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سریال ناتمام استخدام های جنجالی در وزارت نفت !

وزیر نفت دستور لغو استخدام دختر نماینده مجلس را صادر کرد،با این حال سنگدوینی افشای
درخواست دخترش را دسیسه خواند و...

مجاور -ماجرای استخدام هــای جنجالی در
وزارت نفت گویا تمامی نــدارد .طی چند روز
گذشته انتشار تصویری از برگه استخدام دختر
یکی از نمایندگان در وزارت نفت بسیار خبرساز
شد و صحبت از پارتی بــازی و نور چشمی ها در
فضای مــجــازی بــه میان آمد.پیشتر نیز بحث
استخدام برخی نمایندگان ادوار مجلس و آقازاده
ها در وزارت نفت خبرساز شده بود  .ماجرایی که
خبرگزاری فارس در گزارشی به زوایای مختلف
آن پرداخت و ادعــای ساز و کار رانتی زنگنه در
خصوص جذب نیرو در وزارت نفت را به میان آورد:
« دختر رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون
انرژی مجلس یعنی نفیسه سنگدوینی  -با مدرک
کارشناسی فناوری اطالعات و ارتباطات  ITاز
دانشگاه آزاد ساری و با معدل  - 14.67نیز یکی
از این  750نفری بود که ظاهرا با چانهزنی این
نماینده با بیژن زنگنه در لیست دستچین شدگان
قرار گرفت.پس از انتخاب جواد اوجی به عنوان
وزیر نفت ،رمضانعلی سنگدوینی بابت استخدام

افرادی که در قالب جذب مدت معین نوین پذیرش
شدهاند ،از وزیــر نفت پیگیری و اذعــان میکند
که دختر وی نیز از جمله قبول شدگان در آزمون
وزارت نفت اســت .جــواد اوجــی وزیــر نفت که از
فرایند غیرشفاف و رانتی طی شده در جذب مدت
معین نوین در دولت قبل مطلع نبود ،این پیگیری
رمضانعلی سنگدوینی را به مهدی علیمددی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
وزارت نفت ارجاع میدهد ».فارس در ادامه آورده
است «:معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
وزارت نفت برای بررسی درخواست وزیر ،موضوع
استخدامدختررمضانعلیسنگدوینیراازمعاونان
خود جویا میشود و آن ها نیز سوابق آزمون نفیسه
سنگدوینی در این آزمون را ارائه نکرده بودند .در
نتیجه بر مبنای این گزارش ناقص به مهدی علی
مددی سرپرست توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
وزارت نفت ،وی نامه استخدام دختر نماینده را
به وزیر نفت ارســال میکند .نکته جالب این که
بعد از گزارش ناقص به مهدی علیمددی ،اسناد
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مربوط به عدم پذیرش وی در آزمون مرکز ارزیابی
رسانهای میشود ».این خبرگزاری با اشاره به این
که رسانه ای شدن این ماجرا پاپوش مدیران دوره
زنگنهبوده،تصریحمیکندکهدستورلغواستخدام
دختر عضو کمیسیون انــرژی از قبل ( رسانه ای
شدن )صادر شده و حتی فرایند استخدام وی قبل
از رسانهای شدن ماجرا متوقف شده است .اما این
گزارش فارس و همچنین دستور لغو استخدام
دختر نماینده گرگان توسط وزیر نفت ،با واکنش
این نماینده مجلس همراه و سنگدوینی با تاکید بر
اینکهقبالهمگفتهامکهبندههیچتوصیهایبرای
استخدام دخترم در وزارت نفت نداشتم ،خواستار
بررسی این مسئله و حواشی ایجاد شده توسط
کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسالمی شد«:
به عنوان نماینده مردم به درخواست موکالن خود،
برای خیلی از آنها درخواست تبدیل وضعیت یا از
این قبیل موارد به دستگاههای دولتی می دهیم
اما مجدد تاکید میکنم  ،برای دختر خودم هیچ
توصیهای نکردم و از دختر من برای بستن قرارداد
مدت معین دعوت شده است ...آقای اوجی به این
دلیل که یک نفر را خالف مقررات استخدام کرده
و مجموعه وی بدون هیچ مستندی آن را به من که
هیچ ارتباطی نداشتم نسبت داده ،باید بیاید در

کمیسیون اصل  ۹۰پاسخ گو باشد» .
سنگدوینی حتی انتشار تصویر استخدام دختر
خود را یک توطئه و دسیسه خواند که البته با
واکنش وزارت نفت همراه شد .روابــط عمومی
وزارت نفت اعالم کرده است« :خود آقای نماینده
درخواست جذب دخترش را در دوره جدید این
وزارتخانه داشته است ».این موضوع با واکنش
هایی نیز همراه شــد؛ مهدی قاسم زاده فعال
سیاسی در صفحه شخصی خود نوشت«:قطعا بین
کسی که اشتباهش را جبران می کند با کسی که
کار اشتباهش را ادامه می دهد فرق است اما لغو
استخدام دختر نماینده مجلس از سوی وزیر نفت
(با توجه به انتظارات از وزیر یک دولت انقالبی
و تساهل صورت گرفته) چندان قابل دستاورد
سازی نیست؛ انتظار می رفت ،جناب اوجی پیش
از رسانهای شدن این موضوع ،فرایند جذب های
شائبه دار در دوره قبل را لغو می کردند!همچنین
باید چگونگی خروج یک نامه محرمانه از سیستم
وزارت نفت بررسی می شد امــا بهتر بــود آقای
سنگدوینی الاقل ابتدا یک عذرخواهی ساده از
افکار عمومی می کردند تا متهم نمی شدند به
استفاده از روش نخ نما شد ه فرافکنی»...
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کالهبرداری دکتر ژنتیک و مدرس آموزشگاه کنکور از
داوطلبان رشته پزشکی!
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از متالشی
شدن باند کالهبرداری که با طراحی سایت
جعلی دانشگاه ،اقــدام به کالهبرداری از
متقاضیان قبولی در رشته پزشکی کرده
بودند ،خبر داد   .به گزارش ایسنا ،سردار
علیرضا لطفی در حــاشــیــه دستگیری
ایــن افــراد با حضور در جمع خبرنگاران
افزود :هشتم شهریورماه امسال مردی
 ۵۵ساله به پایگاه هشتم پلیس آگاهی
تهران بــزرگ مراجعه و اعــام کــرد دارای
فرزندی کنکوری است و اوایل سال با مرد
جوانی آشنا شده که مدعی شده میتواند
ب ــرای پــســرش کــرســی تحصیل در رشته
پزشکی دانشگاه سراسری را اخذ کند .به
همین منظور نیز میان مال باخته و متهم
قــراردادی منعقد و  ۵۴۰میلیون تومان به
متهم پرداخت و بنا شده ۲۰۰میلیون تومان
دیگر بعد از تایید قطعی قبولی در سایت
دانشگاه پرداخت شود .به همین منظور یک
برگه چک ۲۰۰میلیون تومانی به تاریخ پس
از اعالم نتایج به متهم داده شده است  .
وی با اشاره به اظهارات شاکی گفت :مدتی
بعد نیز متهم با ارسال لینک سایت یکی از
دانشگا ههای بنام کشور در رشته پزشکی
اعالم کرده که نام فرزند مال باخته جزو قبول
شدگان رشته پزشکی است و  ۲۰۰میلیون
تومان بعدی را نیز نقد کرده است .اما زمانی
که فرزند این فرد برای ثبت نام به دانشگاه

مذکور رفته ،متوجه شده که سایت جعلی بوده
و اصال این فرد در دانشگاه پذیرفته نشده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان این که
احتمال تکرار جرایم مشابه وجود داشت ،افزود:
در همین زمینه نیز رسیدگی به موضوع به فوریت
در دستورکار ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفته و در جریان اقدامات انجام شده۱۶ ،
تن دیگر که با همین شیوه مورد کالهبرداری قرار
گرفته بودند ،شناسایی شدند .از این تعداد  ۹نفر
به پلیس فتا و شش نفر به پلیس آگاهی شکایت
کردند و یک نفر نیز در شهرستانی دیگر شکایت
خود را ثبت کرده بود  .
وی با اشــاره به ادامــه تحقیقات ماموران برای
دستگیری این افراد ،گفـت :با تجمیع اظهارات
شــکــات ،مــامــوران بــه سرنخهایی رسیدند و
سرانجام متوجه شدند سه مرد تحصیل کرده
کــه بــا شــرایــط و رونــد ثبت نــام در دانشگا هها
آشنایی دارنــد ،با ایجاد این باند و جعل سایت
دانشگاههای معروف و درج نام شکات به عنوان
پذیرفته شده از آنان کالهبرداری کردهاند  .
لطفی بــا بیان ایــن کــه در هماهنگی بــا مقام
قضایی این افــراد در عملیاتی پلیسی دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شدند ،افــزود :یکی از
دستگیرشدگان دارای مدرک دکترای ژنتیک،
نفر دوم مدرس آموزشگاه کنکور و نفر سوم هکر
حرفهایسایتبود.اینافرادگرچهدرابتداحاضر
به پذیرش جرم خود نبودند ،اما در ادامه با شواهد
و ادله مواجه شدند و به جرم خود اقرار کردند.

