسط شرکت

 باشد./ مالك جایگاه  میتوزیع سوختبر عهده شرکت  0CRM: تشكیل تیم پشتیبانی 3تبصره 

: درخصوص شرکت های توزیع فرآورده فرآیند اجرای کار بگونه ای می باشد که اطالعات کلیه 2تبصره 

شرکت ملی پخش ارسال شده و چینگ مرکز دیسپبه  RTUجایگاه های تحت پوشش مستقیماً از طریق 

 را دریافت خواهد کرد. LGTGانشعابی از اطالعات  APNبرروی بستر   PCاز طریق  توزیع سوختشرکت 

                                                      
0 Customer Relationship Management 



 دستورالعمل اجرایی

طرح دیسپچینگ در جایگاه های 

 عرضه سوخت

 

 .80نسخه 

32/6/88 

 

98 

 

 

  شماتیك معماری 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت مرکز دیسپچینگ

 ملی پخش

 اتاق سرور

شرکت توزیع سوخت   

 

RTU 

  

LG/TG 

  

UPS 

  

PC 

افزار جایگاه()نرم  

 جایگاه

 APNتونل 

 (N.I.O.P.D.C)متعلق به 

 APNتونل 

 (شرکت توزیع سوخت)متعلق به 
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 برند و مدل مورد تاييد-موضوع : تهيه و نصب سطح سنج هاي جايگاهي

Veeder root- Gilbarco -1 

Level probe        مدل :Mag plus ساخت امریكا 

Console,supply,interface        مدل :TLS3  یاTLS5. ساخت امریكا 

ENRAF -3 

Level probe       مدل :HLS 2.1.HF  ساخت شرکتHECTRONIC سویس 

Opti Level supply      ساخت : Enraf هلند 

Opti level controller     1.4 : مدلM ساخت هلند 

 Display     Opti level  ساخت : Enraf هلند 

OPW -2  

Level probe      ساخت   834: مدلpetro vend امریكا 

Controller, interface, supply      مدل :site sentinel  ساختpetro vend امریكا 

FAFNIR -4 

Level probe       مدل :visy stick vm-13 ساخت آلمان 

Conversion system       مدل :visy command ساخت آلمان 

Visy monitor : Display       یاVisy view ساخت  آلمان 

Transmitter       مدل :VP ساخت آلمان 

LABKO -5 

Interface       مدل :Labko max MPS-4  شرکتwavin-labko فنالند 

Level probe       مدل :Labko max 71.. MR1  ساختamtek امریكا 

Current loop       مدل :labko MD-1 ساخت فنالند 

Display unit       مدل :labko ME-2 
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WELDANN -6 

Level probe      مدل : PLS-5A  ساختQindao Accugague Instrument  چین 

Console      Display مدل :PD2  Weldann  ساختHanindo  

Power controller        مدل : Weldann 

HSM -7 

Level probe       مدل :MS 16.2-1.  ساخت ترکیه 

Interface       :HSM ساخت ترکیه 

 کره جنوبی Dain  Levelشرکت  -8

 ...DI-2و نمایشگر مدل   EX ia IIB T6نشان با  DI2...-PBمدل  probeبا   

  TSP-LL3با پراب مدل  INCONمحصول  -8

1.- START ITALIANA  با پرابXMT-SI-RS485 

 

 در ضمن موارد زیر مجدداً یادآوری می گردد:

 های ساله از شرکت .1های معتبر درخصوص خدمات پس از فروش گارانتی یكساله و ضمانت

 ذیربط اخذ گردد.

  تجهیراتLG/TG  مذکور شامل سنسورهای سطح ، دما ، آب و نمایشگر محلی باشد و همچنین

تامین گردد و  PCبا نرم افزار فارسی زبان را دارا باشد و این  PCروی بایستی امكان نمایش بر 

 باشد و کاربری دیگری نیابد. LGTGبه اینترنت متصل نشده و مختص 

 بایستی طبق دستورالعمل سازنده و نیز با رعایت کلیه مقررات کشی و نصب تجهیزات میکابل

های تجهیزات ضد انفجار( انجام و فنی و ایمنی و استانداردهای شرکت )بخصوص استاندارد

 نظارت گردد.
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 بسمه تعالي

 دستورالعمل صحت سنجي سطح سنجهاي مخازن جايگاهي

مقرر شد تا کلیه شرکتهای تامین کننده تجهیزات سططح سن))لیسطت پیوسطت الط ( و      -1

ورود  مجاز به، با رعایت موارد ذیل شرکتهای مجاز کالیبراسیون مخازن)لیست پیوست ب(

برروی مخازن  منصوبه LG/TG ( تجهیزاتصحت سنجیاجرای کنترل و مقایسه ) در حوزه

و نهایتاً صدور گواهینامه صحت عملكرد این تجهیز گردیده و نتای) عملكطردی   هاجایگاه

تخلط   آنها بصورت دوره ای از مناطق استعالم تا در صورت بروز هطر گونطه نارضطایتی و    

 احتمالی از لیست حذف گردند.

شرکتهای تامین کننده تجهیزات سطح سن))لیست الط ( و خصوصطاً شطرکتهای مجطاز      -3

وظطاف    عطالوه بطر  در این حوزه کطاری  که تمایل به ورود کالیبراسیون مخازن)لیست ب( 

محوله را دارند، الزمست نسبت به تامین حداقل یك تیم تخصصی دو نفره مرتبط جهطت  

کنترل و اجرای صحت سنجی تجهیزات سطح سن) اقدام نمایند، همچنین امكان نظارت، 

 پشتیبانی فنی، اداری و ترابری جهت سرویس دهی مناسب و نیز مكانیزه نمودن سطوابق 

بازدیدها و مدارك فنی صادره )گواهینامه صحت عملكرد سیستم( و در صورت لزوم انجام 

آتطی دیسطپچینگ جایگاههطا را نیطز فطراهم       هماهنگی های احتمالی بعدی با پیمانكاران

 نمایند.

 متر نواری با دقطت میلیمتطر  نسبت به تهیه  ی متقاضیمقتضی است در وهله اول شرکتها -2

از انواع مورد استفاده جهت اندازه گیطری مخطازن انبارهطای نفتی)مططابق      [اقدام نمایند.

ISO4513     دهای (، از جنس اسطتنلس اسطتیل و مقطاوم در برابطر فراورده)برنطRichter . 

BMI)[    ضمناً الزم است بعنوان ابزار اندازه گیری بطور ساالنه بطه تافیطد آزمایشطگاههای ،

 استاندارد رسیده و گواهینامه کالیبراسیون یكساله اخذ نمایند. 

جهت بررسی صحت دیپ مخزن و همخوانی آن با جدول اندازه گیری ابتدا با متطر نطواری    -4

احجام حك شده برروی دیپ را با ارتفاع قید شده در جداول  کالیبره شده ارتفاع متناظر
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اندازه گیری تطبیق داده شودو بدینترتیب از صحت دیپهای حك شده اطمینطان حاصطل   

 خواهد گردید. در صورت مغایرت الزم است میله دیپ اصالح و یا تعویض گردد.

ر مخزن بطا مقطادیر   مرحله بعدی بر اساس مقایسه ارتفاع یا حجم واقعی فرآورده موجود د -5

نقطه ارتفاعی میباشطد، )حطداک ر    5سیستمی نمایش داده شده توسط مانیتور در حداقل 

 .(میلیمتر میباشد  ±2اختالف مجاز بین دیپ مدرج و سیستم 

:در صورتیكه در ارتفاع اندازه گیری شده دیپ مخزن فاقد حجم متناظر باشد الزم 1تذکر

ورده را از روی میله دیپ اندازه گیری و حجم متنطاظر  است از طریق متر نواری ارتفاع فرآ

 آن را از جدول اندازه گیری مخزناستخراج و سپس با مقادیر سیستم قیاس صورت پذیرد.

  

: در هر نوبت اندازه گیری و مقایسه مقادیر دستی و سیستمی بایسطتی فطروش از   3تذکر

خاموش گردیده و حطداقل    مخزن آن متوق  و پمپ و تلمبه های متصل به مربوطه مخزن

 دقیقه زمان جهت ت بیت سطح و ازبین رفتن تالطم در نظر گرفته شود. 5

 

در صورت انطباق مقادیر ارتفاعی سیستم با میله دیپ مدرج)در حد مجطاز( الزمسطت در    -6

مرحله بعد جهت کنترل صحت تغذیه جدول اندازه گیری در نرم افزار سیسطتم ، مقایسطه   

تناظر با ارتفاع بر اساس جدول اندازه گیری مخطزن مربوططه در   حجم نمایش داده شده م

 صطورت نقطه ارتفاعی قبلی )در صورت لزوم با درون یابی( نیز انجام پطذیرد و در   5همان 

 بالمانع میباشد. LGمطابقت صدور گواهینامه صحت عملكرد سیستم 

کت مجطری و  نوبت آزمایش که در فرم صورتجلسه به امضطا  شطر   5الزمست کلیه مقادیر  -7

مسئول جایگاه رسیده ضمیمه گواهی کالیبراسیون صادره گطردد. در صطورتیكه اخطتالف    

موارد آزمایش شده در حداقل سه نوبت متوالی بیش از حد مجاز باشد الزمست تا مراتطب  

صورتجلسه گردیده و مسئول یا مالك جایگاه موظ  بطه پیگیطری رفطع عیطب از طریطق      

میباشد تطا پطس از رفطع عیطب ،      LG/TGیزات سیستم شرکت نصاب/ تامین کننده تجه
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مجددا مراحل فوق توسط یكی از شرکتهای مجری کنترل و در صطورت صطحت عملكطرد    

 گواهی مربوطه در مرحله بازدید دوم صادر گردد. 

تذکر: در صورتیكه شرکت مجری صحت سنجی یكی از شرکتهای تامین کننده تجهیزات 

 واند همزمان رفع عیب و تست مجدد صحت سنجی گردد.میت 6باشد موارد مندرج در بند 

 

مهلت انقضا  گواهینامه صحت عملكرد سیستم سطح سطن) )کالیبراسطیون( یكسطال از     -8

 تاریخ صدور میباشد. 

الزمست مقداری از فرآورده داخل مخطزن   TGکنترل صحت عملكرد سیستم  در خصوص -8

رن)( بیطرون آورده شطده و   توسط ظرف نمونه گیری مخصوص فرآورده )ترجیحا از جنس ب

الطی   -F° 5دمای آن سریعا توسط ترمومتر جیوه ای مخصوص آزمایشگاه )محدوده دمافی 
F° 315  یاC° 3.- الیC° 1.3 قرافت و همزمان دمای مخزن از مانیتور سیستم نیز قرافت و )

میباشطد( در   F° 1یطا   ./C° 5. ) اختالف مجاز مابین قرافت دسطتی و سیسطتمی   ثبت گردد

در  TGصورتیكه مقادیر مذکور در حطدود مجطاز باشطد ذکطر صطحت عملكطرد سیسطتم        

گواهینامه صحت عملكرد سیستم بالمانع است)در غیر اینصورت الزمست حدود اخطتالف  

 در فرم صورتجلسه ذکر گردد(.

در مانیتور وجود آب را نمایش دهد، الزمست در صطورتیكه   LG/TGدر صورتیكه سیستم  -.1

قابل تشخیص باشد، صحت  است که توسط دیپ مدرج و خمیر آب یابمقدار آن در حدی 

 موضوع بررسی و در فرم صورتجلسه ذکر گردد.

کلیه گواهینامه های صادره  بایستی در زمان اجرای طرح آتی دیسپچینگ جایگاههطا بطه    -11

تافید پیمانكار ذیربط برسد)صرف نظطر از مطدت اعتبطار باقیمانطده گواهینامطه(. لطذا در       

ورت تكرار مجدد صحت سنجی سیستم الزامی اسطت. در ایطن رابططه الزمسطت     غیراینص

گواهینامه های صادره به انضمام یك نسخه از مستندات و صورتجلسطه تسطتهای انجطام    

شده جهت کنترل های بعدی در دفتر جایگاه نگهداری شده و بطه مطوازات اجطرای ططرح     

و نطا معتبطر بطودن     LG/TGدیسپچینگ جایگاه، چنانچطه عطدم کالیبراسطیون سیسطتم     

ضطمن ابططال    گواهینامه صادره محرز گردد، الزمست شرکت مجری ططرح دیسطپچینگ  
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گواهینامه صادره بالفاصله موضوع را به منطقه اعالم تا امتیاز مربوط به طرح درجه بنطدی  

 جایگاه نیز لغو گردد.

عملكطرد   گواهینامه هطای صادره)صطحت   از %.1بیش از  در صورتیكهدر این رابطه تذکر: 

در  طی کنترلهای بعطدی  در یك منطقه مخزن (توسط یك شرکت مجری LG/TGسیستم 

پیمانكطار ططرح    مطورد بررسطی   از زمان صدور گواهینامه محدوده زمانی)کمتر از سه ماه(

به تافید نرسد،  در بند قبل و به لحاظ وجود مغایرتهای قابل توجه قرار گیرفتهدیسپچینگ 

در اسرع وقت به معاونت فنی گزارش تا به نحو مقتضطی از  ه توسط منطقالزمست موضوع 

ادامه فعالیت شرکت مجری کالیبراسیون )صادر کننطده گواهینامطه( جلطوگیری و سطلب     

 صالحیت آن شرکت به مناطق پخش و جایگاهها اطالع رسانی گردد.

این دسطتورالعمل تخلط  محسطوب     اجرافی ) بدیهی است صدور گواهینامه خارج از مفاد 

شده و ضمن سلب کلیه صالحیتهای شرکت صادر کننده موضوع از طریق مقامات قضطافی  

 قابل پیگیری خواهد بود(.  نیز 

حدود تعرفه پیشنهادی جهت هر نوبت بازدیطد، انجطام آزمطایش کنتطرل صطحت       -13

 .2، به همراه ایاب و ذهاب داخل محدوده شهری و حومه)حدود LG/TGعملكرد سیستم 

ه صدور گواهینامه جهت هر مخزن بر اساس دفترچطه فهرسطت نطر     کیلومتری(، تا مرحل

این  3به ازا  دو نفر نیروی اعزامی متخصص )مطابق بند  1284عوامل صنعت نفت در سال 

( شصت ..6/...دستورالعمل( به ازا  هر ساعت)حداقل یكساعت محاسبه میگردد( معادل)

به نسبت زمان صرف شطده بطه   هزار ریال خواهد بود که در صورت افزایش مدت آزمایش 

مبلغ فوق افزوده خواهد شد. بدیهی است جهت بازدید جایگاههای نواحی، هزینطه هطای   

 ایاب ذهاب مطابق تعرفه تاکسی سرویس از مرکز استان نیز لحاظ میگردد./
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 ليست شركتهاي مجاز در ديسپچينگ اطالعات موجودي جايگاه هاي عرضه سوخت
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