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جـوان مـوفق
گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا با آقای دکتر 

محسن کمانداری دکترای برنامه ریزی شهری 
و نماینده سبک نینجا رنجر در استان کرمان

 آنچه که باید راجع به بلبرینگ بدانیم
به بیان جناب آقای سامان زنگی آبادی 

مدیر محترم فروشگاه زنگی آبادی

در کتاب هایتان 
بنویسید که ما در 
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و او رفت ...
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جامعه ی ما پر از قضاوت 
های عجوانه است!

می بخشد،  معنی  را  افراد  مواجهه  اولین  آنچه  معموا 
معیار  گاهی  می دهند.  بروز  خود  از  که  ظاهری ست 
تنها  کتاب  دو  بین  انتخاب  برای  ما  قضاوت های 
را  قضاوت  همین  اگر  ولی  آن هاست،  صفحات  تعداد 
بهترین  مطمئنا  بدهیم  خرج  به  شعر  کتاب  یک  برای 
مطالب  بهترین  همیشه  داد.  خواهیم  دست  از  را  اشعار 
بین  در  بگیرید  تصمیم  اگر  نیست!  آن ها  خاصه ترین 
خوراکی ها خوش طعم ترین آن ها را انتخاب کنید، الزاما 
خاصی  رابطه  اید.حتی  نکرده  انتخاب  را  سالم ترین شان 
بین زیبایی ماشین و مصرف سوخت آن برقرار نیست. به 
این راه دررو »ساده سازی« می گویند؛خطایی ذهنی که 
یک ویژگی ظاهری را به تمام ابعاد یک مسئله تسری 
در  ما  باشد.  داده  خرج  به  اضافه  تأملی  مبادا  دهد،  می 
هستیم.  ساده سازی  حال  در  دائما  خود  روزمرگی های 
راه،سریع ترین  کار،نزدیک ترین  شکل  »راحت ترین 
روش« همه کلیدواژه هایی هستند که اجازه می دهند این 
ساده سازی ها را در خاطراتمان جستجو کنیم. ولی وقتی 
ارزشمند  یا  و  بزرگ  بی سابقه،  انجام کاری  دنبال  به  ما 
هستیم، کاری که شاید یکبار بیشتر  فرصت انجامش را 
پیدا نکنیم، ساعت ها می اندیشیم و سعی می کنیم آن را در 
بی نقص ترین حالت به انجام برسانیم؛ پس ساده سازی چه 
شد؟ آیا نمی خواهیم این کار را به روشی آسان تر به انجام 
فرصتی  تا  نمی کنیم  خطر  هیچ وقت  ما  برسانیم؟هرگز، 
بزرگ را به راحتی از دست بدهیم. ما حتی بین فرصت ها 
بی رحمانه فرق می گذاریم؛ کارهای کوچک روزمره را به 
ایستگاه  اما در  انجام می دهیم،  ساده ترین شکل ممکن 
کارهای بزرگ ساعت ها وقت صرف می کنیم برای تفکر. 
حال آن که هزینه یک اشتباه کوچک و مستمر می تواند 
به مراتب از یک خطای بزرگ بیشتر باشد. عدم موفقیت ها 
گاهی حاصل همان مسائل پیش پا افتاده و هر روزی ست 
که سرسری از کنارشان گذر کرده ایم؛ روزمرگی هایی که 
دائما فرصت بازگشت و تفکری هرچند کوتاه پیرامونشان 
باشد که: »همیشه  این  از خود گرفته ایم. شاید دلیل  را 
این مسئله ها حل شده اند!« اما دعوا تنها برسر حل مسائل 
نیست، بلکه این چگونگی حل مسائل است که هویت ما 
را مشخص می کند. داستان از این قرار است که ما هم 
مثل اکثر مردم جهان به جمع »غیرعادی ها« می پیوندیم! 
جمعی که جای پیچش مو، در بند رنگ و لعاب آن است 
و به جای باطن،خود را در بند ظاهر حبس کرده است.ولی 
جمع  عادی ها اندیشه اش این است که همه ما مأمور به 
تکلیف و وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه.شرلوک هلمز اگر 
بیرون از داستان ها می زیست هیچ گاه موفق نبود؛رازهای 
ما  برای  فهمید.  نمی شود  لباس های شان  از  را  انسان ها 
رشد  روش  یا  اقتصادی  توسعه  است:  مهم تر  کدام یک 
اقتصاد؟ گسترش روابط سیاسی و بین المللی یا شیوه آن؟ 

برای ما ظاهر مهم است یا باطن؟ ما چگونه می بینیم؟
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افتخار  باعث  امروز  کمانداری،  دکتر  آقای  شما  خدمت  سام  با 
ماست که در خدمت شما هستیم به عنوان اولین سوال بیوگرافی 

مختصری از خودتان برای مخاطبان طرح فردا بفرمایید.
محسن  بنده  محترم،  همکاران  و  شما  خدمت  قوت  خدا  و  ضمن عرض سام 
کمانداری، متولد سال ۱۳۶۹، اصالتا متولد شهر اله زار روستای َخرمنده هستم، 
به دلیل ادامه تحصیل به همراه خانواده به شهر کرمان مهاجرت کردیم. مقطع 
دیپلم را در مدارس شهر کرمان طی کردم و در دانشگاه شهید باهنر کرمان در 
در  رساندم،  اتمام  به  را  کارشناسی  مقطع  ریزی شهری  برنامه  و  جغرافیا  رشته 
شدم،  التحصیل  فارغ  دانشگاه  نمونه  شاگرد  عنوان  به  باهنر  دانشگاه  خروجی 
باهنر  ادبیات دانشگاه  برتر دانشکده  همچین چندین مرتبه به عنوان پژوهشگر 

برگزیده شده ام.
مقطع کارشناسی ارشد را با رتبه  عالی پذیرفته شدم در دانشگاه سراسری شهر 
یزد در همان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری به پایان رساندم و موفق به 
کسب رتبه استعداد درخشان و رتبه یک خروجی و ورودی گرایش خودم در آن 
مقطع تحصیلی بوده ام،  همچنین باز هم به عنوان پژوهشگر برتر رشته علوم 
طور  به  تقریبا  هم  دکترا  مقطع  در  شدم.  برگزیده  یزد  ادبیات  دانشکده  انسانی 
متوالی و پشت سر هم در دانشگاه فردوسی مشهد جزو پذیرفته شدگان و استعداد 

های درخشان در این رشته بوده ام.
دارای بیش از ۶۰ مقاله علمی معتبر در ژورنال های علمی داخلی و بین المللی 
می باشم، چندین طرح پژوهشی مرتبط با رشته دانشگاهی خود و همچنین تالیف 
در  دارم،همچنین  کاری خود  کارنامه ی  در  و ۹۴را  در سال ۹۳  کتاب  دو جلد 
سال ۹۵ کتاب گردشگری من به عنوان گردشگری شهری با تاکید بر جغرافیای 
گردشگری به عنوان کتاب برتر سال در ارشاد کرمان برگزیده شد و ایق تقدیر 

و دریافت جایزه شده ام.
در طرح استعداد برتر دانشگاه فردوسی سه دوره جزو خوشه یک دانشگاه فردوسی 
سالهای  طی  همچنین  ام،  بوده  فردوسی  دانشگاه  برتر  های  استعداد  جزو  و 
تحصیلی خود تقریبا از سال ۹۳ تا به اان داور چندین کنفرانس معتبر ملی در 
زمینه برنامه ریزی شهری و زمینه گردشگری بوده ام، در قسمت نشریات داخلی 
به عنوان داور برای مقاات علمی همکاری می کنم، مسئول راه اندازی انجمن 
برنامه ریزی شهری ایران در کرمان نیز هستم. در حال حاضر در ترم آخر دکترا 

مشغول به تحصیل هستم.
- آقای دکتر کمانداری در حال حاضر در چه زمینه هایی مشغول 

به فعالیت هستید؟
از نظر علمی، در حال انجام کارهای پژوهشی در زمینه تحقیقات برنامه ریزی 
شهری و به عنوان یک ورزشکار نیز اگر بخواهم رزومه خود را ارائه نمایم باید 
گفت مدت ۱۸ سال است که در زمینه ورزش در سبک های متفاوتی کار کرده 
ام، اما به صورت جدی از سال ۸۵ با سبک نینجا در کرمان آغاز نمودم ، چندین 
دوره قهرمان مسابقات کشوری و استانی در سبک نینجا رنجر شدم ، اکنون به 
عنوان نماینده این سبک با کمک دوستانم این سبک را راه اندازی کرده و در 
شهر کرمان آقایان و بانوان را فعال کرده ایم، در قسمت بانوان ۶ باشگاه فعال 
در سطح کرمان داریم و در قسمت آقایان ۲ باشگاه فعال داریم. باشگاه مرکزی 
خود من با برند )ستارگان نینجا رنجر( در حال ثبت این برند در کشور هستم. 
هدف ما گسترش این سبک در استان کرمان است، در محل تولدم، شهر اله 
زار روستای باغابر روستای َخرمنده و همچنین در شهرستان بردسیر روی این 
 ۳۰۰ همچنین  و  اقایان  قسمت  در  هنرجو   ۴۰۰ از  بیش  کنیم،  می  کار  سبک 
هنرجو در قسمت بانوان در حال فعالیت در این سبک در استان کرمان هستند، 
در مدت زمانی که به عنوان ریاست این سبک فعالیت دارم در بخش آقایان سه 
دوره اعزام به مسابقات کشوری اعزام داشته ایم و در سال ۹۷ بچه های ما سوم 
کشور در قسمت هنرهای فردی بین ۱۶ استان انتخاب شدند و در سال ۹۵ به 
عنوان سوم کشور انتخاب شدیم و سال ۹۶ هم در مسابقات کشوری شیراز در 
بخش استایل هنرهای فردی به عنوان تیم برگزیده و همچنین مقام اول را در 

این زمینه کسب کردیم.
- چه اقداماتی انجام میدهید که در حوزه فعالیت خود دچار تکرار 

نشوید؟ 
من عاشق سفر هستم و از در جا زدن و یک جا ماندن بیزارم، در خصوص انتخاب 
سبک ورزشی خود باید بگویم نینجا رنجر برای من سبکی است که هیچ روزی 
تکراری نیست و هر جلسه که سر تمرین حاضر میشویم تکرار نداریم و یک روز 
جدید جلسه ی جدید است زیرا استایل و بخش های متفاوتی دارد و هر روز ما 
شاد است و چیزی به نام تکرار نداریم، چون باشگاه های متفاوتی دارم و به همه 
روزمرگی  میروم، هیچوقت دچار  به شهرستان های کرمان  میزنم،  آنها سر  ی 
نمیشوم و در زمینه تحصیل هم سعی می کنم هر روز کارهای علمی نو و یک 
برند علمی خوب و جدید را به جامعه ارائه دهم. خود را انسانی خاق میدانم سعی 

میکنم هر روز به سمت جلو پیشرفت کنم.
- جناب دکتر آیا تخصص را در کار مهم میدانید؟ تخصص در شغل 

شما چه جایگاهی دارد؟
چون من دانش آموخته ی رشته برنامه ریزی شهری هستم از دیدگاه من اگر 
برنامه ریزی نباشد جامعه به سمت جلو حرکت نمیکند، برای پیشرفت یک جامعه 
باید برنامه ریزی قوی برای همه ی امور انجام شده باشد. من در زمینه ورزشی 
خود بخش آقایان در استان کرمان مستقیما تحت نظارت و مدیریت بنده است، 
طبق هدف گذاری ما، هنرجو باید حداقل ۵ سال در این عرصه باشد تا به سمت 
قهرمانی  حداقل  و   باشد  ورزش  خورده ی  زمین  عبارتی  به  برود،  گری  مربی 
کشور را داشته باشد،در تمرینات به صورت منظم شرکت داشته باشد، اگر یک 
مربی خاطی باشد و بیش از ۳ جلسه در تمرینات حضور نداشته باشد بدون استثنا 

اخراج خواهد شد.
در زمینه درسی و کارهای علمی پژوهشی هم به همین منوال و به امید پروردگار 

در آینده قرار است که بنده جهت پست داک به خارج از کشور اعزام شوم.
مالی  آسایش  و  ثروت  مورد  در  نظر شما  کمانداری  دکتر  آقای   -

چیست؟
را  این حد  از  بیشتر  نباشد  بقیه  محتاج  انسان  که  است  آنجایی خوب  تا  ثروت 
نمیپسندم، آسایش ذهنی بهتر از داشتن ثروت است. ثروت از نظر من داشتن یک 

خانواده ی خوب ، دوستان خوب، شاگردان نازنین و اساتید محترمی است که طی 
سالهای تحصیل که با آنها در ارتباط بوده ام.

دولت  مثل  بیرونی  عوامل  تاثیر  تحت  چقدر  کارتان  و  کسب   -
اقتصاد و سیاست و جامعه بوده است؟

بها داده شود، روی جوان ها  به جوانان  باشد و  وقتی که مملکت رونق داشته 
سرمایه گذاری شود، افرادی که تحصیات دانشگاهی عالی دارند

در  پست هایی که لیاقت هر یک از آنهاست و تخصص ایشان است مشغول 
به کار شوند و به این افراد تحصیلکرده و روشنفکر بها داده شود جامعه هر روز 
شاداب تر و پویا تر میشود. در سبک ورزشی من با این تحوات چند ساله اخیر، 
باعث گرانی اجناس برای هنرجوهای ما و افزایش قیمت تجهیزات شده است. 
بنابراین تنها تاثیری که در سبک ورزشی ما داشته گرانی تجهیزات ورزشی و...

بوده است و برای کسانی که  این سبک ورزشی را بخواهند شروع کنند کمی 
دشوار شده است.

- مهم ترین مهارت برای موفقیت یک بیزینس چیست؟ مهارت 
شما چه بوده که توانسته اید انسان موفقی باشید؟

پشتکار و تاشی که طی این سالها داشته ام باعث موفقیتم  شده زیرا انسانی پر 
تاش و مدیریت خوبی داشته ام که توانستم موفق شوم.

- یکی از پر تکرار ترین عادات مثبت شما به عنوان یک فرد موفق 
چیست؟

از در جا زدن بیزارم و مدام در ذهنم به دنبال ایده ها و کارهای متفاوت و نو در 
زمینه علمی و ورزشی هستم و همین عادات من را به سمت نوآوری، خاقیت 

و موفقیت سوق میدهد.
- آقای دکتر بزرگترین و کلیدی ترین تفاوت بین آدم های موفق و 

ناموفق را در چه میدانید؟
در ارتباط با پاسخ این سوال میتوانم بگویم که کمی هوش ذاتی ازم است، اما 
پشتکار و تاش باعث میشود این دو از هم جدا باشند و کسانی که موفق نیستند 
تنها تفاوتشان در این است که برنامه ریزی و پشتکار ندارند وگرنه همه میتوانند 
در کارشان موفق باشند بهز تاکید می کنم به شرط اینکه پشتکار و برنامه ریزی 

داشته باشند.
- آن باوری که باعث موفق شما شد چه بود؟

خواستن. زمانی که من کودک بودم آرزو داشتم که روزی دکتر شوم، بچه ی 
بهترین سطح  در  و  خواستم  من  اما  میخندیدند.  من  به  همه  بودم  شهر  پایین 
دانشگاهی ایران تحصیل کردم و به جایگاهی که میخواستم رسیدم، در زمینه 
مقام  در همین  حال حاضر  در  که  باشم  موفقی  مربی  که  خواستم  ورزشی هم 

هستم. مهم  فقط خودتان هستید، بخواهید تا بشود.
- برای اینکه همیشه موفق بمانید چه کاری انجام می دهید؟

دارم و اصوا روی  بسیاری  بگویم شاگردان  باید  در عرصه رشته ورزشی خود 
و  اخاقی  نظر  از  این است که شاگرد  ما  کار می کنم. هدف  اخاق شاگردها 
افتادگی در  و  به سطح عالی اخاقی  اگر  و  برسد  به سطح عالی  انسانی  منش 
ورزش برسند و غرور نداشته باشند همیشه به آن سطح و درجه ای که لیاقتش را 
داشته باشند میرسند و در آن سطح عالی مانا خواهند بود، اما اگر ورزشکار دچار 
خودشیفتگی و غرور شود باآخره روزی میرسد که نامی از او نمی ماند. در زمینه 
علمی هم به همین صورت است شما اگر بخواهید همیشه در سطح تاپ و عالی 
خودتان بمانید باید پیشرفت داشته باشید و کارهای نو، خاقیت های جدید، ارائه 
نمایید، این باعث می شود بتوانید روز به روز بیش از پیش به سمت پیشرفت و 

موفقیت گام بردارید.
به یک مدیر  تبدیل شدن  برای  ارزشمند شما  و  - توصیه طایی 

خوب و موفق چیست؟
این شعار من است: شما اگر بخواهید در هر زمینه ای موفق شوید باید عاشق 
کارتان باشید.شما اگر عاشق حرفه و کارتان باشید مطمئنا موفق می شوید جایی 

زندگی وجود دارد که عشق باشد.
بینید، پیش بینی شما برای سال  - پایان سال ۹۸ را چگونه می 

۹۹ چگونه است؟
های  بچه  خدا  امید  به  امسال  که  کردیم  گذاری  هدف   ۹۸ سال  اواخر  برای 
نینجا خوش بدرخشند، جزو تاپ ترین قهرمان های کشور بوده و هستند. سال 
۹۹ هم انشاه سال خوبی برای همه مردم صبور جامعه مان باشد. هدف ما در 
زمینه ورزشی این است که چندین شهرستان دیگر را فعال نماییمو  یک مرکز 
تاسیس  کرمان  شهر  در  نینجا  ستارگان  برند  با  رزمی  هنرهای  ویژه  تخصصی 
نماییم. امیدوارم روز به روز شاهد رونق  کسب و کار و حال خوب مردم کشورمان 

باشیم.
- ورزش را از چه سنی شروع کردید و چطور به سمت نینجا رفتید؟

از سن ۷،۸ سالگی به دلیل اینکه بیش فعال بودم و سرشار از انرژی، برای تخلیه 
انرژی جذب ورزش و باشگاه شدم. از سن ۱۰ سالگی در کرمان ورزش را در 
سبک های متفاوتی نظیر کونگ فو و کاراته آغاز نمودم، جذابیت خاص سبک 
نینجا که تقریبا از سال  ۸۴ وارد شهر کرمان شد، از سال ۸۵ ورزش نینجا را به 
صورت حرفه ای شروع کردم  چون پیشینه رزمی خوبی داشتم از همان ابتدا جزو 
ورزشکاران خوب و موفق این رشته بودم و مدارج این سبک را به ترتیب طی 
نمودم، چندین دوره قهرمانی کشوری و قهرمانی استان و از سال ۸۹ نماینده این 
سبک در استان کرمان بوده ام. همانطور که قبل گفتم برای تحصیات عالی در 
استان های مختلف، در کرمان حضور نداشتم اکنون با اتمام تحصیل به کرمان 

برگشتم و با کمک و حمایت دوستان این سبک را مجددا راه اندازی نمودیم.
- تنوع تکنیکی سبک نینجا رنجر چگونه است؟

نینجا سبک خاصی است  نیز مربی گری داشتم ولی  بنده در چند سبک دیگر 
که شما تمریناتتان هیچوقت شبیه هم نیست، سبک من تقریبا ۵ یا ۶ استایل 
تواناییهای جسمی و ذهنی که دارد  به  با توجه  را دارست و هر کسی  مختلف 
میتواند در هر استایلی از سبک فعالیت کند یکی به فایت عاقمند است ، یکی 
به هنرهای رزمی ، یکی به دفاع شخصی و...این تنوع باعث شده که من عاشق 
نینجا باشم، ما به نینجا میگوییم هنری برای زندگی بهتر. شاگردان و هنرجوهای 
اینطور نیست که کسی خشن شود، نینجا هنری لطیف  من هنرمند می شوند. 
است  به همین دلیل شاگردانم روز به روز بیشتر عاقه مند می شوند، جذب این 

سبک میشوند. دلیل انتخاب این سبک برای خودم وجود شخصیت هایی مثل 
دکتر فیروز خنجری در این سبک بوده و تنوع و بنیانی که این سبک داشته باعث 

شده که ما جذب این سبک شویم.
این رشته ورزشی محدودیت سنی هم دارد؟ و  آیا  - جناب دکتر 
اینکه آیا خانواده شما با ورود شما به این رشته ورزشی مخالفت 

نداشتند؟
 به خاطر دارم که روزهای اول همه با من مخالفت می کردند و مقاومت های 
به  اما من  بودند چون ورزش خاصی است.  نگران من  شدیدی وجود داشت و 
از زمانی که مربی شده  ادامه دادم، و  نینجا  پایداری  خاطر جذابیت و آن حس 
ام و کمتر فعالیت می کنم گهگاهی دلم برای تمرینات تنگ می شود. درباره 
محدودیت سنی باید بگویم که نینجا ورزشی است که اگر حتی انسان فاقد یک 
دست باشد هم میتواند فعالیت کند ، محدودیت ندارد و حتی ما هنرجو داریم که 
فعالیت می کند.  نینجا  دچار معلولیت است و حتی روی ویلچر هم در سبک  
از ۵  ندارد، هنرجو  به همین صورت محدودیت خاصی وجود  نظر سنی هم  از 
سالگی تا ۸۰،۹۰ سالگی هم میتواند فعالیت داشته باشد. من بالشخصه شاگرد ۵۰ 
ساله هم دارم که در حال فعالیت هستند و هر کسی بر اساس سنش در استایل 

مخصوص خودش فعالیت انجام انجام میدهد.
- طبیعت ورزش های رزمی خشن و ماجراجویانه است، شخصیت 

شما چگونه است؟ 
ذاتا جسور هستم اما من زندگیم را مدیون این ورزش هستم. نینجا باعث می شود 
که وقتی سمت تمرین میروم و لباس رزم می پوشم و وارد تاتامی رزمی می شوم، 
تمام هم و غم خود را فراموش می کنم و به آرامشی  میرسم که فکر می کنم 
هیچ جای دنیا این آرامش پیدا نمی شود، نینجا شما را به فردی خشن تبدیل نمی 
کند برعکس نینجا هنر آرامش و صبر و استقامت است، جزو اصول اصلی این 
سبک است که شما باید صبور باشید و پر از استقامت. و یک جمله ای که به آن 
معتقدم این است که مغرورها فانی هستند یعنی شما باید آرامش داشته باشید و 
این سبک به شما آرامش عطا میکند. کسانی که انرژی زیادی دارند، بیش فعال 
هستند و روی انرژی خود کنترل ندارند را به این سبک ورزشی دعوت مینمایم 

اینگونه میتوانند از آرامشی که برایشان به ارمغان می آورد لذت ببرند.
- جناب دکتر یک فرد مبتدی برای اینکه نینجاکار شود چند سال 

باید تمرین کند؟
هنرجو )یک آدم معمولی نه با استعداد های خاص( وقتی که مراجعه می کند بسته 
به شرایط سنی که دارد دوره طی کردن کمربند سفید تا مشکی تقریبا ۴۵ ماه به 
طول می انجامد )تقریبا ۴ سال (. موقعیت فعلی باشگاه مرکزی ستارگان شهر 
کرمان در چهارراه باقدرت، زیر زمین مسجد شهدا واقع شده است. عاقمندان 
میتوانند از طریق سایت و پیج اینستاگرام ما پیگیری کنند و یا از طریق تماس با 

شماره ای که درج شده است: 
۰۹۱۳۳۹۵۵۷۴۰

- جناب دکتر برای شاگردانتان چقدر وقت  می گذارید ، در مورد 
شهریه باشگاه هم توضیحاتی بفرمایید.

چون خود من در خانواده متوسطی بزرگ شدم دوست ندارم کسی بخاطر نداشتن 
و  خواهش  و  بپردازد  خود  ی  عاقه  مورد  ورزش  به  نتواند  شهریه  ی  هزینه 
نداشتن  خاطر  به  را  کسی  لطفا  که  است  این  دارم   مربیان  از  که  درخواستی 
هزینه از باشگاه بیرون نکنند. من آن هزینه هنگفت که بقیه فکر می کنند را از 
شاگردانم نمی گیرم ، یک طرح خاص داریم این که تمامی اشخاص در تمامی 
باشگاه های تحت نظر من اگر جز افراد بی بضاعت، افراد بد سرپرست و افراد 
تحت پوشش کمیته و بهزیستی در تمامی شهرستانها و تمامی باشگاههای من 

میتوانند رایگان کار کنند و حتی هزینه لباسشان را هم خودم تامین می کنم.
- آقای دکتر در مسیر موفقیت چه کسانی به شما کمک کردند و 

خانواده در موفقیتتان چقدر موثر بوده است؟
شخصا تمامی موفقیت های زندگیم را مدیون خانواده ام میدانم مخصوصا پدر و 
مادرم. همیشه حامی من بودند و هیچوقت جلوی پیشرفتم را نگرفتند، خصوصا 
در زمینه ورزش همیشه مشوق من بوده اند جا دارد که در این مصاحبه از برادران 
بر  را  من  زندگی  اداره  سنگین  مسئولیت  که  کمانداری  عباس  آقایان  بزرگوارم 
عهده داشته اند و در زمینه تحصیات و موفقیت هایی که  به دست آورده ام 
زمینه تحصیاتم  در  و جناب دکتر حسین کمانداری که  اند  بوده  پشتیبان من 
از خواهر مهربانم که  راهنمایی می کردند و  را  بودند و همیشه من  حامی من 
همیشه امید بخش من بوده اند صمیمانه سپاسگزارم و یک  تشکر ویژه از جناب 
آقای دکتر فیروز خنجری که حمایت های بی دریغ ایشان باعث پیشرفت روز به 
روز من شده است. در زمینه علمی هم از جناب آقای حسین غضنفر پور ممنونم. 
لطف و محبت این مرد بزرگ همیشه شامل حال بنده بوده است، کارهای علمی 
بانوان و  انجام دادیم.از تمامی مربیان سبک خودم چه در قسمت  باهم  زیادی 

چه در قسمت آقایان 
جناب آقای حشمت قربانپور، جناب آقای محسن طبیب زاده، جناب آقای ابوذر 
شمس الدینی، جناب آقای محمدرضا تیمور پور، سرکار خانم سنسی زهرا ارشیا، 
اعام  را  تشکر خود  و  تقدیر  مراتب  مهدیه جوشایی  خانم  خانم سنسی  سرکار 

میدارم.
- صحبت پایانی:

 در پایان جا دارد که از نشریه وزین و موفق شما که باعث معرفی افرادی چون 
من، به جامعه و شهر کرمان شده است تشکر کنم. خداوند متعال را شاکرم که 
لطفش هر لحظه و همه جا شامل حال من بوده و همچنین خانواده عزیزم که در 
تمامی مراحل زندگی همیشه یار و همراه من بوده اند. حال روی سخنم با جوانان 
شهرمان، شاگردانم و دوستانم است فکر نکنند آینده مبهم و نامعلوم است تاش 
رسید.  خواهند  خود  آرزوهای  و  ها  خواسته  تمامی  به  پشتکار  و  تاش  با  کنند 

انسانی فردا به دستاوردی میرسد که امروز رویایی در سر داشته باشد.

جـوان موفـق
گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا با آقای دکتر محسن 

کمانداری دکترای برنامه ریزی شهری و نماینده 
سبک نینجا رنجر در استان کرمان
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آهای مردم! در کتاب هایتان بنویسید و برای بچه هایتان تعریف کنید که ما در 
خواب ناز بودیم که او رفت ...

همه هر وقت صحبت از حاج قاسم سلیمانی می کنند از خاطرات جبهه و حضور 
حاج  بم می شناسم  زلزله  از  را  قاسم  حاج  اما من  جبهه ها می گویند  در  ایشان 
قاسم در آن زمان سخت و دردناک در کنار مردم مصیبت دیده بم بود. اولین 
بالگردی که وارد بم شد، بالگرد حامل حاج قاسم سلیمانی بود، این سردار رشید 
در همان ساعات اولیه زلزله خود را به مردم بم رساند و روز بعد نیروهای سپاه 

قدس را به بم آورد.
حاج قاسم سلیمانی فقط در جبهه ها سپر بای هموطنان نبود، ایشان در تمامی 
لحظات بحرانی در هر نقطه ای از کشور در کنار هموطنان قرار می گرفت و به 
فریاد مظلومان می رسید. او نه تنها حامی مردم کشور ایران بلکه حامی تمامی 

کشورهای مظلوم منطقه نیز بود و کشورهای ستم دیده به او تکیه داشتند.
اگر در ساعت ۱ و ۲۰ دقیقه بامداد ۱۳ دی ماه مردم منطقه از جمله مردم عراق 
و سوریه در خواب آرامی که از برکات وجود سردار ما بودند، حاجی جان خود را 

سپر با کرد تا مظلومان در آرامش زندگی کنند.
تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد زمانی را که داعش ناموس عراقی ها را در بازار 
برده فروشان در این عصر به فروش می رساند و تصاویر زنده به سیخ کشیده 
شدن و زنده، زنده کباب شدن مردمان بی گناه عراق و سوریه را هرگز از خاطر 
خود محو نمی کند و این سردار منجی آمد و به همه این ظلم ها و جنایات پایان 

بخشید.
آری سردار صلح هرجا که حضور داشت امنیت در آنجا موج می زد.

پایکوبی  امروز  صلح  سردار  شهادت  خبر  از  که  صفتانی  کفتار  حال  به  وای 

این  که  باشند  سردار  خونخواهان  طرف  از  سخت  انتقامی  منتظر  باید  کردند، 
با این جنایت در مقابل  ایران نیستند؛ شما  خونخواهان فقط از درون مرزهای 
خشم جهان اسام قرار گرفتید؛ ما قاسم سلیمانی های زیادی داریم که آنها علم 
را از زمین برداشته و منتظر کوچکترین اشاره از طرف فرمانده خود هستند تا 

حقشان را کف دستشان بگذارند.
ای سردار دل ها تو شهید همیشه زنده ای؛ دشمن با شهادت تو فقط ضعف خود را 
نشان داد و ثابت کرد که چقدر از تو شیر بیشه شجاعت می ترسید او توان مقابله 
و رویارویی با تو را نداشت و به همین خاطر با ترس و از فاصله زیاد و نه آن هم 

رویارویی و روی زمین بلکه با کمین از آسمان حمله کرد و تو را آسمانی کرد.
سردار تو مرد عمل بودی و به تمامی قول هایت جامه عمل پوشاندی... گفتی 
انتقام خون شهید  نابود می کنم و همین شد... گفتی  ماه  از ۳  را کمتر  داعش 
حججی را می گیرم و دیری نپایید که به این قولت نیز عمل کردی ... سردار 
... جایت در این جشن  چرا نماندی تا نابودی اسرائیل را با هم جشن بگیریم 

بسیار خالی خواهد بود.
حاج قاسم با گریه می گفتی »یاران همه رفتند افسوس که جا مانده منم/ حسرتا 
این گل خارا همه جا رانده منم/پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت/آنکه نارفته و 
جا مانده منم« حاجی امروز تو هم رفتی و ما را جا گذاشتی؛ روحت شاد و یادت 

در دل ها جاودان باد.
چه  و  شناختم  و  دیدم  را  تو  بودم،  تو  زمان  در  که  بودم  خوشبخت  چه  من  و 
در  بشناسم. من  و  بخوانم  کتاب ها  از  را  تو  نیستم که  آینده  در  خوشبختم که 

دوران تو و در شهر تو زیستم، ای اسطوره جهانی

اما  هستند  هوا  آلودگی  اثر  بر  پذیر  آسیب  گروه  دو  سالخوردگان،  و  کودکان 
کودکان صدمات بیشتری را متحمل می شوند چرا که تعداد تنفس هوای آنها 
بیشتر است لذا همه ی ما باید برای داشتن هوای سالم و محیط زیست پاک 
تاش کنیم. درخواست هوای پاک برای حفظ سامتی، حقی طبیعی و اساسی 
بهبود  برای  خود  شهروندان  همکاری  جلب  با  موظفند  دولت ها  تمامی  است 
کیفیت هوای شهرها تاش کنند لذا کمیته کاهش آلودگی هوا روز ۲۹ دی ماه 
را روز هوای پاک نامگذاری کرده است. براساس آمار سازمان جهانی بهداشت 
دو درصد از کل مرگ و میرهای ناشی از عوارض قلبی در شهرهای آلوده به طور 
مستقیم و غیرمستقیم مربوط به آاینده های هوا است. در شهرهای آلوده متوسط 
ساانه بستری بیماران قلبی به علت آلودگی مونوکسید کربن ۶۸ درصد افزایش 
می یابد لذا باید آلودگی هوا را در شهرها جدی بگیریم و تا جایی که امکان دارد 
از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم. تماس افراد دارای سابقه بیماری تنفس 
با ذرات معلق در هوا، حمات آسم و تنگی نفس ریوی را در پی دارد، لذا این 
آلودگی هوا به خصوص در فصول سرما مشکات بسیاری را برای کودکان و 
می  موتورخودروها  تنظیم  دارد.بنابراین  همراه  به  تنفسی  بیماران  و  سالمندان 
تواند به این آلودگی هر چند اندک کمک کند. آلودگی جوی می تواند موجب 
سوزش چشمها، گلو و ریه ها شود. قرمز شدن چشمها، سرفه و احساس تنگی 
قفسه سینه از عائم شایع در زمان افزایش سطح آلودگی هوا به شمار می روند، 
تا  نتیجه  تاثیر می گذارد. در  اقشار جامعه  آلودگی هوا روی تمامی  لذا مشکل 
می توانیم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم و اگر نشد از خودرویی 
زیرا  باشد  آلودگی  میزان  کمترین  دارای  و  پاک  آن  سوخت  که  کنیم  استفاده 
وسایل نقلیه موتوری مسئول بیش از نیمی از آاینده هایی هستند که به تولید 

مه دود منجر می شود. برای خرید خودرو، یکی از انواع با تولید کمترین آلودگی 
را انتخاب کنید. حال به عنوان یک شهروند چگونه می توانیم به داشتن هوایی 
پاک کمک کنیم و در کاهش آلودگی هوا سهیم باشیم؟ مراجعه جهت معاینه 
فنی خودرویمان را فراموش نکنیم، پیاده روی و استفاده از دوچرخه را تا جایی 
که برایمان امکان دارد برای باا بردن سامتی و داشتن هوایی پاک مورد توجه 
قرار دهیم. در مصرف ،صرفه جویی و قناعت کنیم. تا حد امکان از وسایل نقلیه 
عمومی استفاده کنیم. از مصرف دخانیات خودداری کنیم. به توسعه فضای سبز 
و کاشت و حفاظت از درختان کمک کنیم. اتومبیل های فرسوده را از سیستم 
حمل و نقل خارج کنیم. برای اتومبیلمان اقدام به نصب دستگاه های کاهش 

دهنده آلودگی ناشی از اگزوز نماییم.

متولدین دهه های ۶۰، ۷۰، ۸۰ که در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال قرار دارند و 
بیش از نیمی از جمعیت فعال ایران را شکل می دهند این روزها و در سالیان 
اخیر با چالش مهمی مواجه هستند، نداشتن تفریح سالم در اوقات فراغتشان! 
اجتماعی می  آسیب های  باعث تشدید  فراغت جوانان  اوقات  به  توجهی  بی 
شود،اوقات فراغت به زمانی گفته می شود که فرد فارغ از هرگونه مشغله ای 
است. تفریح سالم هم به معنای تفریحی است که به جسم و روح فرد و البته 
جامعه چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت آسیبی وارد نکند. تفریح در واقع 
شامل آن دسته از فعالیت ها می شود که افراد، بازی،شوخی و سرگرمی را برای 
بهبود خود یا برای اهدافی که خودشان تعیین کرده اند انتخاب می کنند، نه به 
خاطر سود و منفعت یا اهدافی که جامعه برایشان تعیین می کند. این گروه های 
سنی، جمعیتی هستند که با برنامه ریزی صحیح از انرژی های فراوان و متراکم 
آنها می توان برای سازندگی کشور استفاده کرد و در عین حال بی توجهی به 
آنها، تشدید انحراف ها و آسیب های اجتماعی را در پی خواهد داشت. اوقات 
فراغت جوانان به مثابه شمشیری دولبه است، اگر از آن به طور اصولی استفاده 
شود نه تنها راهگشا است بلکه زندگی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی 
انسان قرار می دهد.ورود قلیان، سیگار به مجموعه فرهنگ تفریحی کشور، 
دروازه اعتیاد تلقی می شود و البته غرق شدن در شبکه های اجتماعی مجازی 
و خیابان گردی، نتیجه فراهم نکردن فضای تفریحی سالم برای جوانان است 
چه  آینده  در  جوانان  بود  نخواهد  معلوم  برویم  پیش  مدار  همین  بر  اگر  که 

وضعیتی خواهند داشت.
براساس نگاه جامعه شناختی، شاید جوان ایرانی از جمله جوانانی باشد که در 

را در  را به خود اختصاص داده و بیشتر وقت خود  دنیا رکورد خیابان گردی 
خیابان می گذراند. افراد خیابان گرد به دلیل بی هدف بودن و نداشتن برنامه 
ریزی در زندگی، بیشتر وقت خود را در خیابان به سر می برند که این امر سبب 
می شود به کارهایی روی آورند که با وجهه آنها سازگاری دارد و به آن به 
عنوان یک تفریح و سرگرمی لذت بخش نگاه کنند. افراد خیابان گرد در بیشتر 
مواقع با افرادی مثل خودشان رو به رو و گروههای چند نفره را تشکیل می 
دهند که چون به صورت گروهی و جمعی هستند تحت تاثیر تحریک و تلقین 
رفاقت، دست به حوادث احتمالی و اقدامات بزهکارانه می زنند. نکته قابل توجه 
این است که اگر جوان تفریح سالم داشته باشد و بتواند خود را سرگرم کند و 
در کنار دوستان و همساان خود شاد و سرحال باشد، دیگر به سمت مصرف 
مواد دخانی و مخدر و البته بزهکاری گرایش پیدا نمی کند. برخی جوانان از 
کمبود امکانات تفریحی گایه دارند و برخی دیگر از گرانی آنها شکایت می 
کنند و متاسفانه باید گفت در جامعه ما تفریحات هزینه های گزافی بر روی 
دست جوانان می گذارد. به عنوان مثال جوانی که قصد رفتن به استخر را دارد 
باید برای یک جلسه هزینه گزافی پرداخت کند اما مصرف یک وعده قلیان یا 
یک پاکت سیگار هزینه زیادی در بر نخواهد داشت. پس این شرایط جامعه 
است که جوانان را به سمت استعمال مواد دخانی به عنوان تفریح سوق می 
دهد و اگر شرایط اصاح شود و تفریحات سالم جایگزین در دسترس جوانان 
قرار بگیرد به طور حتم آمار رو به افزایش مصرف قلیان در کشور روند نزولی 

پیدا خواهد کرد.

در کتاب هایتان بنویسید که ما در خواب بودیم 
و او رفت ...

به هوای پاک شهرمان کمک کنیم

تفریح سالم حلقه مفقوده جامعه برای اکثریت جمعیت!

فروشگاه زنگی آبادی با مدیریت جناب آقای سامان زنگی آبادی
مرکز تهیه و پخش )بلبرینگ ،کاسه نمد ،اورینگ، پین،خار چهار شاخ، 

پکینگ،گریس،تفلن،چرخ زنجیر، کوپلینگ،یاتاقان،آرتالون(
و  بلبرینگ  انواع  بورس  آبادی  زنگی  بلبرینگ  پخش  و  تهیه  مرکز 
عمیق،ایگرگ،تماس  تنظیم،شیار  خود  های  بلبرینگ  شامل  رولبرینگ 
ای،سوزنی،استوانه  بشکه  مخروطی،  های  گرد،رولبرینگ  ای،کف  زاویه 
ای و... فروش انواع یاتاقان، محفظه های برینگ،واشرهای برینگ،انواع 
بوش های تبدیلی و کششی،خدمات تخصصی انواع روانکاری و فروش 

انواع اورینگ و کاسه نمد،
زنجیر،رولیک و سایر ملحقات مرتبط با بلبرینگ.

بهترین  محصوات  ی  دهنده  ارائه  آبادی  زنگی  بلبرینگ  فروشگاه 
 BEST,FAG,SKF,مانند بلبرینگ  ی  کننده  تولید  های  شرکت 
KOYO,NAK با بهترین قیمت و تضمین اصالت تمامی محصوات در 

خدمت همشهریان عزیزمان می باشد. ارسال تمام محصوات به سرتاسر 
ایران با قیمت مصوب و بدون اخذ مبلغ اضافه.

بیرینگ  و  بال  کلمه ی  دو  از  که  باشد  انگلیسی می  نام  بلبرینگ یک 
  BEARING به معنای توپ یا همان گوی و  BALL .تشکیل شده است
به معنای یاتاقان. در گفتار ایرانی ها بلبرینگ و در اصل بال بیرینگ می 
باشد که به دلیل راحتی در گفتار بلبرینگ نامیده می شود. قدمت پیدایش 
بلبرینگ به زمانی بر می گردد که انسانهای نخستین برای به حرکت در 
آوردن وسایلی مانند گاری ها و چرخ های خود نیاز به وسیله ای داشتند 

که اصطکاک بین دو سطح را به حداقل برساند.
در آن زمان برای کاهش اصطکاک دو سطح از چربی حیوانات استفاده 
می شد . بعد از گذشت سالها وسیله ای بسیار مفید به نام بلبرینگ کشف 
شد که یکی از اختراعات مهم می باشد. بلبرینگ ها در اصل از دو قطعه 
ی گوی و بدنه یا همان یاتاقان تشکیل شده اند که در برخی بلبرینگ 
ها لوازم جانبی اضافه به کار می رود . بلبرینگ ها انواع مختلفی دارند و 
هر نوع آنها بر اساس تحمل بار ، ابعاد و اندازه ، نوع جنس آنها و آپشن 
اندازه ی  ابعادی  بلبرینگ ها در  باشند.  استفاده متفاوت می  های مورد 
دکمه تا اندازه های بیشتر از ۲ متر نیز تولید می شوند  . هر بلبرینگ 
می تواند بارهای شعاعی، محوری یا شعاعی محوری را متحمل شود که 
بستگی به ساختار و نوع آن دارد . نوع دیگر بلبرینگ ها، رولبرینگ نام 
دارد. رولبرینگ ها نیز از خانواده ی بیرینگ ها می باشند. رولبرینگ از 
دو کلمه ی ROL  و  BEARING  به معنای غلطک و یاتاقان بوده ، 

دارای انواع مختلف و قابلیت تحمل بار باایی دارند اما سرعت چرخش 
آنها از بلبرینگ ها کمتر است.

سربلند و پیروز باشید.
آدرس فروشگاه بلیرینگ زنگی آبادی: کرمان،جاده تهران،بعد از سه راه 

فرهنگیان،روبروی بلوار شهدای ذغال سنگ
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