4
 هدی رضوانی
ً
معموال به اسم آقایان
ورزش بدنسازی را
میشناسند و عادت کردهایم در این ورزش
آقایان را با عضلهها و اندامهای پرورش داده
شده ببینیم ،درحالی که بانوان نیزسالهاست
در این رشته ورزشی در حال فعالیت هستند؛
هرچند فعالیت آنها چندان به چشم نیامده.
 ۱۲دیماه نامهای با مضمون منع فعالیت
بانوان در رشته بدنسازی و پرورش اندام در
رسانهها منتشر شد و مدیرکل اداره ورزش و
جوانان استان اصفهان این ممنوعیت را رسما
اعالم کرد که با هجمه شدیدی از سوی مردم
مواجه شد .مدتی بعد سخنگوی فدراسیون
بدنسازی و پرورش اندام این خبررا کذب عنوان
کرد و گفت؛ مردم نگران نباشند و بالفاصله
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان
هم حرف خود را پس گرفت و گفت این نامه
به همه استانها ابالغ شده و ما صرفا آن را اجرا
کردهایم .از این دست اقدامات و ابالغیهها که
تالش میکند ورزش بانوان را به حاشیه برده و
محدودیتهایی را اعمال کند کم نیست اما
بانوان با وجود تمام این محدودیتها همچنان
به فعالیتهای خود مشغول هستند تا نشان
دهند محدودیت نمیتواند مانع رسیدن آنها
به توانمندیهایشان شود .در سیرجان مریم
همتی  ۱۲سال است که به صورت تخصصی
به ورزش بدنسازی روی آورده و در سطح
حرفهای و در حوزه قویترین زنان ایران کار
میکند و دارای مقامهای قهرمانی متعددی در
حوزه پاورلیفتینگ کشوری است .او دانشجوی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی است و به عنوان
مربی بدنسازی بانوان سیرجانی که ورزشکاران
بسیاری را تربیت کرده.
 بدنسازی برای بانوان درشهرسیرجان
درحال حاضردرچه وضعیتی قراردارد؟
این ورزش نسبت به چند سال گذشته
دارای شرایط بهتری است و توانسته جایگاه
خود را در بین سایر رشتههای ورزشی تثبیت
کندً .
قبال بانوان تمایل چندانی برای ورزش
در این رشته نداشتند؛ به این دلیل که
نمیخواستند عضالت آنها شبیه آقایان
شود ولی با اطالعرسانیهایی که انجام شده،
بانوان بسیاری به سمت رشتههای بدنسازی
گرایش پیدا کردهاند؛ چرا که به عینه میبینند
چه بدنهایی در این ورزش ساخته میشود
بدون اینکه از داروها و مکمل استفاده کنند
و شباهتی هم به عضلهسازی آقایان ندارد.

دوشنبه  20دی  | 1400شماره 685
 7جمادیالثانی  10 | 1443ژانویه 2021

ورزش

@PasargadNews

در گفتوگو با مربی بدنسازی بانوان مطرح شد:

درسیرجان ازورزش بدنسازی بانوان حمایت میشود
کافی است با تنظیم و اصالح رژیم
غذایی خود در این رشته ورزشی
فعالیت داشته باشند .حتی خیلی بهتر
از ورزشهای هوازی میتواند سالمت
بدن را تأمین کند.
 این تغییردیدگاه درمسئوالن
هم اتفاق افتاده؟
خوشبختانه مسئوالن هم پای کار
هستند و رشته بدنسازی بانوان را به
رسمیت شناختهاند .رشته بدنسازی
و پرورش اندام بانوان از آن حالت
ناشناخته بودن خارج شده و همه آن را
به عنوان یک رشته عمومی پذیرفتهاند.
ً
خصوصا در سیرجان اگر بخواهیم در

مسابقات شرکت کنیم ما را حمایت
میکنند و طوری نیست که مسئوالن
بخواهند سنگاندازی کنند .فعال که
پشتیبان هستند و امیدواریم در آینده
هم این حمایت ادامه داشته باشد.
 ازنظرتجهیزاتیو تامین لوازمو
زیرساختهاحمایتمیشوید؟
ً
و
بدنسازی
تقریبا .ورزش
بله
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
پرورشاندام از جمله ورزشهایی
است که نیاز به دستگاههای متعددی دارد .که به لوازم ویژه احتیاج است اما چون در
درباشگاههای بدنسازی سیرجان که ما درحال سیرجان انجام نمیشود ،برای لوازم و تجهیزات
فعالیت و کار هستیم و ورزشکاران را آموزش آن هم احساس نیازنشده.
 وضعیت مسابقات کشوری و
میدهیم ،دستگاهها و لوازم مورد نیاز موجود
است و از این نظر مشکلی نداریم ،مگر در بینالمللی دررشته بدنسازی و پرورش اندام
رشتههای تخصصی و خیلی حرفهای این حوزه برای بانوان چگونه است؟ از سیرجان کسی

دراین مسابقات شرکت کرده؟
در رشته بدنسازی بانوان فعال اعزام
بینالمللی و آسیایی نداریم .بانوان ایران فقط
میتوانند در رشته مچاندازی شرکت کنند .از
سیرجانهمفقطبرایرشتهپاورلیفتینگبانوان
اعزامی داشتیم .خوشبختانه توانستیم ۴مدال

نقره هم کسب کنیم.
 چرا ورزش بدنسازی بانوان آنطور که
بایدبهرسمیتشناختهنشده؟
ً
قبال این طور بود و توجهی به این رشته
ورزشی در حوزه بانوان نمیشد؛ چرا که
ً
معموال مختص آقایان
رشتههای بدنسازی را

مسأله به دنبال حل مسأله؟!
 سروش بامداد
هر چند حذف استقالل و
پرسپولیس از لیگ آسیایی در نهایت
به نفع فوتبال و عرصههای دیگر است،
چون سرانجام یک روز باید کوس
ادعاهای غیر واقعی دربارۀ نوع مالکیت
یا راه ندادن دختران به ورزشگاهها و
فقدان معیارهای حرفهای از بام به زمین
میافتاد ،اما نکتهای دیگر ّ
مد نظر است.
این که برنامههای مختلف صدا و

سیما در حالی به این موضوع میپردازند
که یکی ازموانع حرفهای شدن این
دو باشگاه ،محرومیت از «حق پخش
تلویزیونی» است.
آیا برنامهسازان صدا و سیما
حاضرند به این موضوع هم بپردازند؟
اگر «مسأله» این است ،آیا خود «مسأله»
میتواند به دنبال حل مسأله باشد ،یا
باید از خود شروع کنند؟
بهانۀ صدا و سیما این است

که چون مسابقات از تلویزیون پخش
میشود به آنها آگهی میدهند حال
آن که متقابال میتوان گفت تلویزیون
هم به خاطر مسابقات فوتبال ،قبل
و میان برنامه آگهی میگیرد و کافی
است هزینۀ تولید یک سریال با تأمین
برنامه با فوتبال مقایسه شود .مادام که
در صدا و سیما صحبت از حق پخش
تلویزیونی تابو باشد ،ادعاهای دیگر قابل
قبول نیست هر چند با نگاه امنیتی به

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری امور طبخ و توزیع
غذای بیمارستان امامرضا(ع)

دانشــکده علومپزشــکی ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلـهای واگــذاری امــور طبــخ و توزیــع
غــذای بیمارســتان امامرضــا (ع) بــه شــماره  2000092962000032را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی
پاکتهــا از طریــق در گاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/10/20میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز سهشنبه تاریخ 1400/10/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:45روز یکشنبه تاریخ 1400/11/10
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز دوشنبه تاریخ 1400/11/11
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 1400/11/04
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی .تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

فوتبال و همسویی صدا و سیما با دولت
کنونی شاید پرداختن به ریشههای حذف
از لیگ آسیایی از دستور کار آن خارج
شود.
به هر رو اگر باشگاه ها حق
پخش تلویزیونی خود را دریافت کنند
بخش قابل توجهی از مشکالت مالی آنها
هم حل میشود و بیشتر از این منظر
اهمیت دارد وگرنه میدانیم راههایی برای
توضیح و توجیه دارند /.عصرایران

میدانند و کمی سخت بود پذیرش
این که خانمها هم بتوانند در این
حوزه ورزشی فعالیت کنند .ولی
اخیر ًا با روی کار آمدن دکتر نصیرزاده
رییس جدید فدراسیون شرایط خیلی
تغییر کرده و به این رشته ورزشی
توجه بیشتری شده و از آن به خوبی
حمایت میشود .مسابقات بسیاری
هم برگزار میشود و میتوان گفت
شرایط رشتههای بدنسازی بانوان رو به
بهبود است.
 چند روز قبل مدیر کل اداره
ورزش و جوانان استان اصفهان
اعالم کرد فعالیت این رشتهورزشی
برای بانوان ممنوع است و البته
بالفاصله تکذیب شد .این اتفاق
نشاندهنده محدودیت بانوان در
این رشتهورزشی نیست؟
این خبرها ممکن است منتشر
شود تا به ساحت این رشته ورزشی
لطمه بزنند .اما خوشبختانه دکتر
نصیرزاده و معاون ایشان خانم
شاهمحمدیان با جدیت پای این خبر
ایستادند و با رایزنیهایی که انجام شد مشکل
برطرف شد .چرا که خودشان ازتوانمندی بانوان
برای انجام همه رشتههای ورزشی آگاه هستند
و محدودیتی برای حضوردررشتههای بدنسازی
برای بانوان قایل نمیشوند .در حال حاضر
هم از این رشته ورزشی حمایت میکنند و
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مسابقات هم در زمینه مچاندازی و پاور برای
بانوان در سطح ملی برگزار میشود که فکر
میکنم در بهمنماه پیش رو هم یک دوره از
این مسابقات را داشته باشیم .این مسابقات
درسطح پیشرفته هم برگزارمیشود و فرصت
مناسبی است برای حضوربانوان درمجامع ملی
 ورزش بدنسازی برای خانمها و آقایان
متفاوتاست؟
خیر .همه مراحل آموزش ،تمرینات و
فراگیری این رشته ورزشی برای خانمها و
آقایان یکسان است .تنها تفاوت این رشته
ورزشی در مسابقات بینالمللی آن است که
آقایان ایرانی میتوانند در رشته پرورشاندام
حضور داشته باشند اما خانمها حضور ندارند،
به دلیل نوع پوشش خاصی که برای حضوردر
این مسابقات الزم است و این نوع پوشش
از نظر تعاریف و قوانین ایرانی-اسالمی مورد
تایید کشورماننیست .امابرگزاریمسابقاتدر
ً
کامال یکسان
سطح ملی برای خانمها و بانوان
است.
برخیمیگویند استفاده ازمکملهادر
پرورش اندامو بدنسازی آسیبرسان است.
چقدربا این حرف موافقید؟
این مکملها آسیبی به بدن نمیرساند
چون مکمل غذایی است و چه افراد عادی
و چه ورزشکاران باید از همه مکملها در
رژیم غذایی خود استفاده کنند .چرا که
امکان رساندن مواد غذایی و رساندن امالح
و ویتامینهای مورد نیاز بدن صرفا از طریق
ً
معموال از این
خوراکیها امکانپذیر نیست.
مکملها بهره گرفته میشود برای عضلهسازی.
این که میگویند مصرف مکمل ضرر دارد
مربوط به مکملهایی است که به صورت
غیرقانونی و غیراصولی ساخته میشود .اینها
مکملهای تقلبی هستند .ضمن اینکه در
مصرف هرخوراکی اگرافراط شود آسیبرسان
است و مکمل هم استثنا نیست.
 بانوان سیرجانی برای فعالیت دررشته
بدنسازی باید چه کارکنند؟
ً
حتما ازراه درست و صحیح وارد شوند.
باید
ً
حتما به فرد متخصص و تحصیلکرده این
رشته مراجعه کنند و برنامه تمرینی بگیرند .اگر
این ورزش را اصولی شروع کنند و آن را انجام
ً
قطعا در آن موفق خواهند شد .مربیان
دهند،
خوبی در رشته بدنسازی در سیرجان داریم و
بانوان سیرجانی میتوانند درصورت عالقه برای
انجام تمرینات بدنسازی به آنها مراجعه کنند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای انجام عملیات جمعآوری ،بارگیری ،حمل و تخلیه
پسماندهای ساختمانی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیـات
جمـعآوری ،بارگیـری ،حمـل و تخلیـه پسـماندهای سـاختمانی در محـدوده منطقـه دو شـهرداری
سـیرجان) بـه شـماره  2000005674000099را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها
از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد
و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/10/20میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
مورخ 1400/10/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/11/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:40روز یکشنبه مورخ 1400/11/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای انجام عملیات جمعآوری ،بارگیری ،حمل و تخلیه
پسماندهای ساختمانی در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان (نوبت اول)

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده (نوبت دوم) شماره/1400/54ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «خرید ،نصب و راهاندازی
سوییچهای شبکه  »CISCOمجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد
شرایط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک در رشتههای مرتبط و با رتبه حداقل  3واگذار
نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR
مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي
 14روز شنبه مــورخ  1400/11/02در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به
ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیـات
جمـعآوری ،بارگیـری ،حمـل و تخلیـه پسـماندهای سـاختمانی در محـدوده منطقـه یـک شـهرداری
سـیرجان) بـه شـماره  2000005674000098را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها
از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد
و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/10/20میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
مورخ 1400/10/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/11/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه مورخ 1400/11/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
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