
در بحث اشتغال و كارآفرينى، يكى از دو بالى كه منجر به پرواز 
و موفقيت كارآفرينان و توليدكنندگان مى شود، حمايت دولت 
و تسهيل قوانين است. اين درست است كه عزم، پشتكار، اراده 
و ذهِن خالق مهم ترين عامل در بنيان نهادن يك كسب و كار و 
پيشرفت يك كارآفرين است، اما بايد پذيرفت كه اين بال پرواز 
اگر همراه با حمايت هاى دولتى و باز كردن فضا و زدودن دست 
اندازها از سوى دولت باشد، منجر به اوج هاى باالترى مى شود.

از هــر كارآفرينى كه بپرســيد عامل اصلى موفقيت شــما چه 
بوده، به «تالش و اراده» اشــاره مى كند، اما بى درنگ مى گويد، 
اگر حمايت هاى دولت هم وجود داشــت، من اين راه را خيلى 
ســريع تر مى پيمودم و امروز در شــرايط بهترى قرار داشتم و 

شمار بيشترى از نيروها را مشغول به كار كرده بودم.
چه بســيار كارآفرينانــى كه در پيچ و خم مشــكالت مالى يا 
هزارتوى دست و پاگير «بروكراسى» گرفتار شده اند و در عين 
داشــتن ايده هاى خوب و كاربردى و توانايى هاى مديريتى، از 
چرخه توليد حذف شده اند و چه بسيار كارآفرينانى كه كار خود 
را با عزم و اراده، بخوبى آغاز كرده اند و در ابتداى راه نيز موفق 
بوده اند، اما در ادامه راه به دليل همين مشــكالت بروكراتيك و 
عمل نكردن دولت بــه تعهدات خود، يا از ادامه راه باز مانده و 
نيروهايشــان بيكار شده اند و يا اكنون زير بار مشكالت با نيم يا 

يك سوم ظرفيت توليدى خود فعاليت مى كنند.
در قانون هدفمندى يارانه ها مقرر شده كه 30درصد درآمدهاى 
حاصــل از حامل هاى انرژى به بخش توليد اختصاص يابد و در 
قالب تسهيالت، به شركت هاى توليدى پرداخت شود. متأسفانه 
اين اتفاق در ســال هاى گذشــته رخ نداده است و دولت با اين 
استدالل (بهانه) كه حجم سنگين پرداخت يارانه نقدى، اجازه 
جدا كردن آن 30درصــد را براى بخش توليد نمى دهد، از زير 
بار پرداخت اين تســهيالت به بخش توليد شــانه خالى كرده 
است. صرف نظر از اينكه دولت سياست غيرشفافى در موضوع 
پرداخت يارانه نقدى دارد و از ســويى مى گويد، بد اســت و از 
ســوى ديگر خودش با قطع آن مخالفت مى كند، بايد پذيرفت 
كه «نقدينگى» به مثابه خون در بدن «توليد» و اقتصاد اســت 
و دولت نمى تواند انتظار داشــته باشــد كه بخش توليد بدون 
جذب تسهيالت بانكى كه حداقلش همان سهم 30درصدى از 

حامل هاى انرژى است، بتواند به حيات خود ادامه دهد.
نتيجه نرســيدن اين خون بــه بدن بيماِر «توليــد»، تعطيلى 
روزافزون واحدهاى توليدى و بيكار شدن نيروهاى كار است كه 
آســيب هاى گوناگونى را براى جامعه به همراه دارد. محمدباقر 
نوبخت، ســخنگوى دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه سه 
شــنبه شــب در يك برنامه تلويزيونى گفت كه چيزى از محل 
هدفمندى يارانه ها نمى ماند كــه به واحدهاى توليدى بدهيم. 
برخى ديگر از مسؤوالن دولتى نيز مشكالت واحدهاى توليدى 
و داليــل تعطيلى آن ها را به دولت قبــل مربوط مى دانند، اما 
واقعيت اين است كه اكنون سكان اقتصاد كشور در دست دولت 
يازدهم اســت و اين دولت بايد به توليدگران و كارآفرينانى كه 
چــرخ كارخانه ها و كارگاه هايشــان به دليل نبود ســرمايه و 

تسهيالت از حركت ايستاده، پاسخگو باشد.
كارشناســان معتقدند 16هزار ميليارد تومان تســهيالتى كه 
دولــت براى نجات واحدهاى توليــدى از خطر نابودى در نظر 
گرفته، اصًال تكافوى مشــكالت ده ها هزار واحد توليدى كشور 
را نمى كند و اگر بخواهيم «اقتصاد مقاومتى» را از مرحله شعار 
به مرحله عمل برســانيم، راهى جــز حمايت از توليد داخلى و 

كارآفرين ايرانى نداريم.

زندگى: مديركل دفتر تعاونى هاى خدماتى وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى گفت: اتحاديه ها و انجمن هاى صنفى كشورى 

مى توانند از مزاياى بخش تعاون بهره مند شوند.
عليرضا ناطقى افزود: اتحاديه ها و انجمن هاى صنفى كشــور 
مى توانند با بهره بــردارى از ظرفيت هاى بخش تعاون و براى 
حمايت از اعضاى خويش اقدام به تشــكيل تعاونى هاى تأمين 

نياز كنند.
وى ادامه داد: با توجه به ايجاد اين ظرفيت ها در سياست هاى 
اجرايى اصل 44 قانون اساســى جمهورى اسالمى ايران براى 
بخش تعاونــى از جمله بهره منــدى از معافيت 25 درصدى 
مالياتى و حمايت 20 درصدى دولت از بخش تعاونى نســبت 
به ساير بخش ها در مشوق ها و همچنين ارايه مشاوره، كمك 
به ارتقاى بهره ورى و آموزش كارآفرينى مى توان با هم افزايى 
اعضا نسبت به شناسايى و تأمين نيازهاى مشترك اعضا اقدام 
و مدل ها و روش هاى نوينى از ارايه مطلوب تر خدمات خود را 

به جامعه عرضه كرد.

يادداشت

كارآفرينى

 زندگى/ مريم احمدى شيروان  به نظر من، ما 
آدم ها با رؤيا هايمان زنده هســتيم، يا نه، شايد بهتر 
باشد بگويم كه در رؤيا هايمان زنده هستيم، رؤياهايى 
كه در آن، آن طور كه دوست داريم زندگى مى كنيم و فقط كمى 
تالش و ذره اى همت نياز است تا آن دنياى رؤيايى و خيالى بشود 
حقيقت زندگيمان، مانند دنيايى كه «على معقولى»، جوان 31 
ساله اما خوش فكر و خالق كشورمان براى خود ساخت. رؤياهايى 
كه وقتى دنبال توپ راه راه پالستيكى در كوچه باغ هاى سرسبز، اما 

خاكى «بِزق» مى دويد، دست نيافتنى مى نمود. 

 كارهايى كه چراغ آينده شد
معقولى از زادگاهش مى گويد. روســتاى محــروم بِزق با 1150 
خانوار، روســتايى كه در 90كيلومترى نيشابور قرار دارد و دوران 
ابتدايى اش در آنجا گذشــت. بعد از آن با مهاجرت به نيشــابور، 
ساكن آنجا شــد و روزگار گذرانيد. او با مرور كردن خاطرات آن 
روزهاى ســخت مى گويد: من از كودكى كار مى كردم و از  همان 
دوران دبيرســتان و دانشگاه شغل هاى مختلفى را تجربه كردم و 
البته طعم تلخ شكســت را هم بسيار چشيدم. شكست هايى كه 
نتيجه اش آشنا شدنم با بازار كسب و كار بود. پس از پايان دانشگاه 
و گرفتن مدرك، حدود سال 1385 بود كه به اداره ها و شركت هاى 
زيادى مراجعه كردم، ولى شغل مناسبى پيدا نكردم. عالوه بر من، 
برادر كوچك ترم هم از سربازى آمده و بيكار بود. تصميم گرفتيم با 
هم يك كارى راه بيندازيم و شاغل شويم؛ اما هر شغل و حرفه اى 
نياز به سرمايه داشت و خانواده روستايى و كشاورز ما، توان تأمين 

هزينه هاى آن را نداشت. 
به همين خاطر براى گذران زندگى تصميم گرفتيم به كارى كه 
نياز به سرمايه اوليه نداشته باشد، بپردازيم. كارگرى روزمزد اولين 
كارى بود كه با برادرم در سال 1386 شروع به انجام دادن كرديم. 
بعد نّصاب نماى كامپوزيت ساختمان شديم و با كسب تجربه در 
آن كار، پيمانكار شديم و در سال 1388 شركتمان را ثبت كرديم 

و به طور رسمى كارمان را شروع كرديم. 

 خريد ابزار كار با پول قرضى
برايم عجيب است كه يعنى با درآمد كارگرى مى توان كارخانه دار 
شــد؟ به همين خاطر از آقاى معقولى مى پرسم كه اين سرمايه 
چطور و از كجا آمد؟ او كه لبخندى كمرنگ بر لب دارد، مى گويد: 

ما فقط مى خواســتيم كارى غير از كارگرى انجام دهيم. خودم و 
خانواده ام هم هيچ سرمايه مالى نداشتيم. بزرگ ترين سرمايه من 
تجربياتى بود كه در اين ساليان از كار كردن به دست آورده بودم 
و البته برادرم كه در اين ساليان و دوران كارگرى تجربه بسيارى 
كسب كرده بود، سرمايه انسانى خوبى به شمار مى آمد. براى خريد 
ابــزار كار از اولين كارفرمايم، 200هزار تومان پول قرض گرفتم و 

با  همان كارم را شروع كردم. 

 توليد سنگ براى پيمودن پله هاى پيشرفت
از كارخانه اش مى پرسم و زمينه فعاليت امروزش. مى گويد: فعاليت 
ما توليد سنگ هاى پليمرى است كه توليداتى شامل سنگ هاى 
نماى ساختمان، سنگ هاى تزيينى، موزاييك هاى جديد و مبلمان 
شهرى را شامل مى شــود. عالوه بر آن طراحى و اجراى نماهاى 
نوين ساختمانى را انجام مى دهيم كه تا به امروز بيشتر از 1000 
پروژه بزرگ در ســطح كشور از جمله همين ساختمان روزنامه 

خودتان را اجرا كرده ايم. 

 حال ما خوب است
از حال و روز رؤيا هايش مى پرسم. دوست دارم بدانم رؤياهاى 10 

سال قبلش هنوز هم رؤياست يا شده بخشى از زندگى اش؟ سكوت 
مى كند. انگار دارد ثانيه ثانيه سال هاى قبل و زمان بيكارى اش را 
كه به هر دوست و آشــنا براى كارى حتى نيمه وقت رو مى زد، 
در ذهنش مرور مى كند، يا شــايد هم سختى هاى كار كردن در 
ساختمان هاى نيمه ساز را... . گردنش را راست مى گيرد، انگار مرور 
خاطرات انرژى مضاعفى در وجودش تزريق كرده است. مى گويد: 
آن روز مــن خودم دنبال كار بودم، آن هم هر كارى، اما امروز به 
لطف خدا و تالش همكارانم براى 70 نفر به صورت مســتقيم و 
200 نفر به صورت غيرمستقيم شغل ايجاد كرده ام. دوست داشتم 
بيشتر كارم را گسترش دهم، اما با توجه به بحران اقتصادى كشور، 

خدا را شاكرم كه در كارخانه ما اوضاع خوب است. 

 دولت مشّوق اشتغال نيست
حتماً انجام كارى با اين حجم آن هم از نقطه صفر، مشكالتى 
با خود به همــراه دارد. از اين كارآفرين جــوان مى خواهم از 
مشــكالتى كه با آن هــا روبه رو بوده اســت بگويد كه توضيح 
مى دهد؛ متأسفانه نه تنها مشوقى از طرف دولت براى كسب و 
كارهاى قانونى و ايجاد اشتغال وجود ندارد، بلكه دولت برعكس 
عمل مى كند و شــرايط را براى افراد ســودجو و متقلب مهيا 

مى كنند. شاهد اين ادعايم اين است كه ما اواخر سال 93 براى 
ثبت عالمت تجارى اقدام كرديم تا بتوانيم به صورت قانونى در 
كشــور فعاليت كنيم. تمامى مدارك را تحويل داديم و ايرادها 
را رفع كرديم تا اينكه بعد از 11 ماه اعالم كردند، عالمت شما 
ثبت نمى شــود و اكنون بعد از حدود دو سال و از دست دادن 

زمان و پول هنوز موفق به انجام اين كار نشده ايم. 
اين مشكل حتى در برنامه پايش هم مطرح شد، اما انگار صداى ما 
به گوش مسؤوالن نمى  رسد. اين همه در حالى است كه شركت 
يا كارخانه اى براحتى مى تواند از يك لوگو و عالمت خارجى جعلى 
استفاده كند و ماليات هم پرداخت نكند، حقوق مشترى را در نظر 

نگيرد و بدون قابليت رديابى در بازار رقابت كند. 
معقولى كه درد  دلش تازه شروع شده، از كارخانه اش مى گويد كه 
در يك منطقه محروم احداث شده است، منطقه اى كه گاز و تلفن 
ندارد و به همين خاطر هزينه هاى بسيارى متحمل مى شوند. او 
كه اميدش به قانوِن معافيت از ماليات براى كار در مناطق محروم 
اســت مى گويد: بيشتر از چهار سال است كه پيگير دريافت اين 

معافيت هستيم، اما نتيجه اى نگرفته ايم. 

 سرمايه مالى اولويت اول كارآفرينى نيست
اين كارآفرين خودساخته با اشاره به اينكه اگر چه سرمايه مالى از 
الزامات و اولويت هاى كارآفرينى نيست، ولى نبودش هم روند كار را 
سخت تر مى كند، مى افزايد: بدون سرمايه مالى و اعتبار در بازار نياز 
به صرف انرژى زياد و كار و تالش بسيارى است. من و همكارانم 
هم با اتكا به توان و هدف مشترك و برنامه ريزى و هدفگذارى هاى 
كوتاه مدت و بلند مدت در كنار احترام به حقوق مشترى توانستيم 
در مدت كوتاهى، هم ســرمايه مالى ايجاد كنيم، هم ســرمايه 
اجتماعى؛ به شكلى كه اكنون مشتريان و تأمين كنندگان زيادى 

به ما اعتماد دارند و اين براى ما خيلى ارزشمند است. 

 كار تيمى؛ گام اول كارآفرينى 
بسيارى افراد هستند كه سرمايه و پول ندارند، اما ايده هاى نابى در 
سر دارند يا برعكس، هستند اشخاصى كه سرمايه دارند، ولى ايده 
و تخصصى ندارند. معقولى به آن ها توصيه مى كند، بهترين كار 
براى آغاز راه، كار تيمى است، آن هم تيمى با آورده ها و داشته هاى 
مختلف. هر كارى اگــر فروش، مديريت توليد و مجرى اش قوى 

باشد، به موفقيت مى رسد. 

از كارگرى تا كارخانه دارى

سنگ كارى كه براى 270 نفر كار تراشيد

مسؤوليت دولت در برابر كارآفرينان

اتحاديه ها، تعاونى هاى تأمين نياز 
تشكيل دهند

پشتكار؛ رمز موفقيت كارآفرينان

زندگى: كارآفرينى، آن طور كه به نظر مى رسد، مسير شغلى 
فريبنده و جذابى نيســت و به ايده هــا و ايده آل هاى بزرگ، 
اميد ها و آرزو ها، شكوه و جالل، دل و جرأت و حتى به اختراع 
و نوآورى هم ارتباطى ندارد. به طور قطع هدف آن تنها شهرت و ثروت 
نيست. كارآفرينى، بيشتر از هر چيز ديگرى، يك بازى است، يك بازى 
فرسايشــى. كارآفرينى يعنى عزم و اراده، نظم و انضباط و داشتن پول 
كافى براى ادامه دادن. يعنى تسليم نشدن، يعنى زمانى كه همه در كنار 

جاده از پا افتاده اند، آخرين كسى باشيد كه ايستاده ايد. 
منظورم را اشتباه برداشت نكنيد. داشتن بينش و بصيرت براى ديدن 
آنچه ديگران نمى بينند، شــور و اشــتياق براى ايجاد انگيزه در خود و 
ديگران، آگاهى و دانايى الزم براى ايجاد و رشد كسب وكار و جرأت براى 
اتخاذ تصميم هاى مناسب، همگى بخشى از اين آميزه هستند، اما آنچه 
اجزاى اين آميزه را در كنار يكديگر نگه مى دارد، اين است كه روزبه روز 

و سال به سال، پشتكار و پايبندى به كار بيشتر شود. 
اشــتباه نكنيد، شركت هاى موفق، نقطه پايانى ندارند. درست شنيديد، 
آن ها نقطه پايانى ندارند. هدف آن ها اين است كه همچنان بر موانع غلبه 
كنند، ميزان فروش خود را افزايش دهند و درآمد كسب كنند، درآمدى 
بدون حدومرز و تا بى   نهايت. اگر با خواندن اين جمالت، لرزه بر اندام شما 
افتاده است، مطمئن باشيد كه تنها نيستيد و خيلى ها شبيه شما هستند. 
فكر اينكه بايد تمامى توپ ها را با تردستى روى هوا بازى دهيد و همزمان 
كسب وكارتان را توسعه دهيد، براى بسيارى از افراد وحشت انگيز است. 

آن تعداد افراد انگشت شــمارى كه با شــنيدن ايــن  جمالت آن قدر 
مشــعوف مى شوند كه لحظه شمارى مى كنند تا هرروز صبح زود بيدار 
شوند، سركارشان بروند و با نابسامانى هاى مسير انتخابيشان در زندگى 
دست وپنجه نرم كنند، كارآفرينان واقعى جهان هستند. در اينجا چند 
مثال واقعى ارايه مى كنيم تا اهميت پشتكار را در موفقيت استارت آپ ها 

به وضوح نشان دهيم. 
مطمئنم نمى دانســتيد كه الرى پيج و ســرجى برين، ايده شان را كه 
راه اندازى شــركتى براى يك موتور جســت وجوى مستقل بود، براى 
تمامى شركت ها در سراســر دره سيليكون بازگو كرده بودند، تا اينكه 
در  نهايت، اندى بِچتولشــيم، مؤسس شركت سان ميكروسيستم، يك 
چك 100هــزار دالرى براى آن ها امضا كرد و بدين ترتيب در ســال 
1999، «گوگل» تنها با داشتن 7/8 درصد سهم بازار موتورهاى جست 
وجو در رتبه هفتم قرار گرفت. ســال ها طول كشيد تا اين استارت آپ 
بتوانــد بر گروه هاى منتقد و همچنين بر بازار غلبه كند و در سراســر 

جهان، به يك نام شناخته شده تبديل شود. 
استيو جابز نيز در مصاحبه اى در سال 1995 گفت: به عقيده من نيمى 
از تفاوت ميــان كارآفرينان موفق و ناموفق، به پشــتكار آن ها مربوط 
مى شود. كارآفرينى بسيار دشوار است و براى موفقيت بايد بخش بزرگى 
از زندگيتان را فداى آن كنيد. گاهى شرايط آن قدر سخت مى شود كه 
بسيارى از افراد بناچار تسليم  شــده و كار را  رها مى كنند. من آن ها را 

سرزنش نمى كنم، چون واقعا اين كار ساده اى نيست.
entrepreneur.com :منبع 
ترجمه: مركز توانمندسازى كسب وكارهاى نوپا

ذهن زيبا
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16  6 ربيع الثانى 1438 5 ژانويه 2017  سال سى ام  شماره 8304 

3000737274
سامانـه پيامكى 
صفحه زنـدگى

انتقاد  ها، پيشنهاد  ها و ايد  ه هاى 
خود   را از طريق  اين پيامك  به 
صفحه زندگى ارسال فرماييد  .

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

مهارت

بازار كار
فارس: عضو كميسيون اجتماعى مجلس معتقد است كه اگر 
پيشنهاد دولت براى برنامه ششم توسعه رأى مى آورد، تنها 20 
تا 30 درصد آن اجرايى مى شــد، اما اكنون كه مجلس براى 
برنامه ششم ورود كرده، شايد 10 درصد آن هم قابليت اجرايى 
پيدا نكند. عبدالرضا عزيزى با بيان اينكه برنامه ششم توسعه كه 
توسط دولت تقديم مجلس شده بود، در حوزه اشتغال برنامه 
محكمى نداشت، گفت: اين اليحه فاقد برنامه ريزى محكم و 

سياست هاى قابل اتكايى در حوزه اشتغالزايى بود.

اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه دولت از محل منابع حذف 
يارانه اقشــار ثروتمند جامعه حتى يك ريال براى اشتغالزايى 
دانش آموختگان هزينه نكرد، گفت: برداشت از صندوق توسعه 
ملى براى ايجاد اشتغال كارساز نخواهد بود، زيرا تجربه قبلى 
بــراى ايجاد منابع جديد در اختيار دولت ناموفق بود. عزيزى 
گفت: اگر به جاى 1/5 ميليارد دالر چهار ميليارد دالر هم به 
دولت داده شده باشد، باز هم به طور دقيق در حوزه اشتغالزايى 

هزينه نخواهد شد.

پيشتر على ربيعى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از نامه نگارى 
با مقام معظم رهبرى براى تخصيص 1/5 ميليارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملى براى اشــتغالزايى روستاييان خبر داده و 
گفته بود، در صورت تخصيص اين منابع آيين نامه اجرايى آن 
در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با همكارى ساير دستگاه ها 
تدوين خواهد شد. اين پيشنهاد در حالى مطرح شده كه بسيارى 
از كارشناسان و حتى معاون امور اشتغال و كارآفرينى وزير كار 

معتقد است كه روستاييان توان جذب چنين منابعى را ندارند.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس:

دولت از درآمد يارانه ها 
يك ريال براى اشتغال 

هزينه نكرد
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حل جدول شماره قبل

1- شترعرب – اثرى از «اميرخسروى 
دهلوى»

 – رتبه  و  – جايگاه  اروپايى  قوم   -2
گياه خورشتى

 – ها  پايه   – الهى  انبياى  از   -3
تيراندازى

4- بيهوده – صداى آن از دور خوش 
است- سرمدى – خشكى

5- مقابل «عمدى» - احسان و نيكى 
– قوم ايران باستان

جرات  از  كنايه   – ساده  آش   -6
نداشتن است – بلند مرتبه

منزل   ، ويترين  اشياى  چيدمان   -7
 – شاداب  و  خرم  آن-  امثال  يا  و 

محنت كش
8-  نشانه  به جا مانده از كسى– نام  

اسب «زورو»-  گندم سوده
9- جنبنده – وجود – محكم شده

اذكار   – جغرافيا  علم  وسايل  از   -10
زيرلب – تاب و توان

به  پيوسته  پشت  در  است  رگى   -11
دل – خوردن – خانه باستانى

 – 12- عدد سه قرن– طالى قالبى 
نقطه ضعف – طايفه اى ايرانى

باستانى  اى  آتشكده   – شفقت   -13
در كاشان – داغ

پاكستان  رسمى  هاى  زبان  از   -14
در  مارپرست  قومى  عربى-  ششم   –

هندوستان
اي   اروگوئه  گلساز  مهاجم   -15
سال هاي پيش تيم فوتبال اينترميالن 

ايتاليا – مظهر نرمى

 1952 انقالب  رهبران  از  يكى   -1
مصر

ناخوش  بيشتر-   – جريده  نوعى   -2
احوال

مركزيت  به  آسيايى  كشورى   -3
كن  پهن  خمير  چوب  تيان»-  «وين 

در گويش عوام – خراسان قديم
4- عالمت مفعولى – مزاحم اينترنتى 

– نزديكتر – بيمارى و مرض
5- گياه فسيلى زنده – درگيرى – از 

شهرهاى مهم كانادا
6- دريا-پيشوند تركيبات هيدروژنى 

– ستاره دنباله دار
بخشى   – تركيه  پول  گو-  قصه   -7
بر  در  را  مازندران  استان  خاك  از 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

qudspuzzle@yahoo.com
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 افقى

 عمودى

مى گيرد
كيف   – مسن  بيمار-  حيوان   -8

مسافرتى
از   – ناقال  – پيمان  بودن  ممكن   -9

خشكبار
10- ناقص- روز قبل – دشنام دادن

نام شهرى در  و  اسبدوانى  11- ميدان 
كرمانشاه- پايين – اشعه مجهول

12- ساز شاكى- سمت راست – پس 
از «بحث» مى آورند- پوستين

13- بعيد – معجزه كردن – واجب و 
الزم گرداندن

 – پرويز  خسرو  عصر  آهنگساز   -14
بهشت ، فردوس- خوراكى از گوشت

15- سهل و ساده – ناس – اسم

سيدمصطفى حسينى راد


