
 راهنمای استفاده از نرم افزار خرید سوخت پتروقطران

 

 

شرکت پاسارگاد بنا ارج، با توجه به سابقه درخشانی که در ارائه خدمات به جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور دارد، 

فراورده های جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات خود، اقدام به تهیه نرم افزاری جهت خرید سوخت از سایت شرکت ملی پخش 

نفتی نموده است تا با استفاده از آن، عملیات خرید سوخت، تماما توسط بازبین جایگاه قابل انجام باشد و صرفه جویی زیادی 

بازبین جایگاه با استفاده از این نرم افزار می تواند بدون محدودیت زمانی  در زمان و هزینه های انجام این عملیات ایجاد شود.

 با استفاده از گوشی موبایل خود، اقدام به خرید سوخت یا تسویه و ... نمایدو مکانی، حتی 

سعی شده است نحوه استفاده از این نرم افزار برای حالت های مختلف مورد نیاز، تشریح شود. الزم به ذکر  در این راهنما،

ارائه شده است و کاربران گرامی می راهنما  است که قابلیت های نرم افزار ارائه شده، بسیار بیشتر از آنچیزی است که در این

وه عملکرد ابزارهای جانبی که در این نرم افزار تعبیه شده است، با بخش پشتیبانی تماس حاصل توانند جهت اطالع از نح

م یا تنها همچنینالزم به ذکر است که با توجه به نوع قراردادی که جایگاه با برند پتروقطران دارد، ممکن است از تما فرمایند.

 بخشی از قابلیت های این نرم افزار استفاده کند.

این راهنما در دو فصل تهیه شده است. در فصل اول به نحوه نصب نرم افزار بر روی سیستم کامپیوتر پرداخته می شود و در 

 فصل دوم، به نحوه استفاده از آن می پردازیم.

در کشور توسعه یافته، تیم پشتیبان، منتظر دریافت پیشنهادات و انتقادات شما با توجه به اینکه این نرم افزار، برای اولین بار 

 عزیزان است تا در بهبود هرچه بیشتر آن، گام بردارد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل اول:

 آموزش دریافت و نصب نرم افزار 

 



 

 



 فصل دوم:

 نحوه استفاده از نرم افزار

 

 



 

 



 منعقد شده است، حالت های زیر جهت کار با نرم افزار پیش بینی شده است:با توجه به نوع قراردادی که با برند 

خرید سوخت: در اینحالت، با توجه به فراورده مورد نظر و کارمزد قرارداد شده با برند و لیتراژهای اعالمی توسط  -1

شرکت ملی  در مرحله اول، کارمزد مربوط به برند پرداخت می شود و سپس با هدایت به سایتشرکت ملی پخش، 

در این حالت، باید دقت شود که نام فراورده، ترکیبی هست از نوع فراورده،  پخش، خرید فراورده صورت می گیرد.

. بعنوان مثال، فراورده ای فراورده در سایت شرکت پخش و کارمزد قرارداد شده با برند برای هر لیتر هر لیتر قیمت

ریال در  143که برای خرید فراورده گازوئیل، به ازای هر لیتر، باید به این معنی است  2637+143با نام نفتگاز 

ریال پرداخت  2637، به ازای هر لیتر، مرحله اول، بعنوان کارمزد برند پرداخت شود و سپس در سایت شرکت پخش

 گردد.

ند و کارمزد جایگاه، در اینحالت، با توجه به اینکه انجام محاسبات دقیق مربوط به کارمزد بر تسویه خرید اعتباری:  -2

جهت ورود به سایت شرکت پخش، ابتدا یک مبلغ بصورت علی الحساب بعنوان  بصورت ماهیانه انجام می شود،

تسویه خرید اعتباری انجام شده و در پیایان  کارمزد برند، پرداخت می شود و سپس با ورود به سایت شرکت پخش،

 هر ماه، جزئیات تسویه با برند صورت می گیرد.

جهت استفاده از این نرم افزار، باید ابتدا یک نام کاربری و کلمه عبور توسط برند پتروقطران به شما اختصاص داده شود تا 

اگر این تخصیص، صورت گرفته است، کافی است تا فایل اجرای برنامه، که قبال جهت ورود به سامانه از آن استفاده شود. 

 فحه زیر را مشاهده کنید:آنرا نصب کرده اید را اجرا کنید تا ص

 

به صفحه خرید مانند شکل زیر، اکنون نام کاربری و کلمه عبور و حروف تصویر را تایپ کنید و سپس کلید ورود را بزنید تا 

  د.یسوخت خود وارد شو



 

در قسمت باال )سمت چپ( باید نام بازبین جایگاه مشاهده شود. درصورت  اطالعات نام کاربری و کلمه عبور، در صورت صحت

 مغایرت، با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

جهت خرید سوخت، از سمت چپ صفحه، کلید خرید را بزنید تا فراورده های مجاز برای شما نمایش داده شوند، مانند شکل 

 زیر:



 

فراورده مورد نظر و لیتراژ تخصیص یافته در شرکت پخش را انتخاب کنید. با انجام با کلیک روی عالمت + مربوطه می توانید 

. در صورت صحیح بودن مبالغ مربوط به پرداخت های مرحله اول و دوم به شما نشان داده می شود انتخاب مورد نظر،

تا پرداخت مرحله اول را انجام به سایت شرکت به پرداخت هدایت می شوید  اطالعات، با فشردن کلید تکمیل فرایند خرید،

 دهید.

: بصورت پیش فرض، تعداد حواله در این مرحله از خرید، یک حواله در نظر گرفته می شود که در صورت نیاز می 1تبصره 

 توانید آنرا تغییر دهید.

شرکت پخش، این لیتراژ  : اگر لیتراژ مورد نظر در مقادیر تخصیص یافته مشاهده نشد، به شرط آنکه اطمینان دارید که2تبصره 

را برای شما تخصیص داده است، می توانید در کادر مربوط به پکیج اضافه کنید، مقدار لیتراژ مورد نظر را اضافه کنید و ادامه 

 دهید.



 

 

 



 در این صفحه به موارد زیر توجه کنید:

 ارج نام پذیرنده: پاسارگاد بنا

 1744955شماره پذیرنده: 

 کارمزد قرارداد شده ضرب در عدد لیتراژ مبلغ قابل پرداخت:

 

 با وارد کردن اطالعات کارت بانکی خود و پرداخت مربوط به مرحله اول، به سایت شرکت پخش هدایت می شوید:

 

 

 

 در این صفحه ابتدا روی عالمت فلش مربوط به کد مشتری، کلیک کنید تا صفحه به صورت زیر باز شود:



 

. سپس مقدار حواله را انتخاب مجاز، باید همان فراورده انتخابی شما باشد )منظور نوع فراورده است( فراوردهدقت کنید که 

 کنید:

 

سپس با انتخاب گزینه پرداخت  در اینجا نیز باید مقدار حواله، با آنچیزی که در مرحله قبلی انتخاب کرده اید، یکسان باشد.

 جهت پرداخت مبلغ فراورده اقدام کنید.الکترونیکی و از طریق درگاه بانک ملت، 



 

 

 در این مرحله نیز توجه به موارد زیر ضروری است:

 نام پذیرنده: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

 202585شماره پذیرنده: 

 مبلغ قابل پرداخت: قیمت فراورده در سایت شرکت پخش ضربدر مقدار لیتراژ انتخابی



 مشاهده می شود: ی مبنی بر موفقیت آمیز بودن خرید شماکارت بانکی، پیامبا پرداخت وجه، از طریق 

 

پخش نیز برای شما نمایان می شودو عملیات خرید فراورده به پایان می  این پیام، تائیدیه شرکت OKبا کلیک روی کلید 

 رسد.

 


