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ورزش
۲کارتهکابهتیمملیراهیافتند
دو کــاراتــه کــای اســتــان بــا قــرار
گروه ورزش
گرفتن بر سکوی کشوری جواز
حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند .رئیس
هیئت کاراته استان به خبرنگار ما گفت :با اعالم
برگزاری رقابت های کاراته قهرمانی کارگران کشور
برای انتخاب اعضای تیم ملی ،نمایندگان استان هم
برای کسب عنوان کشوری و رسیدن به تیم ملی به
این رقابت ها اعزام شدند و در قسمت انفرادی این
مسابقات امیر علی سراوانی در وزن  -66کیلوگرم
به مصاف حریفان خود رفت و با ارائه عملکردی قابل
قبول خود را به دیدار نهایی رساند.
«حمیدرضا سراوانی» افزود :نماینده استان در این
رقابت ها با وجود آسیب دیدگی خود را به دیدار
نهایی رساند اما شدت آسیب وارد شده سبب شد
با نظر پزشکان بــرای حفظ سالمتی و پیشگیری
از شدت آسیب از حضور در دیدار نهایی انصراف
دهد و به نایب قهرمانی کشور بسنده کند ،این
در حالی است که اگر آسیب دیدگی ایجاد نمی
شد کسب مــدال طال و قهرمانی کشور توسط او
دور از دسترس نبود .وی بیان کرد :با وجود این
سراوانی به دلیل کسب مقام نایب قهرمانی کشور
جواز حضور در اردوی تیم ملی را هم کسب کرد،
در قسمت کاتای تیمی نیز مجتبی قاضی زاده
توانست مدال برنز و سکوی سوم این رقابت ها را
کسب کند و دومین نماینده راه یافته استان به تیم
ملی کاراته کارگران شود.

دعوت نماینده استان
به اردوی تیم ملی پینت بال
نماینده استان به تیم ملی پینت بال دعــوت شد.
مسئول کمیته پینت بال و نماینده استان در این
اردو به خبرنگار ما گفت :با اعالم کمیته مسابقات
انجمن پینت بال ایران ،تعداد  35بازیکن به اردوی
تیم ملی دعوت شد و فقط نام یک بازیکن از استان
در فهرست تیم ملی قرار گرفت« .میثم شهرکی» با
بیان این که برای اولین بار در تاریخ پینت بال استان
یک بازیکن به اردوی تیم ملی دعــوت شد افــزود:
براساس اعالم کمیته مسابقات ،بازیکنان انتخاب
شده باید در زمان مشخص خود را به اردوی تیم ملی
برسانند و در صورتی که بازیکن به هر دلیل توسط
کمیته انضباطی تیم ملی تایید نشود ،حذف و فرد
دیگری جایگزین او می شود.

کاراتهسیستانبدونمتولی
صیادی :کاراته سیستان با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کند

غروب یکی از روزهای آذرماه سال گذشته
راشکی
به دعوت یکی از ورزشکاران برای تماشای
تمرین کاراته کاهای سیستان به جمع آنان رفتیم ،سالن
سرد بود اما انرژی رزمی کاران بر سرمای آن غلبه می
کــرد .بویی نامطبوع مشام را آزار می داد که منشاش
مشخص نبود ،با این وجود به تماشای تمرین گرم کاراته
کاها نشستیم ،ورزشکارانی که در میانشان پیش کسوتان
و نونهاالن این رشته در کنار هم تمرین سخت اما مفرحی
را سپری می کردند .با مشاهده شرایط سخت تمرین و
سالن نامناسب پس از تمرین ،گفت وگویی با ورزشکاران
انجام شد .حرف های نگفته ورزشکاران هر چند از جنس
ورزش بود اما گویی گوش شنوایی برای آن وجود نداشت
و تصمیم گرفته بودند خود دست به زانــو بگیرند و در
مقابل مشکل ها بایستند.

رقابت بانوان والیبالیست در کنارک

رقابت های والیبال بانوان در کنارک با معرفی تیم قهرمان
به کار خود پایان داد .رئیس اداره ورزش و جوانان کنارک
به خبرنگار ما گفت :به مناسبت روز ارتــش ،رقابت های
والیبال بانوان در این شهرستان برنامه ریزی شد که پس
از اعالم برگزاری همان گونه که انتظار می رفت بانوان از
رقابت ها استقبال خوبی انجام دادنــد که این موضوع به
هیجان مسابقات هم افــزوده بــود« .عبدالرشید رئیسی»
افزود :در پایان رقابت های گروهی و حذفی دو تیم عقاب
کنارک و نیروی دریایی توانستند با از پیش رو برداشتن

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋـﻼم ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﻌــﺪ از اﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳــﻪ ﻣﺎﻫﻪ،
درﺑــﺎره ﺑﺨــﺶ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ،
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑﮕﻮﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ اﻦ
ﻣﻌﻤــﺎ »ﻧﻘﺶــﺎب ﻗﺮﻨــﻪ« را

ﻪ ﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮد،
ﭼﻘﺪر ﻣ ﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
ــﺎ ﻣﺜــﻼ ﺑﮕﻮﻴــﺪ اــﻦ
ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ ُﺟﻔــﺖ را ــﻪ
روزﻫﺎﺷﻨﺒﻪدراﻦﺻﻔﺤﻪ
دارﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖدارﺪ؟!
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑﺎره
اﻦ »ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭻ«
ــﻪ روزﻫــﺎ  ﺷــﻨﺒﻪ و
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ در اــﻦ ﺻﻔﺤــﻪ
ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻨﻴﺪ.
ﺳﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره«

ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﭼﻄﻮر؟! ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻪ اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ
را ﭼﻘﺪر ﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
ﺟﺪــﺪ روزﻫــﺎ ﭘﻨﺞ ﺷــﻨﺒﻪ
ﻫــﻢ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره
 ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑــﺮا ﻣــﺎ
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑــﺮا اﻦ ﺎر
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴــﺪ ﻧــﺎم ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺎ
روز اﻧﺘﺸﺎرش را اﻋﻼم ﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

رقابت های قهرمانی جام نشاط و تندرستی منطقه
چهار کشور با قهرمانی سیستان و بلوچستان به کار خود
پایان داد .مدیرکل ورزش و جوانان به خبرنگار ما گفت:
این مسابقات به منظور توسعه ورزش همگانی و ایجاد
روحیه نشاط و شادابی میان بانوان ،طبق دستور العمل
معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان برنامه ریزی شد
و شرکت کنندگان در آمادگی جسمانی در شش رشته
دراز و نشست ،پارالل جامد یا پرش جفت ،جابجای توپ
مدیسنبال ،طناب زنی و دوی با مانع و سرعت رقابت

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¥ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¼ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¼ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¼ﻦاﺳﺖﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¸ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درونﻫــﺮﭼﺎرﭼﻮبراﺑﺎرﻧــﮓﻋﺪدشﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸµﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¼ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎ ازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادر¸ﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

کردند« .ادهم کرد» افزود :در این مسابقات تیم ها از
هفت ورزشکار نسبتی از جمله مادر ،خاله ،مادر بزرگ،
عمه یا دختر تشکیل شده بودند و رقابت این خانواده ها
سبب ایجاد شور و هیجان میان بانوان شرکت کننده و
تماشاچیان شد .وی بیان کرد :در پایان این مسابقات
بانوان سیستان و بلوچستان مقام قهرمانی جام نشاط
و تندرستی منطقه 4چهار کشور را کسب کردند ،بانوان
خراسان شمالی نایب قهرمانی شدند و تیم خراسان
رضوی هم بر سکوی سوم ایستاد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¼ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

خرید زمین با هزینه شخصی ورزشکاران

به گفته وی ،شرایط فعلی هیچ تفاوتی با سال گذشته ندارد
و با توجه به شرایط اقتصادی وضعیت از گذشته بدتر هم
شده است ،در حالی که اگر سال گذشته هیئت یا اداره
ورزش و جوانان یا دیگر دستگاه های اجرایی سیستان
به هیئت زابل ،زمین اختصاص می دادند کاراته کاران
با هزینه شخصی هم شده بود در آن زمین خانه کاراته را
بنا می کردند اما این اقدام انجام نشد و وضعیت کاراته
همانی که بود ماند .وی می گوید :با توجه به عالقه ای که
میان اهالی کاراته سیستان وجود دارد به همراه برخی از
ورزشکاران تصمیم گرفته شد با هزینه شخصی برای ایجاد
خانه کاراته زمین خریداری شود اما همین فضای فعلی هم
با کمبودهای فراوانی رو به روست و باید برطرف شود که
نبود تاتامی مناسب یکی از این کمبودهاست اما هر تخته
تاتامی به تنهایی  70هزار تومان قیمت دارد و برای مکانی
 100متری تاتامی زیادی مورد نیاز است که پرداخت آن در
توان ورزشکاران نیست .وی بیان می کند :شرایط کاراته
در زابل بدتر از آن است که تصور می شود و هیئت کاراته
زابل متولی ،مسئول یا رئیس ندارد .به گزارش خبرنگار ما،
با توجه به گالیه های مطرح شده و پا برجا ماندن مشکالت
طی سال گذشته در کاراته سیستان در طول ساعت اداری
روز گذشته چندین بار با رئیس هیئت کاراته استان تماس
گرفته شد اما پاسخ گو نبود.

استان در جام نشاط و تندرستی منطقه  4قهرمان شد

حریفان ،خود را به مرحله فینال برسانند و سرانجام در دیدار
نهایی تیم عقاب  3بر صفر نیروی دریایی را شکست داد و
به عنوان قهرمان رقابت ها لقب گرفت و نیروی دریایی هم
نایب قهرمان شد .وی بیان کرد :رقابت های والیبال بانوان
در کنارک برنامه ریزی شد که با استقبال بانوان ورزشکار
شهرستان رو به رو بود .در پایان رقابت های جام وحدت
والیبال تیم عقاب یکی از فینالیست ها بود و در دیدار نهایی
این تورنمنت به مصاف بانوان تیم والیت رفت و در نهایت با
شکست این تیم قهرمان رقابت ها شد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

زمین بدهند خودمان خانه می سازیم

نماینده انجمن شوتوکان هیئت کاراته استان هم در این
گفت و گو شرکت کرد و گفت :کاراته سیستان با مشکالت
فراوانی دست و پنجه نرم می کند که نداشتن توانایی در
پرداخت هزینه اعــزام به رقابت ها و مکانی مناسب برای
تمرین از جمله آن بود و این مشکل ها مانع از سرعت گرفتن
رشد ورزش در منطقه شده است« .جواد صیادی» افزود:
سالن های ورزشــی سیستان به بخش خصوصی واگــذار
شده است و برای استفاده از آن باید هزینه پرداخت کرد،
در این زمینه هیئت کاراته زابل ،سالنی را برای برگزاری سه
جلسه دو ساعته در هفته کرایه کرده است و برای برگزاری
 24ساعت تمرین در ماه باید بیش از  220هــزار تومان
پرداخت کند بنابراین برای رفع این مشکالت اگر کسی
اعم از خیر یا حامی مالی ،زمین مناسب در اختیار هیئت
قرار دهد کاراته کاران حاضر هستند خودشان خانه کاراته
احداث کنند .پس از گذشت یکسال مشکالت و درخواست
خانه کاراته سیستان مجدد در گفت و گو با نماینده انجمن
شوتوکان کاراته استان بررسی شد که «صیادی» گفت:
سال گذشته گزارشی در روزنامه سیستان و بلوچستان
منعکس شد مسئوالن استان و شهرستان به شرایط کاراته
سیستان توجهی نداشتند و طی این یک سال هم اقدامی
برای رفع مشکل ها انجام ندادند .وی بیان می کند :کاراته
در سیستان با مشکالت فراوانی مواجه است که مشکالت
مالی و نداشتن مکان اختصاصی برای تمرین یا برگزاری
مسابقات مختلف از مهم ترین آن هاست ،ورزشکاران برای

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه از درج ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺟﺪﺪ ﮔﺬﺷﺖ

گالیه  30ساله پیشکسوت سیستان  31ساله شد

آذر ماه سال گذشته یکی از مو سپیدان کاراته کای سیستان
گفت :بیش از  30سال پیش به دلیل عالقه شدید به ورزش،
کاراته را انتخاب کردم و با توجه به شرایط نامناسب مکان
های ورزشــی در منطقه سیستان مجبور به انجام تمرین
های حرفه ای میان خاک و خاشاک و در زمین های خاکی
بــودم ،در آن زمــان چندان اعتراضی نداشتیم اما پس از
گذشت سه دهه ،همچنان ورزشکاران سیستان مشغول
ورزش در شرایط نامناسبی هستند و متاسفانه برای رفع
کمبودها اقدامی نشده است« .مهدی جهانتیغ» از بی مهری
مسئوالن گالیه کرد و افزود :یک سالن ورزشی در اختیار
کاراته کاران قرار گرفته است که متاسفانه فقط نام سالن
را یدک می کشد اما متولیان ورزشی توجهی به آن ندارند
و این سبب شده است بسیاری از جوانان سیستان اشتیاقی

نماینده انجمن
شوتوکان
هیئت کاراته
استان :سال
گذشته گزارشی
در روزنامه
سیستان و
بلوچستان
منعکس شد
ولی با وجود این
مسئوالن استان
و شهرستان به
شرایط کاراته
سیستان توجهی
نداشتند و طی
این یک سال هم
اقدامی برای
رفع مشکالت
انجام ندادند

برای ورزش نداشته باشند و آنان هم که می آیند بدون هیچ
حمایتی با هزینه های شخصی برای توسعه ورزش سیستان
تالش کنند .وی از رسانه ها یاری خواست و گفت :برخی
نمایندگان مردم سیستان فقط هنگام کسب رای به ورزش
بها دادند و پس از آن اقدامی انجام نشد و مردم هر آنچه را
که الزم بود به آن ها منتقل کردند اما هنوز ورزشکاران در
سالن های کرایه ای تمرین می کنند و زمان ثابت ندارند ،با
توجه به نیاز احداث خانه کاراته در سیستان رسانه ها کنار
ورزشکاران قرار گیرند و حرف آنان را به مسئوالن برسانند.

حضور در مسابقات ملی نیاز به مکانی برای تمرین دارند و
برای اعزام نیز باید هزینه پرداخت کنند اما به دلیل شرایط
اقتصادی در سیستان ورزشکاران نه تنها هزینه اعزام به
رقابت ها بلکه گاهی هزینه تهیه لباس مناسب ورزشی هم
ندارند .وی می افزاید :تابستان امسال تیم کاراته سیستان
به وسیله یک دستگاه مینی بوس کرایه ای راهی رقابت های
ملی شد که برای آن هم شش میلیون تومان هزینه شخصی
پرداخت شد ولی هنوز این پول برگشت نشده است و چنین
شرایطی دلسردی بیشتر ورزشکاران سیستان را به همراه
دارد بنابراین باید متولیان ورزش برای سروسامان دادن به
این شرایط دست به کار شوند.
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