
در آخرين نسخه ى نشريه ى وزين صحرا -  
شماره 468 -  شنبه 93/11/04 مطلبى با عنوان " 
تركمن هاى آسياى ميانه در زمان حمله ى مغوالن 
آقاى  توسط  كه  آغاجانوف  سرگى  ى  نوشته   "
فارسى  به   – دور  سالهاى  عزيز   – كاكايى  رحيم 

ترجمه شده بود مطالعه كردم.
 – روس  خاورشناس  آغاجانوف،  سرگى 
تركمن متخّصص تاريخ اوغوز – تركمن در سده 
هاى ميانه است و در اين موضوع آثار ارزشمندى 
آنها  معروفترين  كه  كرده  تأليف  روسى  زبان  به 
دليل  به  كتاب  اين   . است   " اوغوزالر   " كتاب 
تركى  زبان  به  باال،  پژوهشى   – علمى  ارزش 
استانبولى ترجمه و نشر شد كه نسخه ى آن در 
اينكه مترجم محترم هيچ  دسترس است. به رغم 
اصول  برخالف  و  نداده  اصلى  متن  به  ارجاعى 

كه  است  نكرده  اى  اشاره  پژوهشى  رايج 
آدرسى  و  زبان  و  متن  چه  از  را  مطلب 
ترجمه كرده است، اّما يافتن اصل متن كار 

چندان دشوارى نبود . 
از  فوق  عنوان  با  شده  ترجمه  متن 
" OGuzlar ” [اوغوزالر] سرگى  كتاب 
گريگوريوچ آغاجانف ترجمه شده است . 
من متن روسى كتاب آغاجانوف را نديده 
ام ولى همانطور كه اشاره كردم ترجمه ى 
تركى استانبولى كتاب در دسترس است و 
ترجمه  صحرا،  ى  نشريه  در  منتشره  متن 
ى فارسى آخرين بخش كتاب ياد شده با 

عنوان تركى:
 Mogol istilası Sırasında Orta Asya 

Tūrkmen Boyları“ 
كتاب  تا 375  كه شامل صفحات 368  است 

است . شناسنامه كتاب بشرح ذيل است : 
Sergey Grigoreviç Agacanov.
Oguzlar.Rusçadan çevirenler.
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Annaberdiyev. 4.Baskı.Selenge.
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رحيم  آقاى  با  ديرين  دوستى  از  صرفنظر 
نشريه  ى  واسطه  با  اخير  ساليان  در  كاكايى، 
عمدتًا  ايشان  هاى  ترجمه  از  تعدادى  با  صحرا 
و  تركان  قديم  تاريخ  و  فرهنگ  موضوعات  در 
اهتمام  كه  باورم  .براين  دارم  آشنايى   – تركمنان 
از  هايى  بخش  روشنگرى  و  ترجمه  در  ايشان 
فرهنگ و تاريخ ترك – تركمن، جاى تقدير دارد 
و ارزشمند است و از طريق اين سطور به ايشان 
درود مى فرستم و اميدوارم كه پيگيرانه اين راه را 
تداوم بخشند و در عين حال از يادگيرى اصول كار 
پژوهشى علمى نيز غافل نباشند . زيرا كه الزمه ى 
ارائه ى يك كار تحقيقى – چه ترجمه چه تأليف 
- اشراف به اصول و متدهاى علمى است . اين را 
از اين جهت عرض مى كنم كه بنظرم در ترجمه 
ى متن فوق اشكاالت اصولى مشاهده مى شود . 
اشاره خواهم  ايرادات  اين  از  مورد  چند  به  ابتدا 
كرد و سپس چند نكته از اصول كار پژوهشى را 

منباب يادآورى ذكر خواهم كرد.
يكى از اصول ترجمه بويژه در متن - 

هاى پژوهشى تاريخى ، امانتدارى و وفادارى به 
ى  واژه  مقاله  عنوان  در  .بنظرم  است  متن  اصل 
قبايل Boylar ترجمه نشده است . ترجمه كامل 
آسياى  تركمن  قبايل   “: است  چنين  مقاله  عنوان 

مركزى در عهد هجوم مغول ”
اقوام -  و  جغرافيايى  اعالم  بعض  نام 

. مانند؛ قبيله ى ” قانگلى  اشتباه ثبت شده است 
” كه در ترجمه ”كانقال ” ثبت شده يا ”قايى“ كه 

”كايا“ (قاى) ثبت شده است .
به  است  جغرافيايى  اى  منطقه  كه  قاراقوروم 
اشتباه ”قاراقوم“ ثبت شده و ”آمل“كه نام باستانى 
شده  ثبت  ”آموى“  سهواً  است  فعلى  ”چارجو“ 

است .

كتاب  نويسنده  بهادرخان  ابوالغازى  نام 
معروف شجره ى تراكمه نيز به اشتباها ”ابوقاضى“ 

نوشته شده است .
و حال تذكار چند مورد از اصول كار پژوهشى 

على الخصوص در حوزه ى تحقيقات تاريخى :
مترجم -  بقدر كفايت  يا  اشراف كامل 

 ... و  عناوين  و  گوناگون  اعالم  اصطالحات،  به 
مختلف كه در متن مبدأ بكار برده شده است . به 
عنوان مثال در يك متن پژوهشى تاريخى به ميزان 
آبادى   ، از شهر ها  زيادى اسامى جغرافيايى اعم 
ها و رودها و اسامى اشخاص و نام هاى ملل و 
اقوام گوناگون ذكر مى شود . اصل بر اين است 
كه مترجم در ترجمه ى اين "اعالم" بايد اهتمام 
داشته باشد كه صحيح ترين و مستندترين صورت 
نوشتارى آن را ثبت كند . اين نيز ممكن نمى شود 
مگر با رجوع به منابع اصلى و معتبر در اين زمينه 
شناخته  مترجم  كشاورز  كريم  نكنم  اشتباه  اگر   .
در  ؛  كه گفت  بود  زبان روسى  پژوهشى  آثار  ى 
ترجمه ى كتاب " تركستان در عهد هجوم مغول 
صحيح  ثبت  براى  تولد  بار  اثر  نامه]"  [تركستان 
منابع  توّرق  به  ... مجبور  نام جاها و اشخاص و 
معتبر جغرافيايى فارسى بوده است . همين تالش 
است  "اعالم"  ثبت صحيح  در  مترجم  پيگيرى  و 
كه به محصول كار ارزش و اعتبار علمى مى دهد 
و بالعكس . به عنوان مثال منطقه اى كه در متن 
ترجمه "زرنوك" ثبت شده در اصل همان است كه 
اِلى المغرب"  در كتاب "حدودالعالم من المشرق 

. غالمرضا ورهرام.1383.ص  احمدى  مير  (مريم 
345) با امالى ذرنوخ ثبت شده و شهركى بر لب 

رود توصيف شده است .
داخل -  مطالبى  بعضًا  ترجمه  متن  در 

متن،  تركى  ترجمه  در  چون   . شده  آورده  پرانتز 
كه  احتمال مى دهم  نداشت  چنين چيزى وجود 
كليه مطالب داخل پرانتز يادداشت مترجم محترم 
باشد . اگر اينطور باشد بگمانم آن مطابق ”اصول“ 
نيست . معموالً در ترجمه ى متون، اصل بر اين 
در  را  خود  شخصى  نظرات  مترجم  كه  است 
ى  كلمه  ثبت  با  و  آورد  مى  ”پانوشت“  قسمت 
”مترجم“ كه داخل پرانتز مى گذارد نشان مى دهد 
اصوالً   . است  مترجم  يادداشت  مزبور  مطلب  كه 
يادداشت مترجم در داخل متن نوشته نمى شود .

خصوص -  در  متن  پايان  در  مترجم 
ويكيپديا  از  نقل  به  ”اعالم“  بعض 
از  صرفنظر  كه  است  داده  توضيحاتى 
 – كار  اين  ولى  آنها  نادرستى  يا  درستى 
ارجاع به ويكيپديا- از جهت وزانت علمى 
اصوالً صحيح بنظر نمى رسد.در جايى كه 
منابعى مثل كتاب "حدودالعالم  .... " و آثار 
نامه"  "تركستان  مثل  ارزشمندى  تحقيقى 
به  مراجعه  باشد  دسترس  در  تولد  بار  ى 
ويكيپديا يا امثال آن نشان از يك حركت 

غير علمى دارد .
كار -  يك  اينكه  بدليل  مبدأ  متن 

داراى  بالّذات  است  علمى  پژوهشى 
ارجاعات متعّدد به منابع و تحقيقات مرتبط است 
. متأسفانه متن ترجمه فاقد اين ارجاعات است . 
كه اينكار نيز از منظر پژوهشى يك نقص بزرگ 
تلقى مى شود .يكى از نشانه هاى وفادارى به متن 
ارجاعات  به جزء  اصلى در ترجمه، آوردن جزء 

داخل متن است .
متن  ى  شناسنامه  ثبت  اينكه  پايانى  نكته  و 
از  نشريه  يك  در  آن  چاپ  و  ترجمه  در  اصلى 
اشاره  مورد  متن  متأسفانه  كه   . است  ضروريّات 
فاقد آن است . ثبت ارجاعات متن و شناسنامه ى 
اثر افزون بر اينكه به كار ترجمه صبغه ى علمى 
نيز  عالقمند  و  كنجكاو  خوانندگان  به  دهد،  مى 
با  تمايل  صورت  در  كه  دهد  مى  را  امكان  اين 
مراجعه به كتابشناسى و شناسنامه ى متن موضوع 

را پيگيرى كند . 
مؤّخره :

اشارت  تذكار  باب  از  و  فوقًا  كه  مطالبى 
بر محّققان و پژوهشگران عرصه ى  افزون  رفت 
نيز  نشريات  دبيران  سر  شامل  تاريخى  تحقيقات 
فنى پژوهش  با هدف ترويج اصول  مى شود كه 
اذهان  توّجه  جلب  و  ادبى   – تاريخى  هاى 
اجرايى  جهت  در  فرهنگ  ى  عرصه  فرهيختگان 
كردن "اصول" ياد شده حتى االمكان اهتمام بايسته 

را اعمال نمايند . 
و اينكه اين وجيزه نه به قصد انفصال دل ها 
بل كه با اميد به اتّصال قلب ها و ذهن ها تسويد 

گرديد.

دور  ششم  هفته  ـ  طريك  قربان  حاجى 
ايران  واليبال  برتر  ليگ  سوپر  مسابقات  برگشت 
جام زنده ياد حسين معدنى روز چهارشنبه گذشته 
پيگيرى شد و دو نماينده گنبد، جواهرى و تعاون 

توانستند حريفان خود را شكست دهند.
 اما نگاهى داريم به حواشى و  اتفاقات رخ 

داده براى دو نماينده گنبد در ليگ برتر واليبال :
جواهرى گنبد هفته گذشته رقابت حساس و 
سرنوشت سازى با شهردارى زاهدان داشت . سه 
تيم پيكان تهران، ميزان مشهد و شهردارى تبريز سه 
سهميه از چهار سهميه گروه يك مسابقات براى 
رسيدن به مرحله پلى آف را گرفته بودند و نبرد 
سختى بين دو تيم جواهرى و شهردارى زاهدان 
براى گرفتن سهميه چهارم در جريان بود. به همين 
خاطر بازى دو تيم جواهرى و شهردارى زاهدان 
از حساسيت بااليى برخوردار بود . جواهرى در 
آف  پلى  مرحله  در  را  خود  برد حضور  صورت 
باشگاه  مسئولين  همين خاطر  به  كرد.  مى  قطعى 
اند  كرده  رايگان  را  ديدار  اين  تماشاى  جواهرى 
تا از حمايت تماشاگران برخوردار باشند. بازى به 
علت پخش مستقيم در ساعت 17:20 دقيقه شروع 
شد. باى محمد دوجى سرمربى تيم جواهرى گنبد 
مثل بازى هاى گذشته تركيب خود را عوض نكرد 
تا امين حسن زاده ، مهران زارع، سخى عيدى ، 
هومن باقرى ، احمد بابايى ، صمد اكبرى و حميد 
بازى وارد زمين شوند. در  آلق در شروع  محمد 
مقابل شاگردان جبار قوچان نژاد با روحيه جنگده 
وارد ميدان شدند . جنگندگى بازيكنان شهردارى 
مهمان  از  ميزبان  تيم  ديدار  اول  گيم  شد  باعث 
خود عقب بيفتد ولى تعويض طاليى باى محمد 
دوجى و درخشش كاسپر فنالندى باعث شد گيم 
اول به سود تيم جواهرى پايان يابد . گيم دوم و 
سوم هماهنگى بين بازيكنان جواهرى بهتر شد و 
استرس حذف از مرحله پلى آف براى شاگردان 
آنها گذاشت.  بر روى  نژاد فشار سنگينى  قوچان 
به سود  بر صفر   3 نتيجه  با  بازى  اين  نهايت  در 
جواهرى تمام شد تا نماينده گنبد مجوز حضور 
در مرحله پلى آف را بگيرد. تيم جواهرى احتماال 
ماه  بهمن  پلى آف روز چهارشنبه 26  در مرحله 
 . بود  اروميه خواهد  شهردارى  مهمان  اروميه  در 
يعنى  ايران  واليبال  پايتختى  مدعى  تيم  دو  نبرد 
جواهرى گنبد و شهردارى اروميه قطعا تماشايى 

خواهد بود.
اما تيم واليبال  تعاون گنبد هفته گذشته وارد 
تيم  سرمربى  جزيده  عظيم  شد.  عجيبى  حواشى 
تعاون گنبد به حالت قهر از تيم تعاون جدا شد.  

اينگونه  را  رفتنش  علت  گنبد  تعاون  سرمربى 
اصًال  كه  است  اين  حقيقت  است:"  كرده  بيان 
از  ما  بازيكنان  چون  كنيم  بازى  نمى خواستيم 
ابتداى فصل حتى يك ريال هم دريافت نكرده اند. 
هيچ  اما  داده اند  چك  بازيكنان  به  تيم  مسئوالن 
االن  تا  است.  نشده  پاس  چك ها  اين  از  كدام 
چيزى از مشكالت مالى تيم به كسى نگفته بودم 
ولى حاال اعالم مى كنم كه در 2 بازى آخر ليگ در 

كنار تيم نخواهم بود.
ارزش  واليبال گفت:  ملى  تيم  پيشين  ليبروى 
من بيشتر از آن است كه خودم را براى اين تيم 
كوچك كرده ام. 4 ماه تيم را بدون پول در ليگ 
نگه داشتم و حاال هم مطمئن هستم كه تيم تعاون 
داشت.  خواهد  حضور  آينده  سال  برتر  ليگ  در 
سقوط  يا  صعود  در  باقيمانده  بازى   2 اين  نتايج 
از  كه  كسانى  و  مردم  خاطر  به  ندارد.  تأثيرى  ما 
رفتيم.  زمين  به  ميزان  مقابل  كردند  حمايت  ما 
جزيده تصريح كرد: من استعفا نمى دهم ولى ديگر 
و  بودن  چون  نمى شوم  حاضر  تيم  تمرينات  در 
نبودن من ديگر مهم نيست و نمى توانم تأثير الزم 
از  باشم. در واقع كارى  بازيكنانم داشته  را روى 
دست من بر نمى آيد. خيلى با مديران تيم صحبت 
كردم تا به بازيكنان حداقل يك قسط قراردادشان 
شدم.  مواجه  وعيد  و  وعده  با  فقط  اما  بدهند  را 
بازى شده  اعتبار من  با  تيم  اين  حس مى كنم در 
قهر  حالت  به  جزيده  عظيم  حال  هر  به  است." 
يكى  سبيلى  سن  ابراهيم  و  رفت  تعاون  تيم  از 
تركمن  واليبال  تاريخ  بازيكنان  خوشفكرترين  از 
صحرا سرمربى تيم تعاون شد. بازيكنان تيم تعاون 

تا در يك  بدون دريافت پول راهى تهران شدند 
ديدار تشريفاتى مقابل تيم ارتعاشات صنعتى قرار 
به  بر 2  نهايت 3  نفس گير در  بازى  اين  گيرند. 
سود تيم تعاون پايان يافت تا تعاون جايگا ه خود 

را در مكان ششم جدول تثبيت كند. 

حواشى هفته ششم دور برگشت مسابقات 
ليگ برتر واليبال:

-  مدير باشگاه جواهرى گنبد به علت صعود 
مى  سكه  آف  پلى  مرحله  به  جواهرى  بازيكنان 
كادر  و  بازيكنان  به  رمضان جواهرى  دهد. حاج 
فنى خود بعد از پيروزى در مقابل تعاون نيز سكه 

داده بود.
- قبل از بازى جواهرى و شهرداى زاهدان  به 
علت اولين سالگرد طيب انگيزه يكى از ليدرهاى 
واليبال گنبد يك دقيقه سكوت اعالم شد و ياد او 

گرامى داشته شد.
- با رفتن عظيم جزيده ، رامين بابايى كمك 

مربى تعاون نيز از تيم رفت.
تماشاگران  براى  ليفان  كشى  قرعه  مراسم  ـ 
المپيك  سالن  در  اسفند   15 روز  تعاون  باشگاه 
گنبد برگزار خواهد شد . هنوز باشگاه تعاون هيچ 
وجهى بابت قسط اول  ودوم به بازيكنان پرداخت 

نكرده است.
مشهد  ميزان  با  هفته  اين  جواهرى  تيم  ـ 
مهمان  تعاون  تيم  و  كرد  خواهد  بازى  گنبد  در 

شهردارى تبريز خواهد بود.
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اخبار استان

مديرعامل شركت گاز گلستان:
بالغ بر ۱۶۳ ميليارد و ۶۸۵ ميليون ريال 
برای پروژه های دهه فجر اين شرکت 

هزينه شده است
سميه عرب، خبرنگار صحرا 
- مديرعامل شركت گاز گلستان به 
جمع  در  فجر  دهه  ايام  مناسبت 
اصحتاب رسانه از افتتاح 74 پروژه 
گازرسانى را دربخشهاي مختلف 
خبر داد و افزود:  از مجموع 74 

پروژه قابل افتتاح در دهه فجر  تعداد 22 پروژه روستايى بوده و 52 پروژه نيز 
براى ساير بخشها بويژه بخش صنعتى مى باشد كه در مجموع  افزون بر 163 
ميليارد و 685 ميليون ريال هزينه در بر داشته است.  مهندس جمال ليوانى 
تصريح كرد:  با گاز رسانى به 22 پروژه روستايى تعداد  17 هزار نفر از 
نعمت گاز طبيعى برخوردار خواهدكرد. وى در ادامه  به تشريح عملكرد اين 
شركت پرداخت و گفت: از 29 شهر موجود استان گلستان در حال حاضر 
تمامى آنها گازرسانى شده همچنين مى توان گفت تا كنون 100 درصد 
جمعيت شهرى استان از نعمت گاز طبيعى بهره مند مى باشند. مديرعامل 
ادامه داد: در حال حاضر از مجموع 993 روستاى  شركت گاز گلستان 
استان،تعداد 900 روستا قابليت گازرسانى دارند كه تاكنون گاز تعداد 690 
روستا مورد بهره بردارى قرار گرفت ،ضمن اينكه عمليات گازرسانى به 
تعداد 69 روستا نيز در دست اجرا مى باشد. جمال ليوانى افزود: در راستاى 
توسعه بخشهاى صنعتى و حمل و نقل نيز تاكنون تعداد 422 واحد صنعتى 
عمده و همچنين  64  جايگاه سى ان جى نيز گازرسانى شده است. اين مقام 
مسئول  در ادامه اذعان داشت:تاكنون بالغ بر 7407 كيلومتر خطوط تغذيه و 
توزيع اجرا شده و حدود 251 هزار 327 عدد انشعاب نصب و حدود 467 
هزار و 166 مشترك نيز جذب اين شركت شده اند ضمن اينكه افزون بر 
475  هزار و 821 خانوار نيز از گاز طبيعى برخوردار گرديده اند.   مديرعامل 
گاز گلستان در بخش ديگرى ازسخنان خود لزوم صرفه جويى در مصرف 
گاز و رعايت نكات ايمنى در حين مصرف را مورد تاكيد قرار داد و ضمن 
تشكر از مساعدت هم استانيهاى عزيز از آنان درخواست نمود تا همچون 

سنوات گذشته اين شركت را يارى نمايند.

استفاده از ظرفيت رسانه ها در 
فرهنگ سازي رعايت الگوي مصرف برق

 مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان اعالم كرد: اين 
جامعه  آگاهي بخشي  براي  رسانه ها  ظرفيت  از  توانسته  تاكنون  شركت 
در فرهنگ سازي بيشتر براي رعايت الگوي مصرف انرژي استفاده كند.
اظهار داشت: اين شركت با توجه به نقشي كه  قاسم شهابي"  مهندس" 
رسانه ها در فرهنگ سازي جامعه دارند تاكنون توانسته از اين ظرفيت براي 
آگاهي بخشي بيشتر جامعه استفاده كنند و با انتشار پيام هاي آموزشي و اخبار 
مرتبط با آن در فرهنگ سازي بيشتر براي رعايت الگوي مصرف توسط 
رسانه ها ايفاي نقش كند.وي با اشاره به اقداماتي كه براي كاهش مصرف 
انرژي خصوصا برق در سطح جامعه از ابتداي سال تاكنون صورت گرفت، 
گفت: اين شركت به توجه به نقشي كه كودكان به عنوان آينده سازان جامعه 
مطرح هستند آموزش در مدارس و مهدكودك ها را به عنوان يك اولويت در 
برنامه هاي خود قرار داده است.وي با اشاره به اقداماتي كه براي بهينه سازي 
مصرف برق و رعايت مصرف در اوج مصرف براي صنايع استان خاطرنشان 
كرد: با بازديد هايي كه از واحدهاي تجاري استان داشتيم موارد الزم براي 
رعايت درست مصرف برق و همچنين استفاده بهينه از نعمت خدادادي به 

اين صاحبان يادآوري شده است.

استاندار گلستان در مراسم افتتاح پارك بانوان :
افکار عمومی نگاه مثبت به فعاليت های 

شهرداری گرگان دارد
بعد از سال ها انتظار، 
صاحب  گرگانى  بانوان 
پارك اختصاصى در شهر 

خود شدند.
بلند  همت  با  امروز 
و خاك  آب  اين  فرزندان 
روزى  شبانه  تالش  با  و 
شهردارى گرگان همزمان 

با آغاز جشن هاى دهه مبارك فجر، جشن ويژه اى هم براى بانوان گرگانى 
تدارك ديده شد.بانوانى كه همچنان در تمام صحنه هاى زندگى شريك 
از خدمتگزارى مديريت شهر را هديه گرفتند.  امروز گوشه اى  هستند 
بوستانى مشرف به طبيعت زيبا و تماشايى دهكده توشن كه بتوانند بدون 
نگرانى و با آسايش به فعاليت هاى ورزشى مشغول شوند.ما يقين داريم 
مزد زحمات بانوان گرگانى بيش از اينهاست اما اميدواريم با نگرش حاكم 
بر مديريت شهر در روزهاى آينده شاهد به ثمر رسيدن طرح هاى بيشترى 
براى فعاليت هاى بانوان باشيم.به گزارش مركز ارتباطات و اطالعات روابط 
عمومى شهردارى گرگان، در نخستين روز دهه مبارك فجر، پارك بانوان 
گرگان به حضور دكتر حسن صادقلو، استاندار گلستان، اعضاى شوراى 
اسالمى شهر گرگان، مديران استانى و شهرستانى  و شهردارى اين شهر 
به بهره بردارى رسيد.استاندار گلستان در مراسم افتتاح پارك بانوان با تاكيد 
بر اين مطلب كه حضور بنده در اين مراسم براى قدردانى و تشكر ويژه 
از شهردار و شوراى اسالمى شهر و نيز پرسنل زحمتكش شهردارى بوده 
است، افزود: كار شهردارى گرگان كارى ماندگار است.وى با اشاره به اين 
مطلب كه گرگان براى توسعه و آبادانى داراى افق و چشم انداز است، 
اعالم كرد: بايد در اين افق تالش شود كه گرگان در سطح كشور مطرح 
شود.دكتر صادقلو با اعتقاد بر اين مطلب كه افكار عمومى نگاه مثبتى به 
فعاليت هاى شهردارى گرگان دارد، خاطر نشان كرد: فعاليت هاى شهردارى 
گرگان، بر اساس عقل، درايت و منطق به اجرا گذاشته مى شود.نماينده عالى 
دولت در استان گلستان با ذكر اين مطلب كه گرگان بايد از فضاى  سبز 
شهرى و معمارى سبز و با طراوات بهره مند باشد تا آرامش را به شهروندان 
انتقال دهد، اضافه كرد: سرسبز بودن و سرسبز كردن شهر گرگان و ايجاد 
رودخانه اى براى آرامش بيشتر شهروندان  از دل شهر از آرزوهاى من براى 
شهر گرگان است.وى از شهردارى گرگان خواست مسير بلوار شهيد صياد 
شيرازى را به عنوان دايره عبورى شهر سرسبز نمايد.حسين صادقلو شهردار 
گرگان نيز در اين مراسم گفت: پارك بانوان گوشه اى از خدمت شهردارى 
گرگان براى عمران و آبادانى اين شهر به شهروندان بويژه بانوان گرگانى 
است.وى با يادآورى اين مطلب كه پروژه پارك بانوان در حدود 11 سال 
پيش كه شهردار شما بودم يكى از برنامه هايم بود افزود:اكنون با تالش شبانه 
روزى همكارانم در اين روز مبارك به شما اهدا مى شود.شهردار گرگان 
تاكيد كرد: به تمام تعهدات خود نسبت به شهر و شهروندانم وفادار هستم 
.صادقلو اظهار داشت: وقتى در سطح شهر گذر مى كنيد همه جا نشان از 
خدمات شهردارى گرگان را مشاهده مى كنيد.وى در پايان تصريح كرد: با 
افتخار اعالم مى كنم كه تمامى  فعاليت هاى كه به اجرا مى گذاريم سبب 

سربلندى شهردارى گرگان باشد.

مصاحبه
عبدالحکيم چپرلی  : 

 الزام مسئوالن به اجرايی شدن دقيق قانون 
نظام صنفی کشاورزی بدون هرگونه تفسير 

شخصی انتظار ماست  

نظام صنفى كارهاى كشاورزى و منابع طبيعى از تشكل هاى صنفى 
نوپايى است كه در عمر كوتاه فعاليت خود به موفقيت هاى خوبى دست 
يافته است. عبدالحكيم چپرلى عضو هيئت مديره صنف كشاورزى و منابع 
طبيعى استان گلستان و رئيس صنف كشاورزى شهرستان گنبدكاووس را به 
گفتگو دعوت كرديم كه ماحصل آن در ذيل به نظر خوانندگان ميرسد. وى 
كه به عنوان مدير نمونه و برتربخش كشاورزى سال92 انتخاب شده برنامه 

هاى خود را با ما در ميان گذاشت. 
عبدالقيوم آق آتاباى، خبرنگار صحرا

× لطفا به صورت اجمالى صنف كشاورزى وظايف وكاركردهاى 
نظام صنفى كارهاى كشاورزى را معرفى كنيد ؟ 

نظام صنفى كشاورزى ومنابع طبيعى شهرستان ازسال1388باهمكارى اداره 
ترويج جهادكشاورزى درراستاى اجراى مصوبه هيئت محترم دولت ونظام 
جمهورى اسالمى ايران بمنظورانسجام وساماندهى وهويت بخشى وارائه 
خدمات به بهره برداران بخش كشاورزى وسياست  گزارى، برنامه ريزى،و 
ارتقاي سطح مهارت كشاورزان ونظارت برفعاليت فعالين بخش تشكيل 
گرديده وبر اساس آن وبرابرآيين نامه اجرايى نظام صنفى كارهاى كشاورزى 
و منابع طبيعى ودرجهت ايفاى حقوق اعضاو برخوردارى آنان از خدمات 
اجتماعى واقتصادى ورفاهى فعاليت مينمايد. درحال حاضرداراى بيش از 
4400عضوميباشدكه بعضابه نسبت استعدادكارگاه خودازمعافيت سهم بيمه 

كارفرمايى ازيك تا پنج نفراستفاده نموده اند.
× اقدامات انجام شده توسط صنف كشاورزى را براى خوانندگان 

صحرا بيان كنيد ؟ 
صنف كشاورزى بدوا ازطريق مكاتبه بافرماندارى وبخشدارى ودادگسترى 
وسايرادارات وارگانهاوبااطالع رسانى ازطريق چاپ وپخش آگهى هاى متعدد 
وبروشوردرچندين مرحله وفراخوان عمومى ازطريق ائمه جمعه وجماعات 
عيدگاههاى اهل سنت وتشيع، مساجد و شوراهاودهياريها،ونشست باادارات 
مرتبط  تخصصى  فنى  هاى  كارگروه  ادارى  درجلسات  وارگانهاوشركت 
بابخش كشاورزى،باعضوگيرى وصدورپروانه فعاليت وكارت عضويت به 
اشخاص حقيقى،شخصيت هاى حقوقى،ارائه خدمات خودرابه كليه فعالين 
وبهره برداران بخش اعم ازتوليدكنندگان زراعى وباغى ودامداران صنعتى و 
سنتى ومرغداران وزنبورداران و......آغازنموده وباكوشش درجهت استيفاي 
حقوق وخواسته هاي مشروع وقانوني اعضاءوانجام اقدامات الزم درجهت 
ارتقاي سطح مهارت ودانش اعضاوايجادتعامالت الزم با دستگاههاوصنوف 
مرتبط جهت توسعه كمي وكيفي محصوالت وبهبودشرايط توليدوفروش 
الزم  ايجادتمهيدات  مشاوره  كشاورزي.وارائه  هاي  وفرآورده  محصوالت 
جهت برخورداري اعضاءواحدهاي صنفي ازوام وتسهيالت اعتباري،عقد 
وحضورفعال  عضويت  براي  وتالش  همكارى  هاى  نامه  قراردادوتفاهم 
بابخش كشاورزي  نظام صنفي درمجامع تصميم سازوتصميم گيرمرتبط 

درچارچوب قوانين ومقررات اقدام نموده است.
× كمى درموردكاربرد واعتبارپروانه فعاليت صادره براى بهره 

برداران بخش كشاورزى توضيح بدهيد؟
با توجه به اينكه نظام صنفى بمنظورساماندهى وهويت بخشى بهره 
گرديده  تشكيل  آنان  به  بهترخدمات  هرچه  ارائه  جهت  بخش  برداران 
فراوانى  وفوائد  اهميت  داراى  كشاورزى  صنف  فعاليت  لذاپروانه  است 
براى دارندگان آن ميباشد.منجمله استفاده ازخدمات بيمه تامين اجتماعى 
فعاالن بخش و معافيت20درصدى ازپرداخت حق بيمه كارفرمايى تاسقف 
دراستفاده  فعاليت  ازپروانه  كارفرمايان كشاورزى وهمچنين  نفربراى  پنج 
ازتخفيفات امور مالياتى وارائه به بانكهاجهت اخذتسهيالت ويا ضمانت 
و....مورداستفاد  بمنظورضمانت  وقضايى  حقوقى  ويادرمراجع  بانكى 

قرارميگيرد. 
×  آيا مشكالتى هم  پيش روى صنف كشاورزى واعضاءصنف 

بوده بيان كنيد ؟
با توجه به نوپابودن صنف كشاورزى وعدم آگاهى عمومى،وعدم اجراى 
دقيق قانون درخصوص اجراى موفقيت آميزقانون نظام صنفى،عضو گيرى 
و ارائه خدمات قانونى  صنف بامشكالتى مواجه شده،وروند عضوگيرى 
به كندى پيش ميرود،اميدواريم مشكالت عمده اعضاءصنف خصوصابيمه 
شودتا  زودترحل  هرچه  كشاورزى  دربخش  شاغل  وكارفرمايان  كاركران 

كشاورزان بيشترى ازمزاياى پروانه فعاليت برخوردارشوند.
× با توجه به اينكه عضوهيئت مديره صنف كشاورزى استان 
هم هستيد،درموردانتظارات واحيانا گاليه هايتان ازمسئولين را با ما 

درميان بگذاريد ؟
ضمن تشكرازاستاندارى ومعاونت هاى محترم  ومديران كل سازمان 
جهادكشاورزى وتعاون روستايى استان واداره كل تامين اجتماعى ودارايى 
استان ومجموعه همكارانشان درشهرستانهاانتظارداريم دراجرايى شدن قانون 
نظام صنفى مارايارى نمايند،ازاصحاب رسانه ومطبوعات وصداوسيماهم 
درامراطالع رسانى درخواست همكارى مينمايم،ازمسئولين ادارات ونهادهاى 
مرتبط بابخش انتظارداريم،درچارچوب قانون دراجرايى شدن قانون نظام 
صنفى كه مصوب هيئت دولت ومجلس محترم ميباشد،باصنف همكارى 

نمايند. 
×  حرف آخراگر داريد بفرماييد ؟ 

:حرف اول وآخراينكه؛الزام مسئوالن به اجرايى شدن دقيق قانون نظام 
بدون  كشاورزى  بخش  برداران  بهره  حقوق  واحقاق  كشاورزى  صنفى 
هرگونه تفسيرشخصى ازقوانين مرتبط بابخش كشاورزى موردانتظارماست 
وازبهره برداران بخش كشاورزى هم دعوت مينماييم جهت دريافت پروانه 
بادردست داشتن  ازمزاياى عضويت درنظام صنفى  فعاليت وبرخوردارى 

مدارك شغلى به دفترصنف كشاورزى مراجعه نمايند.

درباره ى ترجمه ى متون پژوهشى

 دو برد براى نمايندگان گنبد و صعود جواهرى به مرحله پلى 

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي
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