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*پردازش رمان گونه از افسانه غرانیق برای تقدس زدایی 
از تصویر پیامبر اعظم)ص( در حالی صورت می گیرد که 
زمینه را برای تشکیک در حقانیت و خطاناپذیری »وحی 
الهی« و به تبع آن خطاپذیری قرآن کریم مهیا می کند.

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود
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* توسل سلمان رشدی به سبک رئالیسم جادویی 
و استفاده از عنصر خیال و استفاده از مفاهیم جادو 
و طلسم، همگی برای شبهه سازی در مورد پدیده 

وحی الهی، انجام گرفت.
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چرایی و چگونگی انتشار کتاب موهن سلمان رشدی
 مصطفی میرزایی

افسانه غرانیق و آیات شیطانی
دفتر پژوهش های موسسه کیهان

3197

فرانکلین، انجمن ایران و آمریکا و دیگران

دفتر پژوهش های موسسه کیهان

*موسسه ای به نام فرانکلین بیش از نیم قرن پیش 
از سوی سرویس های اطالعاتی و جاسوسی آمریکا، 

ماموریت داشت تا با حربه و وسیله کتاب نفوذ کرده و 
افکار و ایدئولوژی و سبک زندگی آمریکایی را 

در میان همه خانواده ها و جوانان و مرد و زن و کودک 
ایرانی رسوخ دهند. 

پس از سالها در مطلبی که وب سایت رسمی دولت ایاالت متحده آمریکا 
به عنوان گزیده ای از گزارش دیپلماسی فرهنگی آمریکا و ایران در 1۶ جوالی 
۲009 منتشر کرد، درباره عناصر مهم موسسه فرانکلین اینچنین آمده است:
... پروژه ایرانی فرانکلین به دنبال زمینه ای که در سال 19۵3 توسط 3 نفر 
ایجاد شده بود، در سال 19۵۴ شروع شد. »همایون صنعتی« به عنوان مدیر 
دفتر تهران و کارگردان برنامه ایرانی استخدام شد...یکی از مهمترین کارهای 
صنعتی جلب حمایت »حسن تقی زاده« بود در زمانی که رئیس سنا بود و به 
عنوان رهبر نسل قدیم زندگی روشنفکری ایرانی شناخته می شد.به کمک »تقی 
زاده« صنعتی توانســت مشارکت شماری از روشنفکران برجسته را به عنوان 
مترجم و یا دیگر مراتب به همراه آورد که در میان آنها »احمد آرام«، »ایرج 
افشار«، »حافظ فرمانفرماییان«، »مصطفی فاتح«، »محمد جعفر محجوب«، 

»ســیروس پرهام« که جزء اولین همکاران همایون صنعتی در مؤسسه 
فرانکلین بود از سابقه همکاری خود با این موسسه چنین می گوید :

... من ســال 1333 یک ســال بعد از کودتا به ایران برگشتم و مدتی 
مشــغول تهیه کتاب ”رئالیســم و ضد رئالیسم در ادبیات ” بودم و تا سال 
133۴ که این کتاب چاپ شد کاری نداشتم. دوستم، »هوشنگ پیرنظر« 
به من پیشنهاد کرد که به عنوان مترجم در مؤسسه ای که صنعتی به تازگی 
راه انداخته است آغاز به کار کنم. من در مؤسسه ای که در آن زمان تعداد 
اعضای آن ســه نفر، متشــکل از دو کارمند و یک رئیس که خود صنعتی 
بود، استخدام شدم. مکان مؤسسه طبقه دوم خانه ای متعلق به پدرمرحوم 
صنعتی در نبش خیابان نادری و فردوســی بــود. کار من ترجمه نقدها و 
معرفی هایی بود که روزنامه ها درباره کتاب های فرانکلین می نوشــتند. این 
مطالب را که به انگلیســی ترجمه می کردم، به مرکز مؤسسه فرانکلین در 

نیویورک فرستاده می شد...
برنامه گسترده برای نفوذ در جامعه ایرانی

موسسه فرانکلین برنامه بسیار وسیع و گسترده ای برای نفوذ در میان تمام 
اقشار جامعه ایرانی اعم از شهری و روستایی، دانشگاهی و کارمند، بازاری و 

و می خواهند آن را در اختیار روزنامه  فروشی ها، سلمانی ها، سالن های انتظار 
آرایشگاه ها، گرمابه های عمومی، کافه رستوران ها و عطاری ها، بقالی ها و در آتیه 
در مغازه های خواروبار فروشی دهات گذارده و کتاب های چاپ شده را به فروش 
برسانند. هم اکنون این عمل در قاهره توسط شعبه بنگاه فرانکلین قاهره عملی 
شده و در کلیه کافه رستوران ها، کتابخانه کوچکی به وضع یاد شده باال تهیه و 
کتاب در اختیار مردم قرار می دهد. در ایران اگر چنانچه صورت عمل به خود 
گیرد، دومین مملکتی است از شعبات فرانکلین که اقدام فوق به عمل خواهد 
آمد. تا اینجا نحوه عمل به هیچ وجه نامطلوب نیست ولی به طوری که آقای 
صنعتی زاده، مدیر عامل شــعبه مزبور در ایران اظهار می داشت، درنظر دارند 
برای اینکه خریداران کتاب تصور نکنند کتاب ها جنبه تبلیغی دست راستی 
دارد، بــه مقــدار ۵ درصد از آن ها را به ترتیبی انتخاب و چاپ کنند که بوی 

برنامة گسترده فرانکلین برای نفوذ در جامعه ایران
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بشری بیش نیست«
البته باید توجه شود نثر نفرت انگیز کتاب سلمان رشدی سبب شد 
نتواند به ســبک کتب شرق شناسی در مورد اصول اسالمی تشکیک 
ایجاد کند. عالمه سید مرتضی عسگری در این رابطه می گوید: »بیشتر 
مستشرقان می کوشیدند با نوشته های خود ثابت کنند که قرآن پدیده 
ای بشــری است و اسالم پیوسته تغییر و تحول یافته است و این که 
قرآن متناســب با عصر خود بوده است و امروز باید مسلمانان تحول 
بیابند و افکار و قوانینی را در پیش بگیرند که با عصر کنونی تناسب 
داشته باشد. اما مولف کتاب آیات شیطانی، رویه و روال مستشرقانی را 
که سعی داشتند با فریب و نیرنگ به ستیز با اندیشه اسالمی بپردازند، 
کنار گذاشته و مانند صهیونیزم به جنگ با اسالم برخاسته است.«1 از 
این جهت باید هدف نگارش و نشر کتاب سلمان رشدی را شهروندان 
کم اطالع غربی از اسالم، دانست که ممکن است تحت تاثیر القائات 
آیات شیطانی قرار گیرند. طبعا غربی ها هم انتظار نداشتند بتوانند با 
حمایت از رمان سلمان رشدی، اعتقادات مسلمانان را تحت تاثیر قرار 
دهند بلکه موضوع آن بود که »نوع واکنش« مسلمانان به مسئله سلمان 
رشــدی می توانست به »اختالف افکنی« میان مسلمانان و تفکیک 
کردن اصطالحا مسلمانان میانه رو با مسلمانان افراطی بیانجامد. این 
هدف نیز به خاطر حمایت گسترده مسلمانان از فتوای امام خمینی)ره( 

تا میزان باالیی محقق نشد.

گزارش ساواک از طرح و برنامه وسیع مؤسسه فرانکلین تکان دهنده
 و حیرت آور است که چه تدارکی برای این کشور و مردمش دیده شده بود.

وب سایت رسمی دولت ایاالت متحده آمریکا گزیده ای از گزارش دیپلماسی 
فرهنگی آمریکا و ایران در 16 جوالی 2009 منتشر کرد که درباره عناصر مهم 

موسسه فرانکلین است.

»ابراهیم خواجه نوری«، »حمید رهنما«، »محمود ســنایی«، »احســان یار 
شاطر«، »عباس زریاب خویی« و »عبدالحسین زرین کوب« بودند... گروهی 
از صدها زن و مرد را که او )صنعتی( به پروژه فرانکلین برد، ســعی کردند با 
وی رقابت کنند از جمله جانشینانش در کارگردانی، »علی اصغر مهاجر«، در 
مدیریت دفتر، »علی نوری«، »منوچهر انور«، »داریوش همایون«، »عبدالعلی 
کارنگ«، »غالمحسین مصاحب«، »مجید روشنگر«، »هرمز وحید« و »جعفر 
صمیمی«... فرانکلین در ایران فراتر از برنامه دیگر کشورها مصمم بود تا تمام 
مراحل پیچیده کتاب از نســخه دستنویس تا پایان چاپ و رسیدن به دست 
خوانندگانش را هدایت کند. در آنجا برنامه های آموزشی برای نویسندگان و 
به خصوص پدیدآورندگان کتاب های درسی و نویسندگان کتاب های کودکان، 
پروژه های بسط و بهبود ظرفیت های نقاشی بومی، نقشه هایی برای به انجام 
رساندن توزیع سراسری کتاب ها، برای افزایش سواد، برای ساخت مدارس و 

کتابخانه های روستایی و برای آماده سازی کتب مرجع وجود داشت... 
گزارش وب سایت دولت آمریکا در ادامه بیان تاریخچه فرانکلین در ایران، 

به محتوی و ماهیت کتاب های منتشره اشاره می کند:
... کتاب های چاپ شــده برروی هم در حدود 800 جلد بود که ... بیشتر 
کتاب ها از کارهای آمریکایی ترجمه می شــدند و همینطور تعدادی از منابع 
انگلیسی، کمی هم فرانسوی و در حدود ۵0 جلد )از 800 کتاب( هم توسط 
نویســندگان ایرانی تدوین یافته بود. بیش از ۵0 ناشــر در انتشار کتاب ها با 
فرانکلین همکاری می کردند. بیشتر انتشارات در تهران انجام می شد اما برخی 
کتاب ها در تبریز و کمی هم در شیراز و اصفهان چاپ می شدند. شرکای نشر 
فرانکلین در یک لیست بلند باال عبارت بودند از: امیرکبیر، اندیشه، بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب، ابن سینا، اقبال، جیبی، نشر کتاب، امید یزدانی، علیشاه و سخن...

چپی بدهد. )مثال کتاب »چشم هایش« از بزرگ علوی(...
کارکنان موسسه فرانکلین در ایران

همــکاران غیرآمریکایی »صنعتی زاده« در موسســه فرانکلین، اغلب از 
عناصر چپ توده ای ســابق بودند که مدتی را هم در زندان گذرانده و بعد از 
گذشته خود بریده و بنا بر سیاست های رژیم شاه در یکی از دستگاههای به 
اصطالح فرهنگی آن رژیم مشغول به کار شده بودند. گزارش مفصل ساواک 
از مشخصات و سوابق کارکنان فرانکلین از جمله »ایرج جهانشاهی« و »نجف 
دریابنــدری« و »نورالدین زرین کلک« و »علی نوری« و »جهانگیر افکاری« 
و... روشــن می کند که اغلب آنها از اعضای حزب توده بوده و ســپس جمیعا 

مورد عفو شاه قرار گرفته اند.
این از جمله سیاست های به اصطالح فرهنگی آمریکا بود که به رژیم شاه 
دیکته شــده بود برای به کارگرفتن عناصر چپ و مارکسیست و به خصوص 
توده ای که می توانستند در روش ها و موضع گیری ها و فعالیت های ضد دینی 
و ضد اســالمی رژیم بسیار مفید و موثر عمل نمایند. در این جهت می توان 
از »امیر حسین آریانپور« اســتاد مارکسیست دانشگاه تهران مثال آورد که 
در دانشــکده معقول و منقول به تدریس دروس اســالمی اشتغال داشت تا 
عناصر چپی مانند »لیلی امیر ارجمند« -مدیر کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان- و »فیروز شــیروانلو« -که در کانــون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان ابتدا معاون »امیرارجمند« بود و مسئول قسمت انتشارات و سپس 
بخش سینمایی را به راه انداخت- و »پرویز نیکخواه« -از گروه ترور شاه در ۲1 
فروردین 13۴۴ که تئوریسین رژیم شد و مغز فکری تلویزیون قطبی بود- و ... 
مقصد اصلی تمامی چرخش ها و جذب عناصر چپ شناخته شده و نشده، 

تنها و تنها مقابله با اسالم بود و بس!

نظیر آنجال کارتر۵ و اما تننت۶  از جمله نویسندگانی هستند که برای 
اهداف اســتعمار انگلیس قلم می زنند و  به نویسندگان استعمار نو 
لقب گرفته اند. برخی از منتقدین ادبیات داستانی، بر این باور پافشاری 
می کنند که این سبک داستان نویسی با توجه به نوع جامعه و بافت 
اجتماعی کشورهای جهان سوم پدید آمده است. آنان می گویند که 
کشورهای استعمار زده، پیوسته برای آرام کردن خود از بند اسارت و 
به منظور رهایی از مشکالت عدیده ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
به عالم خیال پناه می برند و بیشتر دوست دارند، شاهد جادو و طلسم 

به عنوان عامل یاری رسان در داستان باشند.

آگاهیم که )کافران( می گویند 
آن کــس که مطالب این قرآن 
را به رســول می آموزد بشری 
است.« و »ان هذا اال قول البشر« 
)مدثــر / ۲۵( »این آیات گفتار 

و حوادث فرا واقعی می گردد. 
امروزه سبک رئالیسم جادویی 
نویسندگان  از  بسیاری  توسط 
»استعمار نو« استفاده  می شود، 
به جز ســلمان رشدی، افرادی 

کاسب، خانه دار و بازنشسته و ... داشت، امروز بعضا از سوی برخی نهادهای 
دولتی یا شبه دولتی کتاب مانند نهاد عمومی کتابخانه ها برای فراگیر شدن 
عالقه به کتاب و کتابخوانی تنها مورد صحبت و جلسه و همایش قرار می گیرد 
اما موسســه ای به نام فرانکلین بیش از نیم قرن پیش از سوی سرویس های 
اطالعاتی و جاسوسی آمریکا، ماموریت داشت تا در گوشه و کنار این مملکت 
و ســرزمین با حربه و وســیله کتاب نفوذ کرده و افکار و ایدئولوژی و سبک 
زندگــی آمریکایی را در میان همه خانواده ها و جوانان و مرد و زن و کودک 
ایرانی رســوخ دهند. گزارش ساواک از آن طرح و برنامه وسیع تکان دهنده 
و حیرت آور است که چه تدارکی برای این کشور و مردمش دیده شده بود. 
ســاواک تنها از توزیع کتاب های چپ نگران اســت. گویا تا آن تاریخ هنوز 
از پروژه اســتفاده از نیروهای چپ برای کوبیدن فرهنگ اســالمی و دینی، 
آگاه نبوده اســت! بخشی از گزارش ساواک درباره کتاب ها و اهداف مؤسسه 

فرانکلین چنین بود:
... شــعبه بنگاه فرانکلین در ایران بر طبق نظر و دســتور بنگاه مرکزی 
واقع در نیویورک، قصد دارد به مقدار وسیع و سریع کتاب هایی را چاپ و در 
معرض فروش قرار دهد و برای این عمل جاکتابی هایی مخصوص تهیه نموده 

گفته می شــود سلمان رشــدی در خیال پردازی خود از افسانه 
غرانیق،بیشتر متاثر از آثار مونتگمری وات بوده است. باید توجه شود 
پردازش رمان گونه از افسانه غرانیق برای تقدس زدایی از تصویر پیامبر 
اعظم)ص( در حالی صورت می گیرد که زمینه را برای تشــکیک در 
حقانیــت و خطاناپذیری »وحی الهی« و به تبع آن خطاپذیری قرآن 
کریم مهیا می کند. همان گونه که در ادامه خواهد آمد، توسل سلمان 
رشدی به سبک رئالیسم جادویی و استفاده از عنصر خیال و استفاده 
از مفاهیم جادو و طلســم، همگی برای شبهه سازی در مورد پدیده 
وحی الهی، انجام گرفت. رمان سلمان رشدی با توسل به شیوه های 
پست مدرن در حوزه ادبیات داستانی نوشته شده است اما خط اصلی 
رمان چیز جدیدی نیســت و ســابقه ای به اندازه تاریخ اسالم دارد. 
تشکیک در عصمت پیامبر اعظم)ص( و مشتبه سازی حقانیت وحی، 
نشان از یک جنگ فکری طوالنی مدت دارد. هنگامی که پیامبر )ص( 
دعوت خود به اســالم را در مکه آشکار ساختند مشرکان پیشاپیش 
به ایجاد درگیری فکری مشــابه به آن چه امروز غربی ها با توسل به 
کتاب آیات شــیطانی انجام می دهند، پرداختند. یکی از اصلی ترین 
خطــوط این مبارزه آن بود که قــرآن و نبوت، مفاهیم و پدیده های 
بشــری پنداشته شوند. چنان که قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات 

متعرض این نکته شده است:
»ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر«)نحل / 103( »ما کاماًل 

هنرمندان آلمانی که خود را عینیت گرایان نو می نامیدند، نقد کند. 
به طور کلی امروزه اصطالح رئالیسم جادویی به مجموعه آثار داستانی 
اطالق می گردد که در آن عناصر حقیقت گرایی، خیال، فانتزی، سحر 
و جادو در هم آمیخته باشد. در این تلفیق گاه قالبی پدید می آید که 
به هیچ یک از عناصر اولیه شــباهت ندارد. نکته مهم آن است که در 
این سبک، در هم آمیختگی دو عنصر واقعیت و خیال آن چنان زیرکانه 
انجام می شــود که تمامی حــوادث خیالی، کاماًل حقیقی و طبیعی 
جلــوه گر می گردند؛ آنچنان که خواننده به راحتی پذیرای کنش ها 

 رئالیسم جادویی و کتاب آیات شیطانی
نثر کتاب آیات شیطانی، با سبک »رئالیسم جادویی«۲  نوشته شده 
است. گفته می شــود اصطالح »رئالیسم جادویی«3  برای اولین بار 
در سال 19۲۵ توسط هنر شناس آلمانی، فرانس رو۴  مطرح گشت. 
او از اصطالح رئالیســم جادویی استفاده کرد تا آثار هنری گروهی از 

دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان 
اردبیل در نظر دارد، نسبت به خرید خدمات از بخش غیردولتی )نگهبان- 
سرایدار( در سال 1397-1396 اقدام نماید. لذا شرکت های دارای صالحیت 

برای اطالع از شرایط مناقصه می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند.
خرید اســناد: از روز شــنبه مورخه 1396/1/5 لغایت ســاعت 13 روز 

پنجشنبه مورخ 1396/1/17
تسلیم اســناد به دبیرخانه: از روز شــنبه مورخه 1396/1/19 لغایت 

ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 1396/1/30
تاریخ و محل گشایش اسناد: روز پنجشنبه مورخه 1396/2/7 رأس 
ســاعت 10 قبل از ظهر در ستاد مرکزی دانشــگاه واقع در انتهای خیابان 

دانشگاه، جنب شهرک دادگستری.
محل تهیه/ خرید اسناد: اداره خدمات دانشگاه واقع در آدرس فوق

محل تسلیم اسناد: دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه واقع در آدرس فوق
مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه: 800/000/000 ریال )هشتصد 
میلیون ریال( به شماره حساب 0103473540002 نزد بانک صادرات شعبه 
میدان ورزش اردبیل به نام دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی استان اردبیل 
هزینه تهیه اسناد: 200/000 ریال )دویست هزار ریال(

مدت اعتبار پیشنهادات: 40 روز کاری می باشد.
داوطلبــان می تواننــد جهــت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن

 33522258-045 اداره خدمات پشتیبانی تماس حاصل نمایند. یا به سایت 
اینترنتی دانشگاه به نشانی زیر مراجعه نمایند.

http://www.arums.ac.ir/fa/vc-poshtibani
هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

نوبت دوم )6۴/۹۵62(
دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

احترامًا با توجه به این که پرونده کالسه 930085 د. انقالب دادگستری شهرستان سمیرم دارای وقت رسیدگی 
1396/2/26 ساعت 11 صبح می باشد و در خصوص شکایت پلیس مواد مخدر به طرفیت متهم انور انوری ف 
فریدون دائر بر مباشرت در حمل و نگهداری 153/2 کیلوگرم تریاک و چهار گرم شیره و پنجاه سانت شیشه و 
یک عدد پایپ به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. بدیهی است عدم حضور شما مانع از رسیدگی نیست.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان سمیرم- یونس طاهری پور

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده: انور نوری نام پدر: فریدن نشانی: مجهول المکان )متواری( تاریخ حضور: 1396/2/26 

سه شنبه ساعت 11 محل حضور: سمیرم
درخصوص واخواهی شما به طرفیت در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

توجه: 
* پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شــود؛ بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این 

ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید.
* چنانچه جهت ورود به ســامانه، حســاب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان سمیرم

پژوهشــکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران در نظر دارد خرید یک دستگاه گالوباکس )ساخت شرکت کایون 
کره جنوبی( را از طریق مناقصه عمومی با مشــخصات فنی ذکر شــده در اســناد مناقصه تامیــن نماید. لذا از 
شرکت های واجد شرایط که توانایی تامین و انجام شرایط تحویل را دارا می باشند تقاضا می گردد جهت دریافت 
اســناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی از تاریخ درج آگهی لغایت 1396/1/10 به آدرس های ذیل مراجعه 

نمایند و اسناد تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ 96/1/20 به آدرس های مذکور تحویل نمایند.
آدرس پژوهشــکده مکانیک: شــیراز، بلوار سرداران شهید، خیابان فال اســیری غربی پژوهشکده مکانیک واحد 

نگهبانی، تلفن 071-37201758 
آدرس دفتر تهران: تهران، طرشــت، بلوار شهید تیموری، نرســیده به بزرگراه شیخ فضل اله نوری، شماره 182 

پژوهشگاه فضایی ایران، واحد نگهبانی، تلفن 021-63192098
)پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران(

آگهی مناقصه عمومی شماره ۳/۴/۱2/70۹۹ 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســعاد حریزاوی فرزند یاســین به شــماره 
شناســنامه3152 صادره از اهواز در مقطع کارشناســی رشته شیالت صادره از 
واحد دانشــگاهی اهواز با شــماره- مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به 
نشــانی: اهواز - فلکه کارگر )فرهنگ شــهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 

68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اســتان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی 
انسانی مورد نیاز در بیمارستان شهرستان کوثر از محل مجوز شماره ۲09/۶۲۶۵/د مورخه 9۵/11/۲ معاونت 
توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اصالحات بعدی آن، تعداد ۲۴ نفر از افراد 
واجد الشــرایط را از طریق امتحان عمومی و پس از طی مراحــل گزینش به صورت خرید خدمات از طریق 

بخش خصوصی )شرکتی( با در نظر گرفتن شرایط مندرج ذیل بکارگیری نماید.
جدول نیازهای مشاغل جذب نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی )شرکتی(

عنوان ردیف
شغل

محل 
جغرافیایی 

خدمت
تعداد 
)نفر(

جنسیت
توضیحاتشرایط احراز مدرک تحصیلی زنمرد

1
متصدی 
خدمات 

اداری
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در -* 3کوثر

رشته مدیریت دولتی

۲
متصدی 
خدمات 

مالی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در -*۴کوثر

رشته حسابداری

-*۵کوثرنگهبان3

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی 
از رشته های تحصیلی گروه علوم انتظامی، 
گروه علوم اجتماعی، گروه حقوق، گروه 

روانشناسی، روابط عمومی، امور فرهنگی، 
تربیت بدنی، برق، تأسیسات

و همچنین حداقل قد 170 سانتی متر

-*۲کوثرراننده۴
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل اول 
دبیرستان و حداکثر دیپلم متوسطه یا 
پیش دانشگاهی و دارا بودن گواهینامه 

رانندگی ب ۲

تعهد ارائه 
گواهینامه 

رانندگی ب ۲ 
حداکثر تا سه 

ماه بعد از تاریخ 
آگهی

۵

امور 
خدماتی 
)شامل 

تنظیفات، 
بیماربر، 
رختشوی(

۵ 10کوثر
نفر

 ۵
نفر

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل اول 
دبیرستان و حداکثر دیپلم متوسطه یا 

پیش دانشگاهی

1- شرایط عمومی پذیرش
1-1- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۲-1- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
3-1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

۴-1- داشــتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )برای مشــاغل نگهبان، راننده و 
امور خدماتی معافیت پزشکی پذیرفته نمی شود(

۵-1- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و قرص های روانگردان
۶-1- عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر

7-1- داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که پذیرفته می شوند
تذکر: پذیرش اولیه قبول شدگان در شغل نگهبان پس از انجام آزمون آمادگی جسمانی براساس 

ضوابط ابالغی مرکز حراست وزارت متبوعه انجام می پذیرد.
2- شرایط اختصاصی

1-۲- داشتن حداقل سن ۲0 و حداکثر 3۵ سال تمام برای کلیه مشاغل تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: داوطلبان ایثارگر تابع مقررات ایثارگران می باشند.

۲-۲- برای شغل نگهبان حداقل قد 170 سانتی متر می باشد.
3-۲- داوطلبان شغل راننده و امور خدماتی الزاماً باید بومی شهرستان کوثر باشند.

۴-۲- صرفــاً برای مشــاغل متصدی خدمات اداری، متصدی خدمــات مالی و نگهبان در صورت عدم 
تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان بومی شهرســتان کوثر، نســبت به پذیرش از داوطلبان بومی شهرســتان 

خلخال اقدام خواهد شد.
3- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

1-3- مدارک مورد نیاز ثبت نام
الف( برگ تکمیل شده درخواست شغل )با دقت و خط خوانا تکمیل گردد(

ب( رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۵00/000 ریال )پانصد هزار ریال( به حساب شماره ۲178۵8080۶00۵ 
نزد بانک ملی شــعبه مرکزی اردبیل بعنوان حق شرکت در آزمون، ضمناً ایثارگران ۵0 درصد مبلغ مذکور را 

می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.
ج( دو قطعه عکس ۴×3 پرسنلی )زمینه سفید(

د( کپی آخرین مدرک تحصیلی
و( کپی کارت ملی )پشت و رو(
ه( کپی تمام صفحات شناسنامه

ی( کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )پشــت و رو( )برای مشــاغل نگهبان، 
راننده و امور خدماتی معافیت پزشکی پذیرفته نمی شود(

ن( کپی پشت و رو از گواهینامه رانندگی )ب۲( برای داوطلبان شغل راننده
ل( کپی مدارک دال بر بومی بودن

ف( کپی مدارک دال بر ایثارگری از مراجع ذیربط
م( کپی سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره: مدرک تحصیلی، از مراجع ذیربط اســتعالم خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک 
قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

4- نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام

1-۴- متقاضیان واجد شــرایط ملزم هســتند مدارک الزم )بند 3 این آگهی( را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز شــنبه مورخه 96/1/19 صرفاً با پست سفارشی به نشانی اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- ستاد 
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل- اداره کارگزینی دانشگاه 

به کد پستی 5618985991 ارسال نمایند.
۲-۴- به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پســت تحویل داده شــده و یا از هر طریق دیگر 
ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمناً مدارک و وجوه واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

5- زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه
1-۵- کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ )31 و 9۶/1/30( در محل شبکه 
بهداشــت و درمان کوثر به آدرس شهرستان کوثر- جنب سپاه پاسداران، توزیع خواهد شد و همچنین زمان 

و محل برگزاری آزمون در هنگام دریافت کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
6- مواد امتحانی آزمون عبارتند از:

1-6- امتحان توانمندیهای عمومی برای مشــاغل راننده و امور خدماتی شامل: 1- زبان و ادبیات 
فارســی ۲- فن آوری اطالعات 3- معارف اسالمی ۴- اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون، در مجموع 
به تعداد )۶0( ســؤال به صورت چهار گزینه ای )یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد 

شد( طراحی می گردد.
تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد 

امتحان توزیع می شود.
2-6- امتحان توانمندیهای عمومی برای مشاغل متصدی خدمات اداری، متصدی خدمات مالی و 
نگهبان شامل: 1- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی )عمومی( 3- ریاضی و آمار ۴- فن آوری اطالعات 
۵- معارف اسالمی ۶- اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون، در مجموع به تعداد )۶0( سؤال به صورت 

چهار گزینه ای )یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد( طراحی می گردد.
تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد 

امتحان توزیع می شود.
3-6- امتحان تخصصی صرفاً جهت مشــاغل مقاطع تحصیلی دانشــگاهی )مشاغل متصدی خدمات 
اداری، متصدی خدمات مالی و نگهبان( شــامل سؤاالت مرتبط با رشته شغلی مندرج در آگهی به تعداد 
۴0 ســؤال به صورت چهار گزینه ای )یک نمره منفی به ازای هر چهار پاســخ غلط محاسبه می شود( طراحی 

خواهد شد.
4-6- برای داوطلبان مشــاغل راننده و امور خدماتی صرفًا ســؤاالت عمومی پیش بینی گردیده 

است.
۵-۶- امتیاز سؤاالت توانمندی های عمومی و تخصصی هر کدام یک نمره و امتیاز مجموع سؤاالت عمومی با 

ضریب یک و امتیاز مجموع سؤاالت تخصصی با ضریب دو مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
7- تذکرات آزمون:

1-7- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های 
جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج 

در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۲-7- از کل مجــوز تخصیص یافته به دانشــگاه ســی )30( درصد آن برابر قوانیــن و مقررات برای پذیرش 
ایثارگران اختصاص می یابد که بیســت و پنج )۲۵( درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شــغل و فرزندان و 
همســران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان باالی یکسال اسارت و 
خواهران و برادران شــهداء معرفی شــده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و پنج 
درصد ســهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان باســابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همســر و 
فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج )۲۵( درصد و آزادگان زیر یک )1( سال اسارت اختصاص 
می یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شــرایط علمی )شــرایط احراز مندرج در آگهی استخدام( 

الزامی است.
3-7- انتخاب ایثارگران در حد ســهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در 

زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.
۴-7- پذیرش مازاد بر 30 درصد ســهمیه ایثارگران از طریق رقابت با ســایر داوطلبان واجد شرایط صورت 

خواهد گرفت.
۵-7- جانبازان و خانواده محترم شــهدا در صورت داشــتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با 

ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۶-7- تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی شهرستان کوثر و خلخال با رعایت بند ۴-۲ این آگهی 

و در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
7-7- داوطلب بومی شهرستان کوثر به افرادی اطالق می گردد که به ترتیب واجد یکی از شرایط 

ذیل باشد.
الف( شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی شهرستان کوثر باشد.

ب( همســر و فرزندان کارمندان رســمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مســلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( 
که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان شهرستان کوثر باشد. )ارسال تصویر حکم کارگزینی(

ج( داوطلب حداقل چهار )۴( ســال از سنوات تحصیلی )ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا 
متناوب در شهرستان کوثر طی کرده باشد.

د( داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار )۴( سال سابقه پرداخت حق بیمه اشتغال در شهرستان 
کوثر را داشته باشند. )پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب 

است و سابقه پرداخت بیمه درمانی مالک بومی نمی باشد.(
8-7- داوطلب بومی شهرســتان خلخال صرفا برای مشــاغل متصدی خدمات اداری، متصدی 

خدمات مالی و نگهبان به افرادی اطالق می گردد که به ترتیب واجد یکی از شرایط ذیل باشد.
الف( شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی شهرستان خلخال باشد.

ب( همســر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که 
شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان شهرستان خلخال باشد. )ارسال تصویر حکم کارگزینی(

ج( داوطلب حداقل چهار )۴( ســال از سنوات تحصیلی )ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا 
متناوب در شهرستان خلخال طی کرده باشد.

د( داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار )۴( سال سابقه پرداخت حق بیمه اشتغال در شهرستان 

خلخال را داشــته باشــند. )پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توســط یکی از موارد مذکور قابل 
احتساب است و سابقه پرداخت بیمه درمانی مالک بومی نمی باشد.(

تبصره 1: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
9-7- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل خواهند بود.

10-7- مدارک تحصیلی باالتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی و یا سایر رشته های تحصیلی اعالم شده در شرایط 
احراز مشاغل در این آگهی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و پذیرش معتبر نمی باشد.

11-7- در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشــته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده 
در این آگهی باشد، انتخاب از سوی کمیته آزمون دانشگاه خواهد بود.

1۲-7- مســئولیت ناشــی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شــده در متن آگهی بر عهده داوطلب 
خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا 
فاقد شــرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت انعقاد 

قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بالاثر می گردد.
13-7- اخذ تأییدیه مدارک تحصیلی متقاضیان در صورت پذیرفته شــدن در آزمون )حداکثر ۲ ماه پس از 

اعالم نتیجه( از سوی دانشگاه صورت خواهد گرفت.
1۴-7- انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل مأخوذه در آزمون در رشــته شغلی مندرج در آگهی با 
در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شــده به میزان 1/۵ برابــر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در 
آگهی صورت می پذیرد. ضمناً کســب نمره الزم در آزمون بــه منزله تأیید صالحیت نهایی نبوده و هیچگونه 

حقی برای پذیرش داوطلب ایجاد نمی کند.
1۵-7- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از بررسی مدارک و طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره: داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته 
گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن 

تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به هسته گزینش معرفی خواهند شد.
1۶-7- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در شغل و محل جغرافیایی مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر 

این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود.
 www.arums.ac.ir 17-7- هرگونه اطالع رسانی در خصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس

خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
18-7- با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضیان، تکمیل برگ درخواست شغل بصورت خرید 
خدمات از طریق بخش خصوصی )شرکتی( می باشــد الزم است در تکمیل آن نهایت دقت را به 

عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال مدارک قابل پذیرش نخواهد بود.
19-7- بکارگیری داوطلبان پذیرفته شــده صرفًا بصورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی 

)شرکتی( بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه نخواهند داشت.
برگ درخواست شغل بصورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی )شرکتی(

از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
بیمارستان شهرستان کوثر

در این قسمت چیزی ننویسید

۲- نام: 1- نام خانوادگی:
۴- جنس:  مرد ◻                      زن◻3- نام پدر: 

۶- محل تولد: استان:            شهرستان:        بخش:۵- تاریخ تولد:      روز          ماه            سال 
8- شماره شناسنامه: 7- شماره ملی: 

11- وضعیت تأهل: 1- متأهل◻         ۲- مجرد◻ 10- دین:                        مذهب:     
1۲- وضعیت نظام وظیفه: 1- دارای کارت پایان خدمت◻

                                ۲- دارای معافیت قانونی دائم )بجز معافیت پزشکی برای مشاغل نگهبان و راننده و امور خدماتی( 
13- وضعیت ایثارگری:

1- جانباز◻      درصد جانبازی ......................درصد
۲- رزمنده◻       )برای حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مدت حضور در جبهه: روز         ماه           سال

3- آزاده◻     مدت اسارت: روز         ماه          سال
۴- فرزند شهید:◻                ۵- فرزند جانبازان ۲۵درصد و باالتر◻    ۶- فرزند آزادگان باالی یکسال اسارت◻
7- فرزند رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه:◻مدت حضور در جبهه )پدر(:   روز  ماه   سال
8- فرزند جانبازان زیر ۲۵٪ ◻          9- فرزند آزادگان زیر یکسال اسارت:◻         10- برادر یا خواهر شهید:◻

1۴- سایر موارد:   1- افراد بومی شهرستان کوثر:◻           ۲- افراد بومی شهرستان خلخال:◻      
1۵- آخرین مدرک تحصیلی: اول دبیرستان◻           دوم دبیرستان◻        سوم دبیرستان یا دیپلم◻   
                                   پیش دانشگاهی◻           کاردانی◻                               کارشناسی◻ 

گرایش تحصیلی:1۶- رشته تحصیلی: 
روستا یا شهر محل تحصیل: 17- آموزشگاه یا دانشگاه محل تحصیل: 

19- برای شغل راننده دارای گواهینامه ب 18۲- تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی:     /       /      13
می باشم◻                              نمی باشم◻

۲0- شغل مورد درخواست:                   متصدی خدمات اداری◻                      متصدی خدمات مالی◻ 
     نگهبان◻                      راننده◻                              امور خدماتی ◻      

۲1- نشانی کامل محل سکونت: استان ........................................... شهرستان ................................ خیابان ............................... 
کوچه .......................................... پالک ................. کد پستی ...................................... شماره تلفن ثابت .....................................

 کد شهر .................... شماره تلفن همراه ..........................................
۲۲- شماره تلفن برای تماس ضروری:

اینجانب .............................................. متقاضی شرکت در آزمون پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق 
بخش خصوصی )شرکتی( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل )بیمارستان شهرستان کوثر(، 
متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه 
مندرجات آن را به عهده می گیرم. در صورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی )قبل و بعد از اشتغال( 

هرگونه حقی را برای جذب در آن دستگاه از خود سلب می نمایم.
۲3- تاریخ تنظیم فرم:                                                                      امضاء و اثر انگشت متقاضی:

»آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  از طریق بخش خصوصی )شرکتی(«

بهداشتی درمانی استان اردبیل

9- محل صدور شناسنامه: 

محل
 الصاق 
عکس


