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 نجمه محمودآبادی
عاشق پرواز است آن قدر که پرواز
جزیی از زندگیاش شده است .برای او
زن بودن هیچ محدودیتی نیاورده و
سعی کرده با غلبه به ترسهایش به
آرزوی دیرینهاش برسد .نازنین مبشری
دختر محمد مبشری مربی بنام پاراگالیدر
سیرجان است .او از ده سالگی وارد این
ورزش شده است و همچنان هم آن را
ادامه میدهد ،آرزوهای زیادی در سر
دارد و میگوید دوست دارد تمام زنان
و دختران طعم شیرین پرواز را بچشند.
اگرچه در این سالها با فوت چند نفر از
پاراگالیدرسوارهای حرفهای در سیرجان،
بسیاری از این ورزش ترسیدند اما
مبشری میگوید؛ اگر تجهیزات حرفهای
داشته باشی و نکات ایمنی را رعایت
کنی این ورزش اصال خطرناک نیست .او
برای ادعای حرفش هم میگوید در این
سالهایی که پاراگالیدر کار میکنم حتی
ناخنم هم زخم نشده است.
 زن بودن و خلبان پاراگالیدر بودن
سخت نیست؟
از نظر من سخت نیست چون ورزشی
نیست که نیاز به زور بازو داشته باشد و
اصال بخواهی برای انجام دادنش بدنسازی
کار کنی .پاراگالیدر یک ورزش امن
و آسان است .این ورزش از سختی به
آسانی است.
 چی شد که پاراگالیدر را به عنوان
ورزش حرفهای انتخاب کردید؟
وقتی دبستانی بودم ،خانهی ما در
منطقهای بود که این نوع پروازها دیده
میشد .من وقتی پرواز را دیدم خیلی
عالقهمند شدم به خودم گفتم حتما باید
این پرواز را امتحان کنم تا اینکه بعدها
پدرم در این ورزش فعالیت کرد در واقع
من از همان بچگی یعنی از همان ده
سالگی پاراگالیدر را شروع کردم.
 پس میتوان گفت پرواز آرزوی
بچگی شما بوده است؟
بله پاراگالیدر آرزوی بچگی من بود و
توی رویاها و خوابهایم ،خواب پرواز را
میدیدم.
 پدرتان یکی از پاراگالیدرهای
قدیمی سیرجان هست ،پدر چقدر در
کشیده شدن شما به این سمت نقش
داشت؟

گفتوگو با نازنین مبشری خلبان پاراگالیدر

پروازآرزوی هرانسانی است
خیلی زیاد .همیشه میگویم
اگر پدری که االن دارم را نداشتم
واقعا به این آرزویم نمیرسیدم.
در پاراگالیدر پدرم بود که به من
آموزش داد و من را به آرزویم
رساند .چون پدرم در این ورزش
فعالیت میکرد و مربی است
ما هم از همان بچگی به این
ورزش عالقه پیدا کردیم و
کار کردیم .به نظر خودم هیچ
ورزشی هیجانیتر ،قشنگتر و
زیباتر از این ورزش نیست .این
ورزشی است که دوست دارم
همه امتحان کنند مخصوصا
خانمها.
 چند تا خواهر و برادر
دارید و هیچ کدام از آنها در
این ورزش فعالیت میکنند؟
یک برادر بزرگتر و یک
برادر کوچکتر از خودم دارم.
برادر بزرگترم این ورزش را به
صورت حرفهای انجام میدهد.
 پاراگالیدر چه نوع
ورزشی است؟
افراد
از
بسیاری
پاراگالیدرسواری را با پرواز با
نازنین مبشری خلبان پاراگالیدر
کایت و سقوط آزاد با چتر
سیرجان به چه صورت است؟
و
بودند
کننده
شرکت
نفر
30
قشم
اگالیدرسواری
نجات اشتباه میگیرند .پار
 نیم نگاه
خانمها زیاد از این ورزش استقبال
نزدیکترین تجربه پرواز مشابه پرنده برای بین خانمها نفر دوم شدم و بین 30
 از نظر من پاراگالیدر اصال ورزش خطرناکی
میکنند .البته بحث فرهنگ هم
انسان است .افراد با پوشیدن تجهیزات و نفر ،نفر چهاردهم شدم.
نیست هر رشتهای که شما کار کنید اگر نکات هست و اینکه شهر کوچک است
 مدرک مربیگری هم دارید؟
چتر پاراگالیدر و قرار گرفتن در یک تپه یا
نه ندارم اما گواهینامه پروازی دارم ایمنی را رعایت نکنید حتما آسیب میبینید .اما
و بعضیها خانوادههایشان اجازه
کوه میتوانند با دویدن و باد کردن چتر
من در این ورزش حتی ناخنم هم زخم نشده
نمیدهند و بعضیها هم شرایط مالی
با هوا ،خود را به پرواز دربیاورند .پس از که براساس آن میتوانم مسافر خانم
است چون نکات ایمنی را رعایت میکنم
این امکان را به آنها نمیدهد .کال
تیکآف و به پرواز درآمدن یک خلبان با خودم ببرم .گواهینامه اینترمدیت
حرفهای پاراگالیدر میتواند با استفاده از و همه نوع گواهینامهای دارم .فعال فقط ریخت و جای ترس آرامش سراغم آمد .نه تنها در سیرجان در شهرهای دیگر هم
وقتی خانمها میآیند اینجا و دارم صندلی عالقهی خانمها بیشتر از آقایان است .به
جریانات ترمال و حرارتی به ارتفاع خود نیز مدرک مربیگری را ندارم.
 خیلی از خانمها از ارتفاع را بهشان میبندم ،میبینم دست و پایشان نظرم زنها شجاعتر از مردها هستند.
بیفزاید .کل تجهیزات پاراگالیدر شامل بال
 وقتی در آسمان هستید چه حس
پرواز ،هارنس و کاله ایمنی است که به میترسند ،شما چطوری به ترس از دارد میلرزد میگویم اصال ترس ندارد.
وقتی میبرمشان باال کمکم میگویند این و حالی دارید؟
ارتفاع غلبه کردید؟
سادگی درون یک کولهپشتی جا میشود.
من وقتی در آسمان هستم فقط
اولین باری که پرواز کردم خیلی اصال ترس ندارد .پاراگالیدر فقط آرامش
 شنیدیم شما قهرمان کشور
آرامش دارم .یعنی زمان خیلی خوبی دارم
استرس داشتم اما ترس نداشتم .وقتی است .فقط لذت است.
شدید ،درست است؟
 استقبال خانمها از این ورزش در که با خدا حرف بزنم وقتی باال میروم
من نایب قهرمان شدم .در جشنواره پایم از زمین جدا شد یک دفعه ترسم

رونمایی مدیرعامل از طرح جدید گلگهر

به تعداد جمعیت سیرجان
درخت میکاریم
 گلگهر در راستای گسترش فعالیتهای این شرکت در حوزه منابع طبیعی و فضای سبز
همزمان با هفته منابع طبیعی و درختکاری ،طرح بزرگ فضای سبز و کاشت درخت به
تعداد جمعیت سيرجان در منطقه گلگهر را آغاز کرده است
ش ــرکت گلگه ــر در ادام ــه اقدام ــات خ ــود در راس ــتای
توســـعه و گســـترش فضـــای ســـبز و توجـــه ویـــژه بـــه
مبح ــث محیطزیس ــت ،ط ــرح جدی ــدی در ای ــن زمین ــه در
دســـتور کار قـــرار داده اســـت.
ب ــه گــزارش روابطعموم ــی و ام ــور بینالمل ــل ش ــرکت
معدن ــی و صنعت ــی گلگه ــر ،مهن ــدس عتیق ــی مدیرعام ــل
گلگهـــر بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت :ایـــن شـــرکت
ن بزرگتریـــن تولیدکننـــده کنســـانتره و گندلـــه
بهعنـــوا 
کش ــور ک ــه یک ــی از نقشآفرین ــان اصل ــی صنع ــت ف ــوالد
ن یکـــی از شـــرکتهای
کشـــور بهشـــمار مـــیرود بهعنـــوا 

پیشـــرو در معـــدنکاری ســـبز نیـــز در کشـــور شـــناخته
میشـــود.
وی افــزود :گلگهــر در راســتای گســترش فعالیتهــای
ایـــن شـــرکت در حـــوزه منابـــع طبیعـــی و فضـــای ســـبز
همزم ــان ب ــا هفت ــه مناب ــع طبیع ــی و درخت ــکاری ،ط ــرح
بــزرگ فضــای ســبز و کاشــت درخــت بــه تعــداد جمعیــت
س ــيرجان در منطق ــه گلگه ــر را آغ ــاز نم ــوده اس ــت.
امیـــد مـــیرود کـــه بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح کـــم
نظی ــر ،ســرانه فض ــای س ــبز در منطق ــه گلگه ــر افزای ــش
چشـــمگیری پیـــدا کنـــد.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود خدمــات الکترونیــک فرتــاک
ســیرجان در تاریــخ  1398/08/18بــه شــماره ثبــت  4752بــه شناســه
ملــی  14008746706ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ارائــه خدمــات پیشــخوان دولــت الکترونیــک از قبیــل
ایجــاد و بهرهبــرداری و انجــام کلیــه خدمــات مرتبــط و قابــل ارائــه در
دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی غیــر دولتــی در صــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مــدت فعالیت :از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،محلــه خیابــان طالقانــی ،کوچــه ولیعصــر [3مســتقیمی
 ،]2خیابــان ولیعصــر ،پــاک  ،37طبقــه همکــف ،واحــد  88کدپســتی
7815914154
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم نفیســه خــازن بــه
شــماره ملــی  2559868385دارنــده  500000ریــال سهمالشــرکه
آقــای علیرضــا خازنپــور بــه شــماره ملــی  3071220413دارنــده
 500000ریــال سهمالشــرکه اعضــای هیئتمدیــره خانــم نفیســه
خــازن بــه شــماره ملــی 2559868385و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت نایبرئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
آقــای علیرضــا خازنپــور بــه شــماره ملــی  3071220413و بــه ســمت
رئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای منفــرد علیرضــا خاذنپــور همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیراالنتشــار
پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1108469

جهانفوالد سیرجان

صادرکننده برگزیده سال 99
چهارم اسفند ماه  1399و در روزی که به نام صادرات
نامگذاری شده است ،مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه
استان کرمان برگزار شد.
همایش بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از
صادرکنندگان برگزیده استان کرمان در آئینی با حضور
امامجمعه کرمان ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی ،معاون استاندار کرمان ،معاون اتاق ایران
و رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ،مدیرعامل صندوق
ضمانت صادرات ایران ،سفیر بنگالدش در ایران و سایر
مدیران و فعاالن اقتصادی استان صورت پذیرفت.
در این همایش مجتمع جهانفوالد سیرجان به عنوان
صادرکننده نمونه این استان در سال  1399انتخاب شد
و از دکتر علی عباسلو مدیرعامل شرکت جهان فوالد

سیرجان به عنوان صادرکننده برگزیده سال  1399استان
کرمان ،تقدیر بهعمل آمد.
دکتر علی عباسلو مدیرعامل شرکت جهانفوالد سیرجان
نیز این موفقیت را حاصل تالش کلیه پرسنل ،پیمانکاران
و مشاوران و ارادهی پوالدمردان مجتمع عظیم جهانفوالد
دانست و کسب عنوان صادرکننده برگزیده سال  99را به
تمامی پرسنل این مجتمع فوالدی که نقش اساسی در
تحقق برنامههای تولیدی و صادراتی دارند ،تبریک گفت.
گفتنی است شرکت جهان فوالد سیرجان به
مدیرعاملی علی عباسلو بهعنوان یکی از مدیران بومی و
خوشنام سیرجان ،تاکنون اقدامات چشمگیری در راستای
مسئولیتهای اجتماعی خود در سیرجان انجام داده است.

اولین چیزی که میگویم« :سالم
خدا ،خوبی؟ چه خبر؟» کال
شروع میکنم با خدا صحبت
کردن.
 با توجه به اتفاقاتی که
در سالهای اخیر برای خلبانان
حرفهای پاراگالیدر در سیرجان
افتاده است مثل فوت آقای
اسکندری به نظرتان این
ورزش خطرناکی نیست؟
از نظر من اصال ورزش
خطرناکی نیست آقای اسکندری
بنده خدا هم که فوت کردند
حاال من که آنجا نبودم و اتفاق
را از نزدیک ندیدم ولی شاید
بعضی نکات را رعایت نکرده
است .هر رشتهای که شما
کار کنید یکسری نکات ایمنی
را رعایت نکنید حتما آسیب
میبینید .من غیر از پاراگالیدر
رشتههای دیگری هم کار میکنم
بسکتبال کار میکنم و عضو تیم
گلگهر هم هستم .در بسکتبال
زانویم آسیب دید ،در ورزش
ژیمناستیک کمرم آسیب دید،
اما در ورزش پاراگالیدر حتی
ناخنم هم زخم نشده است
چون نکات ایمنی را رعایت میکنم.
 تجهیزات چقدر در یک سفر ایمن
موثرند؟
وقتی میخواهید تجهیزات بخرید باید
مشاور و مربیتان همراهتان باشد .مثال
شما نمیتوانید هر بالی را بخرید یعنی
بالی که در سطح توانایی شما نباشد .مثال
شما تواناییتان در حد راندن یک ماشین
سواری است و حاال بخواهید پشت
کامیون هم بنشینید .بالها هم در پرواز
با هم فرق میکنند .گاهی افراد تجهیزات
کهنه میخرند که در پروازشان تاثیر دارد.
اگر تجهیزات سالم نباشد و دست دوم
باشند یا اینکه در سطح تواناییتان بال
نگیرید ،در پرواز تاثیرگذار است.

 چرا گاهی بالها باز نمیشوند و
خلبان سقوط میکند؟
اینکه سقوط آزاد نیست که شما اول
بپرید بعد بالها را باز کنید .بالها باز
هستند درواقع بالها را میبری باالی
سرت و کنترل میکنی و بعد از روی کوه
پرواز میکنی اینکه گاهی افراد سقوط
میکنند دالیل دیگری دارد.
 بسیاری معتقدند با توجه به باال
رفتن قیمت دالر امکان خرید تجهیزات
استاندارد وجود ندارد و برای همین
بسیاری سمت تجهیزات دسته دوم
میروند؟
بله خیلی تجهیزات گران شده است .با
این همه افراد در خرید تجهیزات دست
دوم هم دقت میکنند و تجهیزات داغون
را کسی نمیخرد.
 االن خرید یک بال استاندارد و
تجهیزات چقدر برایتان هزینه دارد؟
 100میلیون تومان
 چند نفر خلبان پاراگالیدر در
سیرجان هستند؟
 90نفر آقا  20 ،نفر خانم
 چند تا سایت پروازی در سیرجان
وجود دارد و آیا این سایتها استاندارد
هستند؟
 8سایت وجود دارد و همگی استاندارد
هستند.
 به غیر از سیرجان در چه شهرهای
دیگر و مسابقاتی پرواز کردید؟
یک بار در مسابقات کرمان شرکت
کردم ،آن موقع چهارده سالم بود.
االن مستقل پرواز میکنید؟
بله من مستقل پرواز میکنم و یک نفر
همراه هم با خودم میبرم.
 ممکن است خیلی از خانمها
بخواهند در سال جدید پاراگالیدر
را شروع کنند چه توصیهای بهشان
دارید؟
توصیهام این است که حتما بیایید و
این ورزش را شروع کنید .پرواز آرزوی
دیرینهی هر انسانی است .دوست دارم
خانمها هم مثل خودم پرواز کنند.
خانمها فکر میکنند این ورزش مردانه
است و برای آنها مناسب نیست در حالی
که این ورزش برای خانمها هم هست.
من این ورزش را امتحان کردم و دوست
دارم بقیه هم امتحانش کنند.

