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گزارش ویژه

جایگاه سوخت دومنظوره سیدی

بزرگترین جایگاه سوخت استان با ظرفیت سوختگیری  42خودرو به صورت همزمان آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز است
ساخت جایگاه سوخت دو منظوره سیدی در زمینی به

این جایگاه به عنوان بزرگترین و مدرن ترین جایگاه سوخت

مجموعه غذایی شامل کافیشاپ ،فست فود مجلل و محلی

صد میلیارد ریالی و با اشتغال زایــی مستقیم بــرای 50

و با توجه به موقعیت مکانی جانمایی شده آمــاده خدمات

عزیز ،فروشگاه ،اینترنت رایگان برای استفاده عموم ،محل

مدیرمحترم جــنــاب آق ــای مهندس شــکــوری ،مــعــاونــان و

با ظرفیت سوختگیری 42خودرو به صورت همزمان است.

مــســاحــت 10500مترمربع و بــا سرمایه گ ــذاری حــدودا
نفر در سال  1394آغاز شد و در سال  1396با حمایت

کارشناسان شرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه
خراسان شمالی با هدف عرضه سوخت بنزین و  CNGو

سایر خدمات رفاهی افتتاح شد و به بهره بــرداری رسید؛

بنزین

CNG

اتوبانک
صادرات

استان در بجنورد ،بولوار والیت ،مقابل پلیس راه واقع شده
رسانی به همشهریان عزیز و زائران علی بن موسی الرضا(ع)

امکانات رفاهی این مجموعه در حال حاضر شامل ارائه
سوخت بنزین ،عرضه گاز طبیعی ،CNGاتوبانک صادرات

برای انجام عملیات بانکی بدون نیاز به پیاده شدن از خودرو،

کافی شاپ
فست فود

هایپر
مارکت

نمازخانه
سرویس

بهداشتی

بــرای برگزاری جشن تولد و سایر جشنهای همشهریان
اسکان راهنمای گردشگری برای معرفی جاذبه های شهر

به مسافران ،ایستگاه مطالعه برای مراجعان گرامی ،محل
انتظار سرنشینان خودرو با امکانات رفاهی و  ...است که در

آینده ای نزدیک خدمات دیگری نیز به مجموعه اضافه و به
مراجعان گرامی ارائه خواهد شد .گزارش ویژه

راهنمای
گردشگری

اینترنت
رایگان

ایستگاه
مطالعه

مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه مجموعه محترم شورای شهر و جناب آقای «براتیان»
شهردار محترم و معاون محترم عمرانی شهرداری جناب آقای مهندس
«پارساپور» که در ابتدای سال  ۹۷برای آسفالت کردن خیابان

محدوده اطراف جایگاه اقدام کردند تقدیم می دارم و از درگاه ایزد

منان دوام عزت و سالمت و تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران در
توسعه پایدار شهرمان را مسئلت دارم.
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