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سهم بیشتر اشتغال زنان
درسال های  94و 95

شواهد آماری نشان می دهند که طی ســال های  1384تا  ،1393خالص ایجاد اشتغال برای زنان منفی بوده و در هر سال نسبت به سال
قبل از تعداد شاغالن زن کشور کاسته و به تعداد شاغالن مرد افزوده شده است .اما طی دو سال  94و 95نه تنها خالص اشتغال برای هر دو
گروه افزایش یافته است ،بلکه سهم زنان در این خصوص بیشتر نیز بوده است

مرکز پژوهش های مجلس آمار افزایش اشتغال در سال های  94و  95را بررسی کرد:

9دلیلنامحسوس بودنآماراشتغال زایی 2سالگذشته

محمد حقگو -مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی،
افزایش  1.3میلیون نفری اشتغال در سال های  94و
 95و نیز تردید افکار عمومی نسبت به آن را مورد بررسی
قــرار داد .ایــن گــزارش بیان می دارد که میان برداشت
ذهنی جامعه با داده های اقتصادی ،شکافی وجود دارد
و  9عامل زیر در به وجود آوردن این شکاف موثر بوده اند:
عدم همسویی تحوالت جمعیتی با اشتغالزایی ،ترکیب
جمعیت جوان بیکار و باال بودن حساسیت های جامعه به
سرنوشت این قشر ،افزایش جمعیت غیر فعال ،پایین بودن
سهم اشتغالزایی عمومی ،افزایش اشتغال غیر رسمی،
باالبودن سهم اشتغالزایی بنگاه های خرد ،پایین بودن
سطح دستمزد شاغلین ،توزیع نامتوازن منطقه ای اشتغال
و ایرادات تعریف رسمی شاغل.
▪شکاف بین برداشت های عمومی و داده های اقتصادی

علیرغم وجود شواهد آماری از قبیل نرخ رشد مثبت اقتصادی
در سال های اخیر و نیز افزایش اشتغال 1.3میلیون نفری در
سال های  94و  ،95آن چه در فضای عمومی جامعه مشاهده
می شود ،مقاومت در برابر پذیرش واقعیت افزایش تعداد
شاغلین است و به نظر می رسد که ادراک عمومی جامعه
با افزایش نرخ بیکاری به ویژه در جوانان سازگارتر است تا
افزایش شاغلین .البته چندان بیراه هم نیست .چرا که این
ذهنیت ها محصول شرایط و ساختارهای چندین ساله ای
است که بر ذهنیت اکثر جامعه غالب شده است .لذا باید
گفت که این ذهنیت ها به همین سادگی قابل رفع نیست و در
صورت استمرار و پایداری میتواند اثر سیاست های موفق را
کاهش دهد.با این حال از مهم ترین عوامل ایجاد شکاف بین
برداشت عمومی و داده های اقتصادی در زمینه بازار کار می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
-1عدم همسویی تحوالت جمعیتی با افزایش اشتغال
آمارها نشان می دهند که در مجموع سال های  1384تا
 1393اقتصاد ایران از نظر اشتغالزایی عملکرد مطلوبی
نداشته و این عملکرد در شرایطی رقم خورده است که دقیق ًا

طی همین دوره سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به رقم
بی سابقه  40درصد رسیده است .بنابراین افزایش 1.3
میلیون نفری اشتغال در دو سال اخیر در پس زمینه ای از
عدم افزایش اشتغال در یک بازه 10ساله و افزایش بیش از6
میلیون نفری جمعیت غیرفعال با سهم باالی جوانان دارای
تحصیالت عالی اتفاق افتاده است .افــرادی که با بهبود
نسبی شرایط بازار کار ،بخشی از آن ها (در حدود  2میلیون
نفر) تصمیم به ورود به بازار کار گرفته اند .ازاین رو افزایش
اشتغال همراه با افزایش تعداد بیکاران و افزایش نرخ
بیکاری بوده است .بنابراین آنچه طی دو سال اخیر اتفاق
افتاده مسیر مثبتی بوده که تا رسیدن به نقطه مطلوب یعنی
کاهش تعداد بیکاران و کاهش جمعیت غیرفعال فاصله
زیادی دارد .بر این اساس است که ادراک عمومی جامعه
قائلبهافزایش 1.3میلیوننفریتعدادشاغالننیست،زیرا
مشاهده می کند که همچنان جوانان تحصیلکرده زیادی
ناراضی از شرایط بازار کار در خانواده ها حضور دارند که در
جستجوی شغل نیستند.
-2ترکیب جمعیت جوان بیکار
آمار و اطالعات نشان می دهد که نرخ بیکاری در جوانان
شهری تحصیلکرده بسیار بیشتر از سایر اقشار جامعه است.
قشری که به طور معمول جامعه نسبت به سرنوشت این افراد
حساس تر است .هم چنین میزان تأثیرگذاری این گروه
بر رسانه های جمعی و اذهان عمومی قابل توجه است .به
عنوان مثال و در خصوص نرخ بیکاری جوانان شهری می
توان گفت در سال  ،1395از هر سه نفر جوان یک نفر بیکار
بوده است .بنابراین با وجود تداوم نرخ بیکاری باال در این
گروه ،پذیرش افزایش تعداد شاغلین برای اذهان عمومی
دشوار است.
-3افزایش جمعیت غیرفعال
یکی از مهمترین معضالت کنونی بازار کار ،افزایش تعداد
جمعیت غیرفعال می باشد .این افراد نه جزئی از شاغلین
محسوب می شوند و نه بیکاران .از آنجایی که آمار و ارقام
نشان می دهد که بخش عمده جمعیت غیرفعال را جوانان

و نیروی تحصیلکرده تشکیل می دهد یکی از دالیل بروز
شکاف بین آنچه داده های اقتصادی نشان می دهد و آنچه
جامعه برداشت می کند می تواند به این موضوع مربوط
شود .این پدیده در جای خود هشداری جدی برای بروز
انواع مختلفی از نابسامانی های اجتماعی بوده و تحریک
ها و حساسیت جامعه را در بردارد.
-4پایین بودن سهم اشتغالزایی عمومی
با توجه به حجم نسبت ًا بزرگ بخش عمومی اقتصاد ایران
و حجم گستره مداخالت دولت در اقتصاد ،ذهنیت عموم
مردم از اشتغال زایی ،اشتغال عمومی و استخدام در یک
ارگان دولتی است .حال آنکه آمار و اطالعات نشان می
دهند که به طور متوسط ،طی دوره  1384تا ،1394
شاغلین بخش خصوصی  82درصد از کل شاغلین را شامل
می شوند و بخش عمومی  18درصد از شاغلین کل را در
اختیار دارد .به طور مشخص ،آمارها بیانگر این هستند که
از بیش از  667هزار نفر افزایش تعداد شاغالن در سال
 614 ،1394هزار نفر آن مربوط به بخش خصوصی و
تنها  53هزار نفر در بخش دولتی بوده است .به عبارت
دیگر 92 ،درصد مشاغل ایجاد شده در سال  1394در
بخش خصوصی بوده است و تنها  8درصد مشاغل ایجاد
شده در بخش دولتی می باشد.
-5باال بودن سهم اشتغال غیر رسمی
وجود مشاغل غیررسمی در کشور ،یکی دیگر از عواملی
است که بر جهت دهی اذهان عمومی مؤثر بوده و ناخودآگاه
پذیرش بهبود شرایط را مشکل می نماید .بخش مهمی از

جامعه اشتغال رسمی را به معنای تحت حمایت قانون کار و
نهادهای بیمه ای و اجتماعی قرار گرفتن در نظر می گیرد.
این درحالی است که طرح آمارگیری نیروی کار هر دو گروه
شاغلین رسمی و غیررسمی را مد نظر دارد .بر این اساس
آمارها نشان می دهد که طی سال های  1384تا ،1395
درصد شاغلین بیمه شده از 31درصد به 41درصد افزایش
یافته است و به طور متوسط طی این دوره 37 ،درصد از
شاغلینبیمهشدهبودهاند.بهطورمشخصنیزدرسال ،95
از  615هزار نفر شاغل اضافه شده به جمع شاغلین کشور،
حدود  179هزار نفر معادل  29درصد دارای بیمه بوده اند.
-6باالبودن سهم اشتغال زایی بنگاه های خرد
در اذهان عمومی مردم ،اشتغال زایی ،حاصل تحرک بنگاه
های بسیار بزرگ و براساس مشاهده تحوالتی بزرگ در نظام
بانکی یا سرمایه گذاری های عظیم دولتی و غیردولتی است.
این در حالی است که بیش از  82درصد از افزایش اشتغال
در سال  1394نسبت به سال  1393مربوط به بنگاه های
خرد اقتصادی (دارای کمتر از  10نفر کارکن) بوده است.
بنگاه هایی که با توجه به تعداد بسیار زیــاد و پراکندگی
قابل توجه آن ها در کشور و در رشته فعالیت های مختلف
اقتصادی(به خصوص در بخش خدمات) ،تحوالت آن ها
به سختی قابل ادراک توسط برداشت عمومی افراد است.
-7پایین بودن سطح دستمزد دریافتی شاغلین
ازسوی دیگر پایین بودن سطح دستمزد دریافتی شاغلین
از دالیل دیگر ناملموس بودن اشتغال زایی در سطح جامعه
می تواند باشد به نحوی که می توان به برخی از آنها عنوان

کارگاه های صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر بر حسب متوسط جبران خدمات ماهیانه مزد و حقوق بگیران و فعالیت
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شاغلین فقیر را اطالق کرد .جدول زیر نشان می دهد که
در سال ، 1392کارگران در  522بنگاه صنعتی کمتر
از  500هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می کنند .هر
چند که نسبت به سال  1390و  ،1391تعداد بنگاه های
با دستمزد پایین رو به کاهش و بنگاه های با دستمزد باال رو
به افزایش می باشد ،با این حال وضعیت نشان می دهد که
بخشی از کارگران شاغل در کارگاه های صنعتی زیر خط
فقر و با دستمزد پایین مشغول به کارند و به لحاظ میزان
درآمــد ،تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند .در حال
حاضر آماری از سال های  1393تا  1395در این زمینه
در دسترس محقق نیست ،اما محتمل است که در این سال
ها نیز بخشی از شاغلین ازجمله شاغلین جدید ،در دسته
شاغلین با دریافتی پایین و فقیر قرار گیرند.
 -8توزیع نامتوازن منطقه ای اشتغال
ذهنیت افراد بیش از آنکه متاثر از تحوالت ملی باشد ،متأثر
از تحوالت منطقه ای است که از نزدیک با آن مواجه اند.
عالوه بر این ،تأثیر وضعیت هر یک از مناطق از نظر اشتغال
و بیکاری (و سایر متغیرها) بر ذهنیت عمومی جامعه به
عواملی نظیر میزان پراکندگی اشتغال و بیکاری بین
مناطق (به عنوان مثال تعداد مناطق با وضعیت نامطلوب
در مقایسه با مناطق با وضعیت مطلوب) ،میزان دسترسی
مناطق مختلف به نهادهای ارتباطی و رسانه ای و حتی
میزان شکاف میان وضعیت بین مناطق از نظر میزان
وخامت یا مناسب بودن اوضاع بستگی دارد .لذا به طور
کلی انتظار می رود نوعی عدم تقارن میان حساسیت های

اجتماعی وجود داشته باشد .به نحوی که جامعه به خبرهای
منفی بیشتر حساس است تا خبرهای مثبت .بنابراین نرخ
بسیار باالی بیکاری در برخی مناطق ممکن است تأثیر
بیشتری بر ذهنیت عمومی داشته باشد تا نرخ بسیار پایین
بیکاری در مناطق دیگر.
-9ایرادات تعریف رسمی شاغل
یکی دیگر از دالیل ناملموس بودن افزایش تعداد شاغلین
در جامعه ،نوع تعریف شاغل در محاسبات مرکز آمار ایران
می باشد .بنابر تعریف سازمان جهانی کار ( ،)ILOجمعیت
شاغل اینگونه تعریف می شود«:جمعیت شاغل :تمام افراد
 10ساله و بیشتر (یا  15ساله و بیشتر) که در طول هفته
مرجع ،طبق تعریف کار ،حداقل یک ساعت کار کرده و یا
بنابه دالیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند ،شاغل
محسوب میشوند».این استاندارد از سال  1982توسط
سازمان جهانی کار ( ) ILOتعیین و اعالم شده است و با
شروع طرح جدید آمارگیری از نیروی کار از سال 1384
این تعریف مبنای شاغل بودن قرار گرفته است .با توجه به
اولویت بیشتری که به نرخ بیکاری (نسبت به نرخ اشتغال)
داده میشود ،تغییر تعریف سبب می شود افــرادی بیکار
تلقی شوند که در هفته مرجع حتی یک ساعت هم نتوانسته
اند کار کنند .لذا می توان این نوع بیکاری را بیکاری مطلق
نامید .بنابراین شاغالنی هستند که در هفته تعداد ساعات
کمی (حتی کمتر از  10ساعت) کار می کنند که طبق این
تعریف شاغل محسوب می شوند ،اما خود از کیفیت شغلی
که دارند راضی نیستند و خود را شاغل به حساب نمی آورند.

بحث بر سر چگونگی اعتماد به بابک زنجانی در سومین جلسه محاکمه مجدد شرکای فساد نفتی

قاضی 4:مقام دولت سابق احضار شدند
سومین جلسه محاکمه مجدد متهمان ردیف  2و
 3پرونده بابک زنجانی روز گذشته در شرایطی
برگزار شد که پس از صحبت های یکی از متهمان
درباره لزوم احضار  4مقام دولت سابق به دادگاه،
قاضی گفت :وزرای سابق و هر کس کوچکترین
قدمی در جهت کمک به این باند کــرده احضار
شدند و برخورد شده و می شود و نظام تعارفی با
کسی ندارد.
به گزارش فارس و میزان  ،سومین جلسه محاکمه
متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی ،صبح دیروز
 25تیر ماه  96در شعبه  28دادگــاه انقالب به
ریاست قاضی مقیسه و با حضور نماینده دادستان
تهران ،وکالی متهمان ،وکالی شرکت ملی نفت
ایــران ،بانک مسکن ،سازمان تأمین اجتماعی و
کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد.
▪وکیل متهم :اینها بچههای نظام و انقالبند؛
قاضی :شعار ندهید و رجز خوانی نکنید

قاضی مقیسه افساد فی االرض از طریق اخالل
در نظام اقتصادی ،کالهبرداری از شرکت نفت
به مبلغ یک میلیارد و  200میلیون یورو ،مشارکت
در پولشویی و عواید حاصل از جرم را اتهامات
متهم ردیــف دوم خواند و از "م-ش" خواست
ادامه دفاعیات خود را ارائه کند.فالحتی ،وکیل
"م-ش" در پاسخ به اظهارات هفته گذشته نماینده
دادستان گفت :منشاء این مسئله تحریمی است
که توسط دشمنان ملت شریف ایران تحمیل شد
و اگر تحریم نبود ،یقینا این پرونده تشکیل نمی
شد.بر فرض تشکیل این پرونده ،اگر در معامله
صورت گرفته بین دو شرکت ،پول بر می گشت نه
آقایان شاکی بودند و نه مدعی العموم می توانست

طرح دعوا کند .پس در واقع اگر جرمی هم واقع
شده به خاطر عدم پرداخت پول به دولت جمهوری
اسالمی اســت.در اینجا یک شرکتی از شرکت
اچ کی خرید کرده و موظف بوده پول را برگرداند
اما به هر دلیل برنگردانده که بررسی آن وظیفه
دادسراست .ثانیا قضیه نفت به تنهایی نیست،
پول نقدی که وزارت نفت به برخی متهمان داده و
او نتوانسته ماموریت خود را انجام دهد ،چه ربطی
به موکلین ما دارد .اینها اطالعی نداشتند .اینها
بچه های نظام و انقالب هستند .باندی در بساط
نیست که بخواهد همدست بشوند تا مال مملکت
وبیت المال را تصرف کنند.قاضی در واکنش به
این صحبت ها گفت :بنا نیست شعار بدهید و رجز
خوانی کنید .هیچ حزب اللهی نیستند .محتویات
پرونده و بررسی های مدعی العموم نشان می دهد
اینها شبکه سازمان یافته ای هستند که از ابتدا با
دسیسه ،یک شبکه سازمان یافته با تعدادی از افراد
در داخل که تحت بازجویی قرار گرفتند و پرونده
شان مطرح است ،تشکیل دادند.
▪وزرای سابق احضار شدند و برخورد شده و
می شود

وی افزود" :م-ش" می گفت عافیت طلبان کنارند و
ما محاکمه شدیم که درست نیست .اگر وجود دارد،
معرفی کنید.تشکیالت و نهادهای امنیتی نظام به
این رسید که اینها مرتبط دارند .مرتبطین را احضار
کردند از جمله مدیر شرکت نیکو و مدیر وقت بانک
مسکن که تفهیم اتهام و برخورد شده است.وزرای
سابق و هر کس کوچکترین قدمی در جهت کمک
به این باند کرده احضار شدند و برخورد شده و می
شود و نظام تعارفی با کسی ندارد.

▪وکیل شرکت نفت :پول ها را قبل از تحریم
نفت به بانک بابک زنجانی دادند

غالمرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در
پاسخ به اظهارات وکیل "م-ش" گفت :یک میلیارد
و  400میلیون یورو به بانک اف آی آی بی متعلق
به زنجانی که "ف" هم عضو هیئت مدیره هستند
داده شد .تاریخ دقیق تحریم ،چهار دی سال 91
است ،اما پول ها چند ماه قبل تر داده شد .مسئوالن
محترم غفلت کردند و فریب خوردند و پول را دادند
که در سیستم بانکی تبدیل و به پیمانکاران داده
شود.مهدوی افزود :چندین ماه پول را نگه داشتند
و رفتند چیزهای دیگر خریدند .اینکه می گویند
تحریم ها اجازه نداد ،درست نیست.
▪متهم ردیف دوم :نوستراداموس نبودم که به
نیت زنجانی پی ببرم

در ادامه متهم ردیف دوم با دستور قاضی مقیسه
در جایگاه قرار گرفت و در مقام دفاع از خود اظهار
کــرد 91 :بار در کیفرخواست زنجانی دروغگو
خوانده شده اما حاال که نوبت من شده ،او راستگو
لحاظ شده است .من کسی را دروغگو نمی پندارم
و قضاوت را بر عهده دادگاه می گذارم.متهم ردیف
دوم پرونده گفت :نوستراداموس نبودم که به نیت
زنجانی پی ببرم بلکه نهادهای امنیتی پس از کلی
بررسی ،به موضوع رسیدند .در اینجا یک فعلی
انجام شده و بعدا من با نیت خیر وارد شدم تا به
دور زدن تحریم ها کمک کنم و به همین خاطر در
انگلستان و آمریکا تحت تعقیب قرار گرفتم .البته
هر آنچه برای مملکتم انجام دادم ،ادعایی ندارم
اما غصه ام این است که به من اتهام زدند".م-ش"
اضافه کــرد :من اصــا نمی دانستم به زنجانی

پول نقدی هم دادهاند .آقای زنجانی همواره می
گفت با توکل بر خدا و برای کمک به مملکت وارد
این میدان شده است .نظام هم به زنجانی اعتبار
داده بود و وقتی اعتبار می دهند ،حتما اعتبار
سنجی شده است.قاضی در پاسخ گفت :شما می
خواهید باندی و تشکیالتی بودن را رفع کنید اما در
دفاعیات تان این وجود ندارد .اظهارات زنجانی را
که چندروز پیش به شعبه دعوت کردم می خوانم
تا ببینید چقدر نقش اصلی داشتید.زنجانی گله
داشت که ارز فروش نبوده در حالی که کارهای
اولیه وی ارز فروشی و کارهای آرایشی بوده است.
شخص "ف" و شما بودید که زنجانی را به مسئوالن
معرفی کردید و او را چهره ای دارای دو بانک
مستعد در فروش نفت معرفی کردید.
▪متهم :باید چهار وزیری که نامه را امضا کردند
شریک جرم زنجانی محسوب شوند

در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد
نفتی ،متهم گفت :در انگلیس جرمی که برای
من تعریف شده ،قاچاقچی دور زدن تحریم است.
افرادی امین زنجانی را به من معرفی کردند و تأکید
شده که برای شکستن تابوت تحریم وارد میدان
می شویم .اعتبارات نجومی که شرکت ملی نفت
داده ،مقدم بر کارهای نفتی بوده و از فروردین این
اعتبارات داده شده در صورتی که من از مرداد ماه
وارد شــدم.در این لحظه قاضی گفت :اینکه می
گویید افرادی امین زنجانی را به شما معرفی کردند،
درست نیست .شما قبل از بابک با "و .د" آشنا بودید.
متهم در ادامــه دفاعیات خود گفت :شما گفتید
هر کسی که به زنجانی کمک کرده ،شریک است
بنابراین باید آن چهار وزیری که نامه را امضا کردند

و بقیه افــراد هم شریک جــرم زنجانی محسوب
شوند .وی گفت :موسسه ای سی تی بنکرز و اف آی
آی بی با بانک های کارگزار در ایران کار می کردند
و تاییدیه وزارت اطالعات و بانک مرکزی را داشته
اند و چهار وزیر هم نامه زدند.
قاضی مقیسه گفت  :شما و "ف" این دو بانک را
به گونه ای در نزد مسئوالن جلوه دادید که آمدند
بانک ملت را هم شریک کردند و گفتید بابک کسی
است که بانک ملت هم شریکش است.آقای "و.
د" در اظهارات خود گفته که "م-ش"  ،زنجانی را
معرفی کرده است .شما در فروش نفت به زنجانی
نقش داشتید یا خیر؟
"م-ش" در پاسخ گفت :من نمی گویم که نقش
نداشتم اما آن نقشی که مدنظر شماست ندارم و
فروش نفت از طریق "و .د" هشت محموله بعدتر
بوده است .احساس می کنم شما ذهنیت خوبی
درباره ما ندارید و از قبل محکوم هستم .مگر معرفی
جرم اســت؟ همه کارهای تجاری دنیا با همین
معرفی انجام می شود .آقای "و .د"به عنوان یک
مسئول نظام باید امکان سنجی می کرد.
▪مقیسه :آمدنتان چه فایده دارد

متهم ادامه داد :اصال بحث اعتماد نیست .هیچ کس
به خاطر اعتماد ،آبروی خود را نمی برد .ضمن اینکه
تاریخ ها نیز در این پرونده مشخص است .اعتماد
مسئوالن نظام به زنجانی ،شاقول من بوده است .در
کیفرخواست یک جایی گفته شد من مورد اعتماد
نظام بودم و در جای دیگر گفتید که اجنبی هستم.
▪متهم :زنجانی از قبل با وزیر رفیق بود؛ دادگاه
غیرعلنی برگزارشود تا برخی مسائل را بگویم
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افقی
  - 1گناه  -صندلی سواركاری  -تشخیص دادن  -آوردن
روشیتازه- 2بانویشاعرپارسیگویهنددرقرنیازدهم
 همداستان سامسون  -بزرگ منش  - 3ناقص و ناتمام -برگشتن  -از ملزومات خوشنویسی  -كله پز  - 4برهنه -از
عجایبهفتگانهقدیمکهدرافسوسساختهشدوبهپیشگاه
الهه یونانی تقدیم شد -شهر برج ایفل  - 5پیراهن  -دروازه
تاریخی برلین -سخنان بیمار تب دار  - 6باالپوش بلند
مردان قدیم -انجمن بین المللی هواپیمایی جهان  -نت
چهارم -كج و خمیده  -مهار بینی شتر  - 7بدون خطر  -از
بیماری های چشمی  -به رنگ خاكستر  - 8رودی که از
شش کشور اروپایی می گذرد -نام هفت تن از ملكه های
مصر بود -پوستین  - 9جناح لشكر  -گدایی  -كال  -اتاق
ریلی - 10بسیار سخت و مشکل  -اهل جهنم  -پول بسیار
كم و ناچیز  - 11مجموعه نامه های مولوی كه به افراد
مختلف نوشته است  -انتقال گرما در سیاالت  -ضمیر
متكلم وحده  -سر به راه.
عمودی
 - 1پنجمین ماه سریانی  -فلزی درخشان و بسیار سمی
 - 2دارای اراده قوی  -کیف ورزشی  - 3خمارآلود  -نام
مادر کوروش هخامنشی  - 4قسمتی از فشنگ  -انس - 5
از دامنش مرد به معراج می رود  -نافرمانی  -بله ایتالیایی
 - 6خراب و ویران  -شرح و بسط كالم  - 7مژده  -از آالت
موسیقی - 8بدبختی  -دایه - 9چاره اندیشی  -خأل- 10

گالبی – هشتمين سوره قرآن  -طال  - 11حرف دهنکجی
فقر وبی چیزی-تیره وكدر- 12لبهتیزشمشیر-صندلیدندانپزشکی  - 13سم كشنده  -تیزرو  - 14نوعی ماهی
استخوانی آب های شیرین  -رشوه دادن  - 15تحمیلی -
اهل سنت بودن - 16ریشه -باران شدید و کوتاه مدت -مادر
ی
لر  - 17سماق  -شهری در استان کرمان  - 18سالن آمف 
تئاترباپنجاههزارصندلیدررمایتالیاکهازعجایبهفتگانه
جدید جهان است  -لقب خواجهسرایان  - 19لیكن  -محل
نگهداری اسیران جنگی  - 20دوره تجدید حیات اروپا-
پایین آمدن قیمت.

در ادامه جلسه سوم رسیدگی به اتهامات دو متهم
پرونده فساد نفتی "م-ش" متهم ردیف دوم پرونده
گفت :ما هم بچه های زمان جنگ هستیم.
مقیسه پاسخ داد :ما نگفتیم شما بچه های زمان
جنگ نیستید .ما می گوییم افراد بهتر از زنجانی
بوده اند .کسی که سابقه زندان دارد ،کسی که در
جهت کارهای آرایشی شرکت می زند قابل اعتماد
نیست .کسی که چک اش برگشت می خورد قابل
اعتماد نیست.نماینده دادستان هم پس از اجازه از
قاضیاظهارکرد:دراینجافقطبحثمعرفیمطرح
نیست بلکه در کنار آن کلی کار هم انجام شده
است .شما در این قراردادها نقش موثر داشتید.
هیچ کس نگفته صرف معرفی جرم است اما وقتی
یک سری اعمال کنار هم قرار می گیرد ،یک شبکه
به وجود می آید.
"م-ش" در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان
گفت :شرکت ایــزو خــریــدار و شرکت نفت هم
فروشنده بوده است .ال سی داده و ال سی را هم
قبول کردند .باید ال سی ها را چک می کردند و من
در این قضیه نقش نداشتم در رابطه با یک و چهار
دهم میلیارد دالر هم من اصال نقشی نداشتم و

روحم نیز خبر نداشت.
در رابطه با شرکت فال نیز من به وزارت اطالعات
و شرکت نفت گــزارش دادم و  20نامه هم برای
مقام محترم تحقیق نوشتم و فراتر از وظیفه خود
عمل کردم .زنجانی فردی سخنور و سخنگوست
و مسایل را با حالت بازاریابی مطرح می کند و از
سال  89نیز با قرارگاه خاتم و شهرداری همکاری
داشته و از سال  91نیز شریک بانک ملت بوده
اســت .اســاس کار بازاریابی این است که طرف
توانمندی های خود را بیشتر از آنچه هست نشان
دهد و عرف هم است.
مقیسه :زنجانی که خودش انجام نداده است .با
تایید شما دو فرد ،آقایی که هیچ اعتباری نداشته،
معتبر معرفی شــده اســت .اظــهــارات زنجانی و
مسئوالن نشان می دهد که شما او را تایید کردید.
"م-ش" گفت :زنجانی از قبل با وزیر رفیق بوده
اس ــت .طبق اظــهــارات نماینده دادســتــان ،از
یک و چهار دهم میلیارد دالر 600 ،میلیارد به
پیمانکاران و  600میلیارد نیز به صرافی سفیر
آلتین داده شده ،چرا رد یابی نشده است .تنها
جایی که شفاف است ،اونر ایر و فال است.
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-1نــخــوت – مــادر حضرت یوسف – اســب سرکش –
کارفرما  -2تفحص – ناخالص – فروبرنده خشم –
تاکنون  -3تنبل – نت ششم – واحــد سطح – تاالر
– درخت اعدام -4خویشاوندی – ردیف – جهت – قبض
– جوی خون -5جسر – افسار – ناگهان – طریق -6شتر
بی کوهان – عزم جزم – تکرار حرف – قالب كمربند –
گیتی -7کلمه تصدیق – تظاهر– مدیر – پنبه پاک نکرده
 -8ویتامین انعقاد خون – دوازدهمین سوره قرآن کریم
– بینش – باالی فرنگی – پوشاننده  -9آسانی – مژده –
منقار پرنده – غیر فلزی از گروه هالوژن ها – آگاه  -10از
جهاتجغرافیایی–مرارت–ممارست– همنشین-11
زخم آب کشیده – بی سرپرست – عهد – مسافرخانه
عمودی:

-1نوعی زغــال سنگ – نــرم افــزار کــاربــردی گوشی
همراه  -2مخزن بنزین – درون  -نام ها  -3ایــوان –
ضمیر جمع – قله  -4بلدیه -می دهند و رسوا میكنند
 -5حاشیه – ذره ب ــاردار  -6لحظه  -پیکر – صفیر
 -7اکنون – نوعی بيماری ارثــی كه در آن خــون در
محل بريده شده بند نمیآيد  -8سمت چپ – حرف
فاصله – صبیه  -9از اقوام ایرانی – اصفهان سابق –
جنس خشن – حرف دهن كجی  -10عالمت جمع
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– استانی در کشورمان  -11مقابل – باالپوش مردانه
 -12قورباغه – عالمت مفعولی – تصدیق روسی – باال
آمدن آب دریا  -13از خونخواران – خاک کوزه گری –
تابع  -14بيننده – کنشت  -15ترش و شیرین – چین و
شکن پارچه – آخرین توان  -16تابناک – خاطر  -17راه
میان بر -مدعی العموم  -18قید – نفس خسته – ابزار
نجار  -19فروریختن سقف – از اقمار مشتری – نشانه
 -20تکریم  -گالبی
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