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ــتگاههاى جايگاهى در دهه  عرضه فرآورده نفتى از طريق ايس
ــالهاى 1313 در تهران با احداث جايگاه  ــى حدود س ده شمس
ــركتى آغاز و سوختگيرى وسائل نقليه از طريق  ــماره يك ش ش
ــد. تا دهه 30،  ــكوها انجام مى ش ــه در س ــاى منصوب ــه ه تلمب
ــركت ملى نفت  ــه فرآورده كال متعلق به ش ــاى عرض جايگاهه
ــانى توسط آنان به صاحبان اتومبيل  ــرويس رس ايران بوده و س
ارائه ميگرديد. از اوايل دهه 40 احداث جايگاههاى اختصاصى 
ــروع و اينگونه اماكن با انعقاد  ــرمايه بخش خصوصى ش با س
ــركت ملى نفت ايران اقدام به فعاليت  ــندگى با ش قرارداد فروش
ــط بخش خصوصى  ــان احداث جايگاه توس ــد و از آن زم نمودن

شروع و تداوم يافت.
با وجود سرمايه گذارى كامل توسط سرمايه گذار و به كار بردن 
لفظ جايگاه اختصاصى بر پيشانى جايگاهها قوانين و اختيارات 
بخش خصوصى در زمينه هاى اجرائى و عملياتى در اين اماكن 
محلى از اعراب نداشت و هميشه چالش نيمه خصوصى و نيمه 
دولتى و اجحافات دولتى و حاكميتى، اين گروه از سرمايه گذاران 
ــى داد. عدم توجيه  ــانى را رنج م ــه خدمت رس ــاالن عرض و فع
اقتصادى، عدم امنيت سرمايه گذارى، عدم امكان تغيير كاربرى 
ــردارى از حقوق مالكانه موجباتى بود كه پس از  ــره ب ــدم به و ع
ــالها عالقمندى به ورود در اين حيطه و احداث جايگاههاى  س
عرضه، خصوصٌا در شهرهاى بزرگ و كالن شهرها و همچنين 
پايتخت را محدود، تا نياز به كمبود نقاط عرضه كامٌال محسوس 
شود و اين محدوديت موجبات نارضايتى، اتالف وقت، ترافيك، 
تراكم و بى نظمى را فراهم نموده است. در راستاى اجراى اصل 
44 قانون اساسى و برون سپارى وظائف پيشنهاد اجراى طرح 
ــراى در اختيار گرفتن زنجيره  ــب صالحيت ب ــركتهاى صاح ش
ــرايطى،  تامين و توزيع فرآورده هاى نفتى مطرح و با تدوين ش
ــف به بخش خصوصى  ــدن وظائ ــرا و عهده دار ش ــات اج مقدم
ــد هرچند در ابتدا اطالق لفظ برند مصداق جامعى  ــم گردي فراه

براى فعاليت فعلى و كوتاه مدت شركتها نيست .
در همين رابطه شركت انرژى سازان عصر جديد با نام تجارى 
ــور را  ــر كش "عصر جديد" مالكان جايگاههاى موجود در سراس
ــئوليت توانمندترين، درد  در كنار هم قرار داد تا با پذيرفتن مس
ــخاص را در كنار برند  ــناترين، همراه ترين و ذينفع ترين اش آش
ــع فرآورده براى  ــدن وظايف تامين و توزي ــده دار ش ــت عه جه

همكاران عالقمند، وابسته و تحت پوشش فراهم نمايد.
ــگاه و مديرعامل شركت  ــى فرد، مدرس دانش دكتر ناصر رئيس
ــو با روزنامه تجارت به  ــازان "عصر جديد"، در گفتگ ــرژى س ان
تشريح فعاليتها و دستاوردهاى اين شركت و چالشهاى موجود 
در بخش تامين و توزيع فرآورده هاى نفتى و همچنين اهميت 

واگذارى امور فوق به بخش خصوصى پرداخت.
وى داراى مدرك فوق ليسانس حقوق سياسى و درجه دكترى 
ــت. در كارنامه وى رياست كانون انجمن  ــى اس مديريت آموزش
ــور، عضويت  ــى جايگاه هاى اختصاصى كش ــى كارفرماي صنف
ــواد آموزى وابسته به سازمان  ــازمان ملى س در هيئت علمى س
ــركت  ــكو قبل از انقالب، مدير عاملى ش علمى فرهنگى يونس
ــلح قبل از  ــل نيروى مس ــل و نق ــكار حم ــل و پيمان ــل و نق حم
ــگاه (مركز  ــت در هيئت علمى و مدرس دانش ــالب، عضوي انق
ــع)، عضويت در هيئت مديره كانون عالى  ــوزش عالى صناي آم
كارفرمايى ايران، نمايندگى كارفرمايان در سازمان بين المللى 
ــازمان ملل متحد و مالك جايگاه اختصاصى  ــته به س كار وابس
ــال 1354 و رياست هيئت  ــريعتى تهران از س 161 در خيابان ش
مديره انجمن شركتهاى زنجيره اى توزيع فرآورده هاى نفتى 

ديده مى شود.
ــس اولين نهاد صنفى جايگاه  ــى فرد به عنوان موس دكتر رئيس
ــس اولين كانون انجمن هاى صنفى  داران در دهه 60 و موس
ــالها (تا سال 94)  ــور در دهه 70 كه س ــر كش جايگاههاى سراس
ــور را  ــر كش ــئوليت انجمن هاى صنفى جايگاه داران سراس مس
ــعه اقتصادى و اجتماعى  ــت، اعتقاد دارد كه توس بر عهده داش
ــود.  ــش خصوصى و نهادهاى مدنى ايجاد مى ش ــق بخ از طري
"افتخار ما خدمت گذارى به مردم شريف ايران است. عليرغم 
ــكالتى كه در حوزه كارهاى خدماتى وجود  تمام معايب و مش
دارد ما به رسالت خدمت رسانى به مردم پايبنديم و در اين راه 
ــازان عصر جديد –  ــركت انرژى س با كمك همكارانمان در ش
متشكل از جايگاه داران و شركتهاى حمل و نقل – سعى كرده 

ايم خدمت رسانى را به نحو مطلوب انجام بدهيم."
ــنهاد دهنده  ــايد اولين پيش وى با توجه به اعتقادى كه دارد، ش
واگذارى وظايف شركت ملى پخش به بخش خصوصى در سال 
1382 بود. دكتر رئيسى در اين خصوص گفت: "ما پيشنهاد را 
ــنهاد مورد تاييد قرار گرفت اما  به وزارت نفت داديم و اين پيش
ــنهاد ما در راستاى چابك سازى دولت و  ــد. پيش با تاخير اجرا ش
خدمت رسانى مطلوب تر به مردم شريف بود. نهايتا با تصويب 
دولت و تاييد وزارت نفت بحث واگذارى وظايف شركت پخش 
ــكيل  ــال 94 اجرايى و منجر به تش به بخش خصوصى در س
ــد.  ــازى وزارت نفت ش ــركتهاى حمل و نقل براى كوچك س ش
اين مصوبه بر اساس اصل 44 قانون اساسى و مصوبات مربوطه 

توسط سازمان خصوصى سازى اعالم شد."
ــه وظايف توليد،  ــد كلي ــق اين مصوبه قرار ش ــزود: "طب وى اف
ــرآورده هاى نفتى به بخش  ــل، توزيع و عرضه ف ــت، حم انباش
خصوصى واگذار شود. در اين راستا، شركتهاى توانمند معرفى 
و مجوز فعاليت دريافت كردند. با توجه به تجربه قبلى اينجانب، 
ــركتى بود كه در  ــازان "عصر جديد" اولين ش ــركت انرژى س ش
ــاركت و همكارى نزديك تعدادى از  ــتاى اين هدف با مش راس
ــى و دو نفر از پيمانكاران بزرگ حمل ونقل  ــگاه داران قديم جاي
ــد و از ابتدا تمامى وظايف محوله را به نحو  ــيس ش ــتركا تاس مش

مطلوب انجام داد."
اين شركت در حال حاضر نزديك به دو ميليون ليتر فرآورده هاى 

ــش را توزيع و كليه عمليات  عرضه در جايگاههاى تحت پوش
ــته از قبيل كنترل كيفيت، كنترل  جايگاه دارى و خدمات وابس
كميت، HSE، آزمايش فرآورده و بازديدهاى ايمنى، بازديدهاى 
عملياتى، بازديدهاى فنى وغيره را بطور كامل انجام مى دهد. 
ــركت ملى پخش  ــت كه ش ــى فرد بر اين اعتقاد اس دكتر رئيس
ــاى نفتى بايد با واگذارى بخش اعظم وظايف خود  ــرآورده ه ف
ــتى خالص و  به بخش خصوصى خود را از كارهاى پايين دس
ــتورالعملها  ــاس دس به امور نظارتى و حاكميتى بپردازد. "بر اس
ــت، حمل، توزيع و عرضه فرآورده  كليه وظايف پااليش، انباش
ــود. باز هم تاكيد  هاى نفتى بايد به بخش خصوصى واگذار ش
مى كنم تنها راه رسيدن به توسعه فقط از طريق واگذارى امور 

ــت  ــيار فربه اس ــود. دولت بس به بخش خصوصى محقق مى ش
ــك كند، توانمنديهاى بخش خصوصى  ــد خودش را كوچ و باي
ــام دنيا امور را بخش خصوصى واگذار  ــد تم ــد، و مانن را درك كن

كرده و از توان اين بخش بهره ببرد."
مديرعامل شركت انرژى سازان "عصر جديد" ضمن تاكيد بر 
ــات دنيا و تغييرات حاصله از دولت جديد آقاى  ــه تجربي ــه ب توج
رئيسى درخواست كرد به نهادهاى مدنى براى توسعه اجتماعى 
ــترى داده و از بخش خصوصى توانمند  و اقتصادى بهاى بيش
ــت خورده  داخلى و خارجى كمك بگيرد. "اقتصاد دولتى شكس

است. حتى چين هم به اقتصاد خصوصى پيوسته است."
وى با تاكيد بر لزوم تامين امنيت سرمايه گذاران و كارآفرينان 

در كشور گفت: "متاسفانه يكى از بزرگترين اشكاالت اين است 
ــاس ناامنى مى كنند. از  ــرمايه گذاران و كارآفرينان احس كه س
رئيس جمهور جديد تقاضاى وافر دارم كه امنيت سرمايه گذار 
و كارآفرين را فراهم كند. پايه اشتغال توليد است. سرمايه گذار 
ــد فرار سرمايه  ــت. اگر امنيت نباش ــه دنبال جاى امن اس هميش
اتفاق مى افتد و توليدى صورت نمى گيرد. بدون توليد اشتغال، 
مصرف كننده و رفاه وجود نخواهد داشت. مجموعه اينها تبديل 
به تنش هاى اجتماعى و ناهنجارى مى شود. لذا، از رئيس جمهور 
جديد تقاضا دارم يك نگاه بلند به بخش خصوصى داشته و به 
ــاس امنيت موجب  آن اعتماد كند. اگر نهادهاى مدنى با احس
ــور همراه با  ــوند قطعا ايرانيان خارج از كش ــعه اجتماعى ش توس
ــت. ايرانيان داراى هوش وافرى  ــرمايه خود بازخواهند گش س
هستند و در مقايسه با ديگر مهاجران حضور فعالترى در بخش 

هاى اقتصادى، اجتماعى، و فنى دنيا دارند."
ــى فرد در ادامه وزارت نفت را داراى ريزه كاريهاى  دكتر رئيس
ــنا به  خاص ارزيابى كرده و اظهار كرد وزير نفت بايد كامال آش
ــت كرد ضمن  ــد. وى از وزير نفت درخواس اين ريزه كاريها باش
پرداختن به وظايف اصلى نظارتى مقدمات واگذارى فعاليتها و 
ــه بخش خصوصى فراهم كرده وبه اين بخش كمك  ــور را ب ام
كند تا خدمت رسانى مطلوبى به مردم بكنند. با وجود خطرات 
ايمنى، امنيتى و اقتصادى كه ما را تهديد مى كنند ما به صورت 
ــانى به  ــتيم. ما عالقمند خدمت رس ــبانه روزى پاى كار هس ش
ــك كند اين فرصتى كه  ــتيم و اميدواريم دولت كم ــردم هس م
ــته و براى  ــانى ايجاد كرده ايم تداوم داش ما براى خدمت رس

بازماندگان باقى بماند."
وى مهندس ويس كرمى را مديرى بسيار آگاه، موفق و وارد به 
امور نفت عنوان كرده و اظهار داشت: "دوره اى كه وى مديريت 
منطقه تهران را بر عهده داشته است شايد يكى از بهترين دوره 
ها يى بود كه اين منطقه به خودش ديد. امروز هم در مديريت 
ــركت پخش وى نهايت تالش خود را براى خدمت  عاملى ش
ــانى مطلوب و ايجاد آرامش، رفع موانع، و ايجاد آرامش در  رس
جامعه جايگاه داران و شركتهاى حمل و نقل كه پايه هاى اصلى 

توسعه و خدمت رسانى هستند انجام مى دهد."
ــت و تمام  ــريفى اس ــان ش وى افزود: "مهندس وزارتى هم انس
تالش خود را براى حل مشكالت منطقه انجام ميدهد. همچنين 
ــكالت ما انجام  مهندس برخوردار تالش زيادى براى رفع مش
ــكر كنم. اما ما به  ميدهد كه جا دارد از اين مديران تقدير و تش
ــرمايه گذاران و كارآفرينان و خادمان ملت انتظاراتى  عنوان س
براى خدمت رسانى شايسته به مردم داريم و اميدواريم با كوشش 

اين مديران انتظارات ما برآورده شود."
دكتر رئيسى فرد در رابطه با شركتهاى زنجيره اى گفت: "اين 
شركتها با توجه به مصوبات قانونى تشكيل شده اند و بايد مورد 
حمايت قرار بگيرند. تمام وظايف بايد به اين شركتها واگذار شود 
ــركت  ــركت فعاليت كنند و ش و بايد تمام جايگاهها در قالب ش

پخش بايد وظايف نظارتى و حاكميتى خود را انجام بدهد.
ــازان" عصر جديد" با توجه به تعداد محدود  ــركت انرژى س ش
جايگاههاى تحت پوشش وظيفه نظارتى و كنترلى خود را بطور 
ــكلى در  كامل به صورت هفتگى و ماهيانه انجام ميدهد تا مش

خدمت رسانى به مردم بوجود نيايد. 
دكتر رئيسى فرد كه خود را مرهون راهنمائيها، محبتها و تربيت 
ــاختار  پدر و عمو بزرگش مى داند در انتها گفت: "با توجه به س
تربيتى، علمى و فرهنگى آنها و نوع ساختار سنتى خانواده خودم و 
با توجه به اينكه آنها مشوق و تربيت كننده من در خيلى از زمينه 
ــان طلب  ها بودند جا دارد با فاتحه اى از آنها ياد كرده و برايش
مغفرت كنم. همچنين از همسرم سپاسگزارم كه قريب به نيم 
قرن سختى هاى كار و كاستى هاى مرا تحمل كرده است." 

دكتر ناصر رئيسى فرد، مدرس دانشگاه و مديرعامل شركت انرژى سازان "عصر جديد":

شركت پخش بايد خود را از كارهاى پايين دستى 
خالص كرده و به امور نظارتى و حاكميتى بپردازد

مهندس سعيد برخوردار معاون بازرگانى شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه تهران:

منطقه تهران جزو مناطق پيشرو در واگذارى بخشى 
از امور توزيع به شركتهاى صاحب نشان است

ــران همزمان با  ــرآورده هاى نفتى منطقه ته ــى پخش ف ــركت مل ش
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران در سال 1307  ــكيل ش تش
ــدارى، توزيع و فروش انواع فرآورده هاى نفتى فعاليت  ــه نگه در زمين
مى كند. منطقه تهران كانون فعاليتهاى سياسى، اجتماعى، و اقتصادى 
ــركت ملى  ــاس و يكى از مهمترين مناطق عملياتى ش بزرگ و حس

پخش است. 
مهندس سعيد برخوردار معاون بازرگانى شركت ملى پخش فرآورده 
ــى منطقه تهران با اعالم مطلب فوق در مصاحبه با روزنامه  ــاى نفت ه
ــوخت وظيفه  ــن منطقه با 339 جايگاه عرضه س ــت: "اي ــارت گف تج
ــتان تهران را بر عهده دارد. روزانه بالغ  ــوخت كل اس تامين و توزيع س
ــوپر و حدود 3,5 ميليون ليتر  ــر بنزين معمولى و س ــون ليت ــر 19 ميلي ب
نفت گاز در استان تهران توزيع مى شود. در توزيع انواع فرآورده هاى 
ــتى و  ــناد باالدس ــاس اس ــركت پخش اهداف كالنى بر اس نفتى در ش
ــت." به گفته  ــده اس ــخص ش وزارتى داريم كه براى هر مجموعه مش
ــى گرفته اند و در آينده نزديك  ــگاه هم موافقت اصول ــت جاي وى هف

به بهر بردارى مى رسند. 
وى افزود: "در مجموعه شركت ملى پااليش و پخش اهداف مورد نظر 
عبارتند از بهبود رضايت مشتريان، كاركنان و ساير ذينفعان، افزايش 
امكان حضور بخش خصوصى در تامين و فروش انواع فرآورده هاى 

نفتى، ارتقاء دانش فنى و توانمندى كاركنان."
مهندس برخوردار در خصوص شروع به كار شركتهاى برند گفت: "در 
ــركتهاى  ــال 1395 واگذارى مجارى عرضه به ش ــتان تهران از س اس
صاحب نشان يا برند مطرح شد. امروز از 339 جايگاه در منطقه تهران، 
170 جايگاه تحت پوشش شركتهاى صاحب نشان زنجيره اى هستند. 
حدود 38 شركت صاحب نشان از 71 شركت در مجموعه شركت ملى 
پخش تاييد شده اند و در حال حاضر وظيفه توزيع سوخت در كالنشهر 

تهران را بر اساس برنامه هاى تكليفى كه دولت اعالم كرده است بر 
ــوان گفت تهران در اين زمينه جزو مناطق  ــد. تقريبا مى ت ــده دارن عه
ــت چون بيش از 50 درصد از برنامه واگذارى بخش توزيع  ــرو اس پيش
به شركتهاى برند در اين منطقه عملى شده است. واگذارى بخشى از 
خدمات به شركتهاى زنجيره اى در قالب چابك سازى شركت ملى 
پخش عمال از سال 95 آغاز شده است. در ابتدا مقاومت هايى توسط 
ــد واحد ديگر صورت گرفت ولى منطقه تهران از  ــق و چن ــى مناط برخ

اين طرح استقبال كرد."
ــوخت در منطقه  وى با اعالم اينكه حجم عمليات تامين و توزيع س
ــت گفت: "براى  ــور اس ــتان كش تهران به تنهايى برابر با 15 يا 16 اس
ــوخت 7065 ناظر وظيفه نظارت بر توزيع  ــر توزيع بهينه س ــارت ب نظ
بنزين و 709 ناظر وظيفه نظارت بر توزيع نفت گاز را در 339 جايگاه 

استان بر عهده دارند."
گفتنى است كه تا سال 1357 استان تهران داراى 100 جايگاه بود كه 
بعد از انقالب با افزايش 239 جايگاه تعداد آنها به 339 جايگاه رسيده 
ــعه جايگاه در  ــت. در اين ميان، به گفته وى، مهمترين چالش توس اس
ــرق تهران به دليل گرانى زمين  ــمالغرب و شمالش ــمال، ش مناطق ش
است كه به گفته سرمايه گذاران ايجاد جايگاه در مناطق فوق توجيه 
اقتصادى ندارد. "امروز در مركز، شرق، رى، و جنوب تهران تا حدى 
مشكل كمبود جايگاه حل شده است اما در مناطقى كه كمبود جايگاه 
وجود دارد در دو سه سال گذشته با هماهنگى شهردارى تهران برنامه 
ريزى هايى براى حل اين مشكل صورت گرفته كه در آينده نزديك 

به نتيجه خواهد رسيد."
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه  معاون امور بازرگانى ش
ــرى از اين مصاحبه گفت بيش از 95 درصد از  ــش ديگ ــران در بخ ته
جايگاه هاى عرضه فرآورده منطقه تهران ممتاز و درجه يك هستند. 
ــا و پايش منظم و  ــرح درجه بندى جايگاه ه ــراى ط ــتاى اج "در راس
مستمر مجارى عرضه فرآورده، بيش از 95 درصد جايگاه هاى عرضه 
سوخت مايع در منطقه تهران درجه ممتاز را به خود اختصاص دادند 
. طرح درجه بندى جايگاه ها در دو مقطع شش ماهه انجام مى شود 
و با توجه به ارزيابى صورت گرفته تعداد 206 باب جايگاه ممتاز و 25 

باب جايگاه درجه يك مى باشند ".
بررسى نكات مصوب در چك ليست هاى طرح درجه بندى و رعايت 
ــط  ــتانداردهاى فنى، ايمنى و زيبايى بصرى توس مواردى همچون اس

كارگروه طرح درجه بندى بررسى ميشود .
گفتنى است كه در منطقه تهران تعداد 247 باب جايگاه در طرح درجه 
بندى ارزيابى شده و نظارت مستمر بر روند عرضه سوخت در مجارى 
عرضه توسط كارشناسان واحد بازرگانى در جهت تكريم ارباب رجوع 

و صيانت از حقوق شهروندى انجام ميشود.

======================================  
دكتر رئيسى فرد به عنوان موسس اولين نهاد صنفى جايگاه داران در دهه 60 و موسس 

اولين كانون انجمن هاى صنفى جايگاههاى سراسر كشور در دهه 70 كه سالها (تا 
سال 94) مسئوليت انجمن هاى صنفى جايگاه داران سراسر كشور را بر عهده داشت، 
اعتقاد دارد كه توسعه اقتصادى و اجتماعى از طريق بخش خصوصى و نهادهاى مدنى 
ايجاد مى شود. "افتخار ما خدمت گذارى به مردم شريف ايران است. عليرغم تمام 

معايب و مشكالتى كه در حوزه كارهاى خدماتى وجود دارد ما به رسالت خدمت رسانى 
به مردم پايبنديم و در اين راه با كمك همكارانمان در شركت انرژى سازان عصر جديد 
– متشكل از جايگاه داران و شركتهاى حمل و نقل – سعى كرده ايم خدمت رسانى را به 

نحو مطلوب انجام بدهيم."
=========================

  به مادر قول داده بود بر مى گردد …
  چشـم مادر كه به اسـتخوان هاى بى جمجمه افتاد لبخند 
تلخى زد و گفت :بچه م سـرش مى رفت ولى قولش نمى رفت 

…يادشان گرامى


