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الهام برمکی

غالمرضا سلیمانی

گفت و گو با «کوروش محمدخانی»،
قهرمان نامدار اتومبیلرانی که از
کودکی پشت فرمان نشسته است

الهی!
اگر مستم و اگر دیوانه ام ،از مقیمان این آستانه ام
آشنایی با خود ده که از کائنات بیگانه ام
الهی! تا به تو آشنا شدم ،از خلق جدا شدم
در دو جهان شیدا شدم ،نهان بودم و پیدا شدم

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

دو فرزند شهید علی زادهاکبر در آستانه سالگرد شهادت پدر،
قاب مشترکی را با ماکتی از سیمای پدرشان در فضای مجازی
منتشر کردند.
در صفح ه اینستاگرامی که به نام این شهید مدافع حرم فعال
است ،عکسی از مهدی  14ساله و فاطمه  8ساله ،فرزندان شهید
علی زادهاکبر نخستین شهید مدافع حرم کاشمر منتشر شد
که ضمن گرفتن عکس سلفی با تصویری از پدرشان ،به انتشار
سلفی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با موگرینی
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در آیین تحلیف ریاست
جمهوری در خانه ملت ،عکسالعمل نشان دادند.
در توضیح این عکس نوشته شده است« :یادمان باشد آرامش
امروزمان را مدیون رشادت و دلیرمردی چه کسانی هستیم؟
مدیون همین شهداییم .کسانی که از دالورمردیشان شنیدیم
الیق سلفی گرفتن هستند ،نه آن خانمی که به کشورمان آمد و
جمعی از نمایندگان مردم با او سلفی گرفتند».

رکوردزنی در 10ســالگی با اتومبیل دستساز
پــدر و تکــرار همــان موفقیــت در  12ســالگی و
از همــه مهمتــر ،ورود حرفــهای بــه رقابتهــای
اتومبیلســواری در  14ســالگی؛ یعنــی تختــه
گاز رفتــن و رســیدن بــه موفقیــت« .کــوروش
محمدخانــی» همان جوانی اســت که ُپرشــتاب
به ســوی اهدافش رانــده و حاال در 29ســالگی،
کارنامهاش پر از افتخارات کوچک و بزرگ است.
او که همیشه با پرچم ایران در مسابقات جهانی
شــرکت کــرده ،تاکنــون توانســته 22عنــوان
قهرمانــی کســب کنــد و در میادیــن مختلــف از
مســابقات فرمــول فــورد بریتانیــا بگیریــد تــا
رقابتهای فرمول بارک رنو ،بهخوبی بدرخشد.
با این ورزشــکار مشــهدی ،بیبهانه به گفت وگو
نشستیم:

•یک رکورد عجیب در کودکی

جمعی از چهرههای هنری و ورزشی در جوار حرم رضوی .از
مهدی طارمی تا لیال بلوکات.

عضوهیئتمدیرهسازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتی

الزامات توسعه صنایع کوچک و
متوسط و چالشهای پیش رو

تختهگاز
تاموفقیت

نه از تو حیات جاودان میخـواهـم
نه عیش و تنعم جـــهـــان میخواهـــم
نه کام دل و راحت جان میخواهم
هر چیز رضای توست آن میخواهــــم...

نمایی از طبیعت زیبای دره نحل شاندیز

شاعران خراسانی

میرانم ،این برایم یک تجربه آرامشبخش است و
وقتیدرمسابقهحرفهایپشتفرمانمینشینم،
ســرعت برای مــن بخشــی از رقابت اســت که به
آن نگاهــی حرفهای دارم .در میدان مســابقه ،به
رســیدن و خط پایان فکــر میکنــم و در خیابان،
آرامش و قانون مداری در ذهنم است.
او کــه ســفیر امنیــت جــاده و خیابانهــای ایران
نیــز هســت ،بیــان میکنــد :رانندگــی در کالن
شــهرها کار دشــواری اســت پس ســعی میکنم
صبور باشم ،از اشتباههای دیگران ناراحت نشوم
و عکسالعمل نشــان ندهــم .از جملــه نکاتی که
راننــدگان در خیابانها باید مدنظر قــرار دهند،
حقوق عابران و به ویژه کودکان و سالمندان است.

محمدخانی در  10ســالگی اولین رکــورد خود
را در پــرش بــا اتومبیل به ثبــت رســاند ،آن هم با
خودروی دستساز پدر .پرش بی نظیر او با ارتفاع
پنج متر و بــه طول  25متــر ،همه را شــگفتزده
کرد .ایــن رکورد دو ســال بعد به دســت خودش
جابهجا شــد و توانســت طــول پرشــش را به 30
متر برســاند .در  14ســالگی اولین حضورش را
در مســابقات قهرمانــی کارتینگ کشــور تجربه
کرد و با این که در مقایســه با ســایر حریفان ســن
و ســال کمتــری داشــت ،نایــب قهرمان کشــور
شــد .او در اواخر  16ســالگی از لــذت حضور در
کنــار خانــواده گذشــت و چمدانش را از مشــهد
به مقصد انگلســتان بســت تا این بــار در میادین
جهانی ،بــرای ورزش ایــران افتخارآفرینی کند.
اما ایــن همه انگیــزه بــرای موفقیت در این ســن
از کجا میآمــد؟ خــودش در اینبــاره میگوید:
این انگیــزهای که در مــن بوده ،بــه خاطرحضور
پــدرم در عرصــه موتورســواری و اتومبیلرانــی
است .از طرفی عموی من نیز در آن زمان پیست
کارتینگ مشهد را ساخته بود .قطعا حشر و نشر
با اتومبیلرانــان حرفهای و حضــور در یک فضای
رقابتی ،در انتخابهایم بی تاثیر نبوده است .در
واقعآنهاالگویمنبودند.عمویمیکیازبهترین
رانندههای مشهد در رشــته اتومبیلرانی است و
پدرم از موتورســواران حرفهای و سرشناس بود.
به اینها ،مربیان دلسوزی را هم بیفزایید که راه و
چاه را خوب نشانم دادند.

این ورزشکار حرفهای تاکنون توانسته  22عنوان
جهانــی و اروپایــی را از آن خــود کنــد .او دربــاره
حضــورش در عرصههای مختلف بیــان میکند:
تمــام ایــن مقامهــا برایــم ُحکــم کســب تجربه را
دارد .بعضــی از آنهــا مانند مقام دوم مســابقات
جهانــی اتومبیلرانــی در هنــد و مســابقه فرمول
ســه رنو (قهرمانــی اروپا) جــذاب تر اســت زیرا به
دست آوردن آنها مســتلزم رقابتی سرسختانه و
نفسگیر بود که برایم ماندگار شد .خاطرم است
بــرای حضــور در ایــن رقابتهــا اســترس زیادی
خردکردههای
داشــتم چــون رقبایــم اســتخوان ُ
این عرصه بودنــد و به بیان بهتر ،احتمال کســب
مقام ،کمتر و رســیدن به این هدف دشوارتر بود.
وی که به عنــوان راننده ایرانی رشــته فرمول یک
در عرصههای جهانی شناخته میشــود ،در باره
رسیدنبهاینمرحلهبیانمیکند :تمامیمراحل
مختلــف فرمول یــک را گذرانــده ام و در آکادمی
فرمول یــک حضور دارم .البته ورود به مســابقات
این رشــته هم مقدماتی دارد که در حال پیگیری
آن هستم .این مراحل از حوزه مالی تا آمادهسازی
فیزیکی را شامل میشود .در حقیقت رقابتهای
فرمول یک بسیار دشوار و نفس گیر است.

•از رانندگی در خیابان تا گاز دادن در
پیست

•نگاهها به ورزش اتومبیلرانی در حال
تغییر است

در اذهان مردم ،رانندگان حرفهای و فعاالن رشته
اتومبیلرانی ،به عشــق ســرعت ،پا در این میدان
گذاشتهاند اما محمدخانی این نگاه را رد میکند
و میگوید :رانندگی برای من دو تعریف متفاوت
دارد .زمانــی که با ســرعت معمولــی در خیابان

•کسب  22عنوان جهانی

محمدخانی درباره شرایط رشته اتومبیلرانی در
ایران نیز این طور توضیــح میدهد :مردم عالقه
خیلی زیادی به اتومبیلرانی دارند اما در سالهای
گذشــته به آن به عنوان یک رشــته حرفهای نگاه
نمیشد و نوعی سرگرمی به حساب میآمد .این

همه در حالی است که در دنیا به این رشته بسیار
توجه میشود و رانندگان باید برای آمادهسازی،
تمرینات سختی را پشت سر بگذارند.
وی ادامــه میدهد :با ایــن وجود ،نــگاه جامعه و
مردم بــه ایــن ورزش در حــال تغییر اســت و این
خود جای امیدواری دارد .فدراسیون مربوط نیز
فعاالنه تر وارد عرصه شــده اســت و به این رشته،
بهای زیادی میدهد.

•هدفم ارتقای ورزش اتومبیلرانی در
ایران است

محمدخانی از رشــد دانش جامعه درباره ورزش
اتومبیلرانی میگوید و تاکید میکند :حضورم در
این میدان را یک وظیفه میدانم و دوست دارم هر
آن چه در توان دارم ،صرف هدفم کنم که ارتقای
رشــته اتومبیلرانــی در ایران اســت .وی یــادآور
میشود :این ورزش اهمیت دارد ،چون سختی و
جذابیتشتوجهجوانهاراجلبمیکندوبهآنها
هدف میدهد .کســی که میخواهد این رشــته
را دنبال کند ،توانش را در پیســتهای حرفهای
محک میزند .بایــد جوانهایی که هیجانشــان
را در خیابــان خالی میکنند ،به ســمت و ســوی
این نگاه حرفهای کشاند .همین ظرفیت ،به یک
فرهنگ سازی خوب منجر خواهد شد و آمارهای
مرگ و میر ناشی از تصادفات را کاهش میدهد.

•خیابان جای آرامش است ،برای
مسابقه به پیست برویم

محمدخانی به عالقه مندان رشــته اتومبیلرانی
توصیه میکند:به آنهایی کــه میخواهند پا در
یکنم کــه در گام
این عرصــه بگذارنــد ،توصیه م 
اول اطالعاتشــان را باال ببرند و مطالعاتشــان را
افزایش دهند .در ایران اتومبیل سواری و سرعت،
عالقهمندان زیادی دارد اما اگر جایگاه این عالقه
را بشناســیم و آن را بــه ســمت میادیــن حرفهای
هدایت کنیم ،نــه خودمان خســران میبینیم نه
جامعه.
وی از مســئوالن امــر خواســت تــا ظرفیتــی کــه
در ایــن رشــته وجــود دارد را جدیتــر بگیرنــد و
زیرساختهای مساعدی را برای حضور ُپررنگتر
جوانان در این فضا ،فراهم کنند.
وی تاکید کرد :این مسیر میتواند اتفاق و تحول
عظیمی ایجاد کنــد؛ چراکه جوانــان میآموزند
برای مسابقه باید به پیســت بروند و خیابان جای
آرامش است.

خواندنیها
رضا رفیع از ضرورت استفاده از طنز انتقادی میگوید:

منتقد از کره مریخ نیامده است

رضا رفیع درباره برنامه جدید خود در شبکه چهار
سیما و نیاز رسانه به این قبیل طنزهای انتقادی
ســخن گفت .مجــری برنامــه «منبع موثــق» در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :این برنامه همچنان
که از نــام آن میتوان حــدس زد ،برخــی اخبار،
حوادث و اطالعات روزمره را به زبانی طنز مطرح
یکند.
م 
این طنزپــرداز گفــت :تقاضای من از مســئوالن

و مــردم ایــن اســت که
جایگاه طنز و طنزپرداز
انتقــادی را بشناســند
و از آن اســتقبال کنند
و بداننــد کــه همدوش
آنها ما دنبال یک جامعه ســالم و آباد هســتیم،
این که یک منتقد از آن طــرف کره مریخ نیامده و
قصد ســیاهنمایی ندارد ،بلکه میخواهد با زبان

خاصی مشــکالت را به مردم و مسئوالن گوشزد
کند .امثال این برنامهها در کنار هم میتواند در
بهبود شرایط جامعه موثر باشد.

ستاره اسکندری:

تأمین حداقل امکانات زندگی برای هنرمندان ،درخواست ما از دولت دوازدهم است

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

گوجه فرنگی

قیمت(تومان) واحد

کیلو گرم

سیب زمینی

1600

کیلوگرم

پیاز زرد

2500

کیلو گرم

کاال

قیمت(تومان)

برنج پاکســتانی درجه یک 7300

واحد

کیلو گرم

روغن مایع

5300

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7300

کیلو گرم

عدس کانادایی

5600

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7800

کیلو گرم

گوشت گوسفندی(الشه) 39500

کیلو گرم

روغن نباتی ذرت

25500

حلب 4.5
بدون پالم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

49500

کیلو گرم

ستاره اسکندری بازیگر سینما ،تلویزیون و
تئاتر گفت :ساخت سالنهای استاندارد برای
سینما و تئاتر و تأمین حداقل امکانات زندگی
بــرای هنرمندان ،درخواست اصلی ما از
وزیــر ارشــاد بعدی اســت و امیدواریم
بتوانیم هرچه سریع تر شاهد برطرف
شدن مشکالت از سوی مسئوالن
فرهنگی باشیم.
ایــن بازیگر خراسانی در گفت و
گو با خبرنگار سینماپرس افزود:
متأسفانه تب توقیف آثار سینمایی
طــی ســالهــای اخــیــر بسیار
شــدت گرفته اســت و ما
شاهد توقیف بسیاری
از فیلمها بعضا به
دلیل اعمال سلیقه
مدیران سینمایی
هستیم.
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چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

حکمت روز

خواجه عبدا ...انصاری

2100

26

خط خطی

مناجات

کاال

12

13

یادداشت

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست ،بلکه (حقیقت) عبادت ،زیاد در کار خدا اندیشیدن است.
تحف العقول ،ص442

 #مشهد

T a y b a d

Tor batjam

Tor batHeydar ieh

D a r g a z

S a b z e v a r

Q u c h a n

N i s h a p u r

این بازیگر با تأکید بر این که عــاوه بر سینما
حوزه تئاتر نیز با مشکالت زیادی روبهرو است،
خاطرنشان کرد :یکی از بزرگ ترین مشکالت
تئاتریها،نبودسالنهایاستاندارداست؛
ما هم در سینما و هم در تئاتر نیازمند
ساخت سالنهای باکیفیت و
استاندارد هستیم و دولتمردان
باید به ایــن نکته واقــف باشند
سالنهایی که بخش خصوصی
طی سالهای اخیر راه اندازی
کــــرده اغــلــب بــــدون کیفیت و
استاندارد است و دولت
نباید چشم به این
سالنها داشته
باشد.
بازیگر فیلم
سینما یی
«نـــیـــمـــه

شب اتفاق افتاد» تأکید کــرد :عــاوه بر تمامی
این مسائل تأمین حداقل امکانات زندگی برای
هنرمندان یکی دیگر از درخواستهای اصلی
ما از آقای وزیر است؛ تأمین بیمه برای یکایک
هنرمندان و فعاالن سینمایی در تمامی صنوف
و رشتهها  ،تأمین مسکن دولتی بــرای آ نهــا و
سایر نیازها و امکانات ضــروری زندگی جزو
ضرورتهایی است که دولتها باید به آنها توجه
کنندامامتأسفانهسالهاستکهکمتریننشانی
از اجرای این وظایف ندیده و نشنیده ایم.
وی در خاتمــه این گفت و گــو یادآور شــد :من به
عنوان یک بازیگر از زمانی که وارد این رشته شدم
به این مســئله واقف بودم که قرار نیست همیشه
بتوانم سر کار باشم و امنیت شغلی داشته باشم اما
تمامی اینها باعث نمیشود که مسئوالن دولتی
بخواهنــد وظایــف خــود را در قبــال هنرمنــدان
نادیــده بگیرند و بــه بهانههای مختلــف ازعملی
کردن آن شانه خالی کنند.

براساسآمارها،بیشاز 96درصدازصنایعکشوردرزمره
صنایعکوچکومتوسطجایمیگیرند.دراستانخراسان
رضوینیزبهعنوانیکیازاستانهایپیشرودراینعرصه،
92درصدازکلواحدهایصنعتیاشتغالکمتراز50نفر
نیــرو دارند کــه45درصــد از ســهم کل ســرمایهگذاری و
57درصد از ســهم اشــتغال اســتان را شامل میشــود .از
تعداد دوهزار و414واحد صنعتی مستقر در شهرکهای
صنعتــی ،دوهــزار و139واحــد یعنی معــادل 89درصد
اشتغالزیر50نفردارندکهسرمایهگذاریآنها55درصد
و اشــتغال 53درصد از کل را شامل میشــود .این استان
نقاطقوتوهمچنینفرصتهاییدراینبارهدارد.بهطور
مثال خصوصی بودن صنعت اســتان ،وجود تشــکلهای
بخش خصوصی قوی بــا اعضای صاحب تجربــه و بانفوذ و
حتیانجمنهایتخصصیدرتمامیرشتههایصنعتی،
امکان ورود بــه عرصههای جدید فنــاوری و دانشهای نو،
گستردگیوتنوعصنایع،وجودصنایعهلدینگهایمعتبر
درحوزههایصنایعغذاییولوازمخانگیوقطعاتخودرو
در اســتان ،وجود حداقل یــک صنعت بــزرگ در هریک از
شهرستانها،شناساییوساماندهیخوشههایکسبو
کارصنایعدارایپتانسیل،مرزمشترکباهمسایگانشرقی
وشمالیدارایپتانسیلبرایصادرات،موقعیتجغرافیایی
ویژه استان در مسیر راهگذرهای بینالمللی حمل و نقل و
ترانزیت،امنیتبیشترایراننسبتبهکشورهایافغانستان
وپاکستان(برایجذبسرمایهگذار)و...ازمهمتریننقاط
قوت این خطه در مبحث فعالیت صنایع کوچک و متوسط
اســت .البته صنایع کوچک با تهدیدهای بســیاری مواجه
اســت که از جمله آن میتــوان به نبود مطالعه و تهیه ســند
جامع توســعه کســب و کار در استان براســاس مزیتهای
رقابتی ،ورود نیافتن مجموعههای بزرگ سرمایهگذاری و
اقتصادی استان به بخش صنعت بهدلیل جذابیت بیشتر
سرمایهگذاری بخش هتلداری و گردشگری در کالنشهر
مشــهد ،مشــکل نقدینگــی ســالهای 90تــا 92صنایع
که منجر بــه افت فنــاوری تولیــد ،تمرکز عمــده جمعیت،
فعالیتها ،تشــدید بحران کمبود آب در اغلب دشتهای
اســتان و ورود به مرحلــه تنش آبی در اســتان اشــاره کرد.
البته نبایــد از این مهم غافل شــد که کارآفرینــان و مدیران
صنایعکوچکبرایدریافتتسهیالتاعتباریازسیستم
فعلی بانکی با مشــکالت و محدودیتهای زیر مواج ه اند؛
به طور مثال یکی از شروط پرداخت تسهیالت اعتباری به
متقاضیانفعالیتهایصنعتیوتولیدیانجامحدود50
تا70درصدازفعالیتهاتوسطمتقاضیاست.بدینمعنی
کهمتقاضیبایدسرمایهموردنیازبرایپیشرفتفعالیتیاد
شده را داشته باشــد و در این صورت است که بانک درصد
ســرمایه باقی مانده را میپردازد .اعتبار پرداختی نیز بین
تکمیل ساختمان ،ماشین آالت و مواد اولیه تفکیک شده و
مرحله به مرحله به متقاضی پرداخت میشود .لذا با توجه
به این که بیشــتر کارآفرینان و مدیران صنایع کوچک فاقد
چنین سرمایهای برای راهاندازی هستند ،عم ً
ال از دریافت
تسهیالت اعتباری بانکی محروم میشوند .عالوه بر این،
بانکها بــرای پرداخت وام از دریافتکننــدگان آن ،وثیقه
دریافت میکنند .وثیقه معمو ًال ســند ملک یا محل اجرای
طرح اســت .از آن جا که بانک تضمین پول خود را با اعتقاد
بر گردشــی بودن پــول و عــدم ســکون آن در اولویــت قرار
میدهد ،لذا وثیقــه فکری یــک کارآفرین وجــود خارجی
ندارد .یعنی فردی که با ایده جدید خــود درصدد افزایش
تولید یا راهانــدازی یک فعالیت جدید صنعتی اســت باید
مقداریسرمایهاولیه(نزدیک ۵۰درصدسرمایهکلطرح)
و وثیقه قابل قبول داشته باشــد تا بتواند از سیستم بانکی،
تسهیالت اعتباری دریافت کند .از سوی دیگر ،نرخ باالی
ســود بانکی به عنوان یک مانــع برای دریافت تســهیالت
بانکی توســط کارآفرینان و مدیران صنایع کوچک مطرح
میشــود .مالک دریافت مالیات از بنگاههــای اقتصادی
فقطبراساسمیزاندرآمدابرازی(یاتشخیصی)استونوع
فعالیتیااندازهبنگاهتاثیریدرتعیینمالیاتندارد.یعنی
براســاس قانون فعلی مالیات به کوچکی یا بزرگی بنگاه و
نیز تجاری (بازرگانی) یا تولیدی بودن فعالیت آن توجهی
نمیشــود .فراهم کردن چنیــن تمایزی میتوانــد یکی از
عواملبسترسازبرایتشویقفعالیتهایکوچکتولیدی
باشد .بهطور کلی سیاستهای توســعه صنایع کوچک را
میتواندرچهارگروهتوسعهصنعتیوفناوری،بازار،بنگاه
و کارآفرینــی ،تامین منابع مالی و ســرمایه گذاری دســته
بندی کرد .به عبارت دیگر سیاســت گذاری در این بخش،
الزامات بسیاری همچون مدیریت و راهبری شهرکهای
فناوری ،فنبازارهــا ،عارضهیابی و بهبود بهرهوری صنایع
کوچک،توسعهدیپلماسیصنعتیوبهبودروابطبینالملل
صنعتی،همکاریمستمرباسازمانهایداخلیوخارجی
موثربرتوسعهبازارصنایعکوچک،تسهیلواصالحقوانین
ومقرراتمرتبطباصنایعکوچک،تسهیلدسترسیصنایع
کوچک به منابع مالی و ســرمایهگذاری مــورد نیاز ،متنوع
سازی منابع تأمین مالی و سرمایه گذاری صنایع کوچک
و...رامیطلبد.بنابراینباتوجهبهوضعیتکنونیاقتصاد
کشــور ،توجه به صنایع کوچک و متوسط اهمیت بسیاری
دارد .شــرط این که یــک بنگاه کوچــک بتواند ایجــاد و راه
اندازیشودوسپسبااجرایایدههایکارآفرینانه،فعالیت
خودراتداومبخشدوازاینطریقامکانرشدوتوسعهبیابد،
فراهم بودن بسترهای الزم در عرصه اقتصاد کشور است.
دولت در بسترســازی فعالیتهای اقتصــادی نقش بارز و
بیچون و چرایی دارد و با اســتفاده از حق خــود در وضع و
اجرایبخشیازقوانینومقرراتمیتواندآثارزیادیدراین
حوزه داشته باشد .این ابزار دولت اگر درست به کار گرفته
شود،بسترها وشرایط فعالیت و رقابتدرعرصهاقتصادی
راتسهیلومهیامیکند.درسالهایاخیرنیزشاهدوضع
قوانین و مقررات برای رفع موانع تولید و اشتغال به منظور
حمایت از کارآفرینی و صنایع کوچک بودهایم .لذا مجلس
شورایاسالمیبایدموانعقانونیموجودراشناساییکند
وتدابیرویژهبرایخروجازآنبیندیشد.

