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جامعه

بیژن زنگنه چه تصمیمی خواهد گرفت؟

خیل مدیران بازنشسته در وزارت نفت

آفتاب یزد -گــروه جامعه :نمایندگان مجلس
شورای اســامی پس از کش و قوسهای فراوان
باالخره قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
را بــا رأی  80درصــدی اعضــای پارلمــان و با
ایجــاد محدودیتهای جدید اصــاح کرده و به
تصویب رســاندند .این قانون که با هدف رهایی
از کهنســاالن عرصه مدیریت به تصویب رســید
بازنشســتگان را نشانه رفته اســت .براساس این
قانون تمام مدیران فعلی شاغل در مشاغل دولتی
که به سن بازنشســتگی رسیدهاند ،باید دست از
کار بکشــند .در وزارت نفت نیــز تعداد زیادی از
ارشدترین مدیران در سن بازنشستگی قرار دارند
و بــا توجه به تعداد باالی این افراد کارکشــته و
با توجه به پیچیدگیهای مدیریت در بزرگترین
صنعت کشــور این پرســش به وجود آمده است
که آیا برکناری به یکباره تمام این افراد میتواند
تامینکننده مصالح صنعت نفت باشد و اگر قرار
باشــد این افراد بروند ،وزیر باید چه کسانی را به
جای آنها بگمارد.
قانونی برای تمام دستگاهها

براساس این قانون تنها افراد محدودی از شمول
آن مستثنی میشوند ،بر این اساس بازنشستگان
بندهای الــف ،ب و ج مــاده  71قانون مدیریت
خدمات کشــوری که شــامل رؤســای سه قوه،
معــاون اول رئیسجمهور ،نــواب رئیس مجلس
شــورای اسالمی ،اعضای شــورای نگهبان ،وزرا،
نماینــدگان و معاونــان رئیسجمهور هســتند،
میشــود و مشــموالن بندهــای «د» و «ه» که
شامل اســتانداران و معاونان استانداران همطراز
ســفرا و معاونان وزرا هســتند را از قانون حذف
کردند .بر این اســاس :به کارگیری بازنشستگان
در ســمتهای مذکور در بندهای «الف ،ب و ج»
ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
۸مهر  ۱۳۸۶و همچنین به کارگیری بازنشستگان
نیروهای مســلح با تدابیــر فرماندهی معظم کل
قوا صرفا در دســتگاه متبوع خود مجاز است .به
کارگیری بازنشستگان در وزارت اطالعات تا سقف
یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این
وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه
مذکور مجاز است .دارندگان اجازات خاصه مقام
معظم رهبری ،جانبازان باالی  ۵۰درصد ،آزادگان
باالی ســه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول
این قانون مستثنی هستند.
بازنشستگاننفت

در وزارت نفت تقریباً کلیدیترین مدیران در سن
بازنشستگی قرار دارند .بیژن زنگنه زمان بسیاری
صرف کرد تا چیدمان فعلی مدیریتی بتواند او را

رضایتبخش بود که علیرغم ســر رسیدن موعد
در پیشبرد کار یاری رســاند .گماردن یک مدیر
بازنشســتگی ،وزیر نفت ســال گذشته حکم این
ارشد در این وزارتخانه آنچنان هم کار بیمقدمهای
مدیر با تجربه را که جنس مردم جنوب را به خوبی
نیســت .در حال حاضر تعداد بسیاری از مدیران
میشناسد برای یک سال دیگر تمدید کرد و حاال
صنعت نفت مشمول قانون بازنشستگی هستند.
با تصویب قانون عدم بهکارگیری بازنشســتگان او
علی کاردر ،حمیدرضا عراقی و سیدرضا نوروززاده،
هم باید با بزرگترین شــرکت تولیدکننده نفت
ســه مدیرعامل و معاون وزیر نفت در شــرکت
ایــران خداحافظی کند.
ملی نفــت ،گاز و صنایع
مرضیه شاهدایی نخستین
پتروشــیمی در صــدر
ً
لیست بازنشستگان قرار در وزارت نفت تقریبا کلیدیترین زنی که در طــول تاریخ
دارند .مدیرعامل شرکت مدیران در سن بازنشستگی قرار یکصدویازده ساله صنعت
ملی نفــت و مدیرعامل دارند .بیژن زنگنه زمان بســیاری نفــت و به دنبــال تأکید
شــرکت ملــی گاز ایران صرف کــرد تا چیدمــان فعلی روحانی بــر بهکارگیری
بانــوان در ســمتهای
اواخر سال گذشته بود که
حکم بازنشستگی خود را مدیریتی بتواند او را در پیشــبرد مدیریتی باال حکمی قائم
دریافــت کردند و پس از کار یاری رساند .گماردن یک مدیر مقامی را از زنگنه گرفت.
طی پروســههای اداری ،ارشــد در این وزارتخانه آنچنان در لیســت بازنشستگان
نفتی نام حسین کاظمپور
دوبــاره دعــوت بــه کار هم کار بیمقدمهای نیســت .در
اردبیلــی هم به چشــم
شدند .با اصالح قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان ،حال حاضــر تعداد بســیاری از میخــورد .کاظمپــور
سیدرضا نوروززاده هم که مدیران صنعت نفت مشمول قانون اردبیلی نماینده ایران در
هیئت عامل اوپک است.
حضورش در ســاختمان بازنشستگیهستند
غالمرضا منوچهری معاون
خیابان شیخ بهایی هنوز
توسعه و مهندسی شرکت
به یک سال نرسیده است،
ملی نفت نیز که تا به امروز مســئولیت مستقیم
باید با شرکت ملی پتروشیمی وداع کند.
مذاکره و عقد قرارداد با شرکتهای بینالمللی برای
بیــژن عالیپور ،مدیرعامل شــرکت ملی مناطق
توســعه میادین نفت و گاز را برعهده دارد در این
نفتخیز جنوب که مدیریت بزرگترین تولیدکننده
لیست قرار دارد .حبیباهلل بیطرف معاون پژوهش
نفت کشور را برعهده دارد مهرماه سال 93بود که
و فناوری وزارت نفت ،محمدمهدی رحمتی معاون
حکمش را از دستان رکنالدین جوادی ،مدیرعامل
برنامهریــزی وزارت نفت ،شــجاعالدین بازرگانی
وقت شرکت ملی نفت ایران گرفت و با حضورش در
معاون پارلمانی ،رکنالدین جوادی معاون نظارت
اهواز ،آرامش را به مناطق نفتخیز جنوبی کشور
بر منابع هیدروکربوری ،ســیداصغر هندی عضو
بازگرداند .عملکرد عالیپور در طول فعالیتش آنقدر
مفقودی

مفقودی

برگسبز(شناسنامهخودرو)خودرویسواریولیکسc30مدل1394
به رنگ سفید روغنی به شماره شاسی NA6NF2119EC003911
و شــماره موتور  GW4G151401058758مفقود گردیده و از
این تاریخ از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مــدرک فارغالتحصیلی اینجانب ســیاوش
محبی فرزند ســعید به شــماره شناسنامه
 1959صادره از تهران در مقطع کارشناسی
ناپیوسته مهندسی کشاورزی رشته زراعت و
اصالح نباتات صادره از واحد دانشگاهی کرج
با شماره  4 / 48389مفقود گردیده است و
فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج به نشــانی کرج ،انتهای رجایی شهر،
تقاطع بلوار موذن و استقالل ارسال نماید.

مفقودی

برگ ســبز خودرو پژو  ۲۰۶ســفید مدل  ۱۳۹۷به شماره پالک
 473ب  45ایران  ۵۵به شماره موتور  B0042922 174شماره
شاســی  NAAP13FE3JJ683252بــه نام میثم عینی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

هیئتمدیره شــرکت ملی نفت ،نصرت رحیمی
رئیس هیئت رئیســه صندوقهای بازنشســتگی
صنعت نفت ،فاطمه تندگویان مشــاور وزیر نفت
در امور بانوان ،امیر طالبیان مشاور اجتماعی وزیر
نفت ،مرتضی زرینگل از جمله این بازنشستگان
هستند .علیاکبر شــعبانپور ،مدیرعامل شرکت
نفت و گاز پارس ،ســید مجید هدایتزاده ،معاون
بینالملل شــرکت ملی نفت ،حســین کاظمپور
اردبیلی ،نماینده ایران در اوپک ،عبدالرضا حاجی
حسیننژاد ،مدیرعامل شرکت مهندسی وتوسعه
نفت ،عزیزاهلل رمضانی ،مدیر امور بینالملل شرکت
ملی گاز ایران ،ســهراب بهلول قشقایی ،جانشین
علیاکبر شعبانپور در طرحهای زیربنایی ،تكمیلی
و پشتیبانی ،علیمحمد احمدی ،مدیر طرح جامع
توسعه پارس جنوبی ،عبدالرسول رزاقی ،جانشین
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پــارس در تولید و
عملیات ،مهدی عســلی ،مدیرکل امــور اوپک و
مجامع انرژی وزارت نفت ،سیدمحمدتقی علوی،
مدیر منابع انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انــرژی پــارس ،علیرضــا ضیغمــی ،مدیر طرح
توسعه الیههای نفتی پارس ،جعفر مدنیزادگان،
مدیرتوسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران،
قدیر موحــدزاده ،مدیر مالی شــرکت ملی نفت،
عبدالمحمد دلپریش مدیــر برنامهریزی تلفیقی
شــرکت ملی نفت ،محمدتقی امانپور مشاور وزیر
نفت ،شهابالدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت
بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،احمدرضا اســدی مدیر مالی شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،در کنار دهها
نفر دیگر از جمله افراد بازنشسته در صنعت نفت
هستند .اینها و دهها نام دیگر از جمله رفتنیهای
نفت محسوب میشوند مگر آنکه وزیر بتواند برای
همه یا تعدادی از آنها اجازه بگیرد.
انتقاد از جوانگرایی در وزارت نفت

بسیاری از منتقدینی که خواهان اجرای کامل این
قانون در صنعت نفت هستند از جمله شدیدترین
نقدها را نسبت به آنچه استفاده از جوانان به زعم
آنهــا "خام" و "کم تجربــه" در صنعت نفت بود
ابراز داشــتند .یکی از آنهــا در اینباره میگوید:
«متاسفانه بیتوجهی به دانش و خرد سالخوردگان
و جایگزینی آنها با جوانانی خام و کمتجربه توسط
وزیر محترم نفت اقدامی بسیار خطرناک است که
پیامدهای خود را به زودی نشــان خواهد داد».
این نقدها به ویژه پس از انتصاب صادقآبادی در
پاالیش و پخش به اوج رسید.
پرسش اساسی اکنون این است که آیا جابهجایی
تمام این افراد با شــخصی کمسنتر حتماً به نفع
صنعت نفت خواهد بود؟
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زندان و زندانی...
این پایان راه نیست
علیرضا اصغری حقوقدان

مفهوم جرم و مجــازات همواره مترادف یکدیگر
هستند ،به گونهای که تعریف جرم بدون مجازات
مربوط به آن و به عکس عملی نمیباشــد .شیوه
مجــازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات
چشمگیری پیدا کرده است.
در گذشته مجازاتها صورتهای خشنتری در
مقایسه با حال داشتند .امروزه مجازات حبس و
ســلب آزادی ،جایگزین شیوههای پیشین شده
و بــه همین دلیــل در دوران معاصر بر اهمیت
زندانها و نقش آنها در مجازات و پیشــگیری از
جرم افزوده شــده است .وجود مجازاتی در قالب
حبس و زندانــی کردن مجرم از دو طریق باعث
پیشگیری از وقوع جرم میشود .نخست مجرم را
از جامعه دور نگه میدارد و احتمال ارتکاب مجدد
جرم را کاهش میدهد .دوم ،زندان سبب میشود
که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نســبت به
عواقب آن حســابگری کنند و از ترس عواقب از
انجام آن عمل منصرف شــوند .اما پرسشی که
در اینجا مطرح میشــود این است که آیا برای
پیشگیری بیشــتر از جرم باید سقف مجازات را
افزایــش داد یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان
همیشــه میتواند مفید واقع شود؟ و در نهایت
این که زندان چه تاثیــرات منفی میتواند روی
زندانیان داشته باشد؟ تحقیقات مختلفی در این
زمینه نشــان میدهد که بین مقدار نتایج منفی
مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست.
به عبارت دیگر این نتیجــه تنها در محدودهای
قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین
مجازات و جرم تعادلی را حس کند .در حقیقت
تنها یا میزان خاصــی از افزایش مجازات مجرم
کاسته شده یا ثابت نگه داشته میشود و چنانچه
مجازات افزایش بیشتری یابد ،چه بسا میزان جرم
هم افزایش پیدا کند.
در یک دیدگاه کلی میتوان اذعان کرد که زندان
تاثیرات عینی و ذهنی منفی روی زندانیان دارد.
تاثیرات عینی شــامل زمینه خانوادگی ،اشتغال،
بیکاری ،آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و...
میباشند .تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور
زندانی از مدیریت زندان ،توجیهگرایی برای جرم
انجام شده ،دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی،
دیدگاه او نســبت به قانون و ...میشود .توضیح
اینکه ازهمگسیختگی خانوادگی به صورتهای
طالق ،بیسرپرســتی ،دوری از خانواده ،فقدان
همانندســازی الزم با خانواده ،عــدم پذیرش و
طرد شدن از خانواده و ...در خانوادههای زندانیان
جلوهگر میشــود .عالوه بر موارد یاد شده ورود
به زندان منجر به تغییر در منافع و هزینهها نیز
میشود.
زندانیان با از دست دادن شغل خود ،باعث پایین
آمدن سطح زندگی خویش میشوند و احتمال به
دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان
کاهش مییابد ،در نتیجه ســبب از دست دادن
ابزار مشروع کسب اهداف میشود.
مجــازات زندان همــواره تاثیر مثبتــی ندارد و
میتواند در گســترش انحرافات نیــز موثر واقع
شــود .زمانی که ما شخصی را که برای اولین بار
به یک رفتار انحرافی دســت زده است ،به زندان
میاندازیم ،او را در واقع وارد یک شبکه از روابط
اجتماعی منحرفان میکنیم که در میان آنها رفتار

انحرافی تشدید و تشویق میشود ،زیرا زندانیان به
تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار میکنند
و درباره خصوصیــات زندگی خود ،کارهایی که
کردهاند ،علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر
صحبت میکنند .از این طریق به تدریج در میان
آنها روابط اجتماعی به وجود میآید که مانند هر
رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک
مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود و
طی آن در افراد یک نوع احساس رعایت دیگران
به وجود میآید .بدین معنا که شخصی که دست
به کارهای خطرناک و جســورانه زده اســت از
شجاعت بیشــتری نیز برخوردار است و خود را
نسبت به دیگران برتر میپندارد .از این طریق در
میان افراد نسبت به تواناییها و سابقه انحرافات،
یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس
ارزشــی به وجــود میآید .حال وقتی شــخص
جدیدی وارد این شبکه روابط اجتماعی میشود،
مایل است با دیگران رابطه داشته باشد و از جانب
دیگران پذیرفته شــود در نتیحــه او هنجارها و
مقیاسهای ارزشــی زندانیان را میپذیرد ،خود
را با آنها مقایســه میکند و مایل است از جانب
آنها تشویق شود .این مسئله با نحوه طبقهبندی
مجرمان براساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگی
دارد .عدهای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم
دیگر به سوی آنها گرایش پیدا میکند و در این
زمینه جرایم مالی و ســرقت بیشترین جاذبه را
برای مجرمان دارد .از دیدگاه مذکور در مجموع
زندان بدترین تاثیــر آموزش خود را بر مجرمان
بی تجربه و مبتدی بر جای میگذارد .اولین اثر
زندان در هزینه ارتکاب جرم ،کاهش تاثیر حبس
عنوان مجازات در امر بازدارندگی فرد از ارتکاب
جرم اســت .تغییر در ارزشهای اجتماعی و به
کارگیری شیوههای توجیه از دیگر تاثیراتی است
که هزینه مجازات را کاهش میدهد .یکی دیگر از
تاثیرات زندان تغییر نگرش زندانی نسبت به آیین
و دستگاه قضائی است.
مقولــه مدیریت زندانها در عصــر حاضر یکی
از پیچیدهتریــن مقــوالت اجتماعی و مدیریتی
محســوب میشــود .تفکرات نوین و ایدههای
متنوع راجع به مجازات حبس و جهتگیریهای
اسالمی و تربیتی سایهای بر نگرشهای پلیسی
و امنیتی ســابقانداخته است .اکنون در تمامی
دنیا سعی میشــود که از جدیدترین روشهای
اصالحــی برای نجات زندانی اســتفاده شــود.
روشهــای قدیمی دیگــر طرفدارچندانی ندارد
وحتی آنان که نیم نگاهی به این شــیوهها دارند
بــه کارایی و ثمربخشــی آن به شــدت تردید
دارند .مدیریت زندانها و دســتگاههای نظارتی
و حمایتــی زندانها به دنبال روشها و الگوهای
کارا و اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینههای
ســنگین نگهــداری ،از ورود مجــدد و بیرویه
مجرمین سابقهدار جلوگیری کنند .خمیرمایهای
که میتواند بغرنجترین انحرافات انسانی و فکری
را سامان بخشد این ویژگی انحصاری با استفاده
از شیوههای درمانی موثر که تکیه گاهشان روح
و ابعاد معنوی انسانهاست ،به معجونی معجزهگر
تبدیل شده اســت که امروز آثار آن را در برخی
از زندانیهای ایران میبینیم .برکســی پوشیده
نیست که بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب
زیان مالی فرد در بنــد و خانواده تحت تکلف و
سرپرستی او نیز میشــود ،بلکه موجب تألمات
روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت
به افراد خانوادهاش هم میشود.
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