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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تایباد خبر داد:

مرمت ۲۰مدرسهتوسطواحدمحرومیتزداییسپاه
گزارش
کلثومیان

فــرمــانــده ناحیه مــقــاومــت بسیج تــایــبــاد گــفــت :در یک
ســال گذشته  ۲۰مدرسه در سطح تایباد به همت واحد
محرومیتزدایی و سازندگی سپاه پاسداران مرمت شده
است.
سرهنگ حسین شمس فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
تایباد گفت :در یک سال گذشته  ۲۰مدرسه با همکاری
سازمان نوسازی مدارس ،قرارگاه پیشرفت و آبادانی و بسیج

سازندگی در سطح شهرستان تایباد مرمت شده است.
وی افزود :همچنین سه واحد مدرسه در همین بازه زمانی
یک سال با مشارکت آموزش و پرورش و سپاه ساخته شده
که دانش آموزان ساکن مناطق محروم هم از امکانات جدید
برخوردار شوند.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تایباد ادامه
داد :گروههای جهادی مختلف شهرستان  ۴۶واحد مسکن
ساخته و  ۱۲۵واحد مسکن را در روستاها مرمت کرده اند که
جامعه هدف مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی
(ره) بوده اند.سرهنگ شمس با اشاره به توزیع بستههای
معیشتی افزود :از سال گذشته تاکنون ۱۹هزار و ۷۰۰بسته
معیشتی و غذایی شامل کاالهای اساسی خانوارها در بین

نیازمندان توزیع شده که شش هزار و  ۷۰۰بسته مربوط به
امسال میشود.وی تصریح کرد :یکی از مشکالت روستاییان
نبود سرویس بهداشتی و حمام مناسب است که در همین
خصوص  ۶۰مورد ساخت و مرمت سرویس بهداشتی و حمام
انجام شده است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تایباد اظهار
کرد :درخصوص فروش و تامین نان در همه ۱۱۸باب نانوایی
شهری و روستایی با کمک شوراهای اسالمی شهر و روستا،
یک نفر در هر نانوایی مشخص شد که کار رصد بر پخت و توزیع
نان را برعهده بگیرد.وی تاکید کرد ۱۳ :بازرس بسیجی در
حوزه پایش و نظارت وارد بازار شدند که منجر به کشف و ضبط
مقادیر زیادی کاالهای اساسی احتکاری شد.

وزارتصمتبهجایجمعآوریلوازمیدکیبدونشناسهفرصت 3ماههبرایفروششانداد

فروش بیشناسه ها در وقت اضافه3ماهه!
حمیدرضا حالجیان/درچندینخیابانیکهدور
و اطرافــش را همــه مغازههای مربوط به خــودرو از
انواع و اقسام تعمیرگاهها و فروشندههای مختلف
لوازمجانبیخودروتاکارواشهایبزرگوکوچک
فراگرفتــه به دنبــال ارزیابی میدانی از طــرح الزام
درج کد رهگیری برای برخــی لوازمیدکی خودرو
کهبهتازگی 53قلمازآنهابهاینطرحافزودهشده
رفتیم؛ طبق اعالم وزارت صمت از پانزدهم مرداد
امسالفرصتثبتشناسهکاالوکدرهگیریبرای
 ۵۳قلملوازمیدکیبهپایانمیرسدواگرپسازاین
تاریخ ،بازرسان لوازمیدکی مشمول طرح را بدون
شناسهدرسطحعرضهمشاهدهکنند،طبققانون
قاچاقمحسوبشدهوبهجمعآوریآناقدامخواهد
شــد.با این اطالعــات و پیشفرضها به هــر مغازه
فروشلوازمیدکیکهممکنودردسترسبودسرک
میکشیدم و نظر صاحب مغازه را درباره این طرح
جویا میشــدم؛ باید اعتراف کرد فاصله برداشــت
مغازهداران از این طرح با نظرات وزارت صمت زیاد
بود؛ آنها در ابتدا مشــکل بــازار لوازمیدکی را بی
ثباتیقیمتهامیدانستندودرمرحلهبعدتنهاراه
نجاتقطعهسازانوخودروسازانراافزایشکیفیت
درتولیدبیانمیکردند.
•مگرقطعههایخودشانکیفیتدارد؟

یکیازفروشندگانبهمحضشنیدناینسوالکه
آیا این طرح موجب میشود که قطعات بیکیفیت
دیگــر از بازار جمع شــود یــا خیر؟ به ســرعت مانع
ادامه صحبــت هایم شــد و جویده جویــده با چهره
نیمه برافروختــه و باصدایی که کمــی هم بلند بود
پرســید :مگر قطعه هایــی که خودشــان تولید می
کنندکیفیتدارد؟و ادامهداد:اینطرحتنهابهاین
کمک می کند که قطعه سازان بتوانند محصوالت
تولید شــده در کارگاه های زیر پله ای را خریداری
و سپس خودشان بسته بندی کنند و به اسم قطعه
استاندارد و با کیفیت وارد بازار کنند؛ این داستان
ازسرمنشأبومیدهد.
•کارخانهتولیدییابستهبندی؟

احســاس کردم چنــان ُخلق فروشــنده محتــرم را
تنگ کردم که بهتر اســت بــرای ادامه ســواالتم به
همکارانش سر بزنم؛ دیگر فروشــنده لوازم یدکی
ضمن این که درســت مثل همکارش از کیفیت بد
لوازم یدکی تولید داخل کــه کد رهگیری هم روی
کارتنشبههمراهداردشکایتداشت؛بهمنقفسه
مملو از محصوالت مرجوعی را نشــان داد و گفت:

از کدام کیفیت حرف می زنیم؟ این ها برای نشان
دادنکیفیتمناسبنیست؟اوکهبابیحوصلگی
کامل به حرف های من گوش می داد گفت :هدف
طرحقالبکردنجنسبیکیفیتدربستهبندیبا
کیفیتاست؛منخودمدریککارخانهلوازمیدکی
درشهرکصنعتیمشهدکارمیکردموشاهدبودم
که خط تولید آن کارخانه فقط بسته بندی اجناس
بیکیفیتچینیبهجایتولیدبود.درپایانحرف
هایشطوریکهمیخواستمنراازمغازهکوچک
خود بیرون کند ادامه داد :انگار حضرت عالی توی
باغ نیستی با این سواالتت ،شما همین جا زندگی
میکنید؟
•مشکلاصلینبودکیفیتوثباتدربازاراست

فشــار جمله آخــر چندین بــار خفــه آورتــر از ُهرم
خورشیددرظهرتابستانبود؛مجبورشدمازمغازه
بیرونبیایمچراکهحتیازفرصتخداحافظیهم
محروم بــودم؛ بی کیفیتی قطعــات یدکی خودرو
انگار دال مرکزی تمام فروشنده ها بود؛ من تمام
سعی ام را می کردم جهت تکراری نشدن صحبت
ها بحــث را بــه ابعاد دیگر گســترش دهــم اگر چه
آن چنان ایــن موضوع مهم بود کــه در هر فرصتی
فروشندگانبهآنبرمیگشتند ومنراناموفقرها
می کردند .فروشنده دیگر که معلوم بود دل پری از
اوضاع بازار دارد به محضی که عضویتم در روزنامه
را برمال کردم سریع بند دلش باز شد و شروع کرد
به گالیه از زمین و زمان ،سعی کردم بحث هایش
راسمتطرحمذکورهدایتکنم؛مغازهدارتوضیح

داد :آقا جان! مشــکل اصلی نبــود کیفیت و ثبات
در بازار اســت و با این طــرح ها که بیاینــد یقه من
فروشــنده جزء را بگیرند هیچ چیز عوض نخواهد
شد؛ آب از باال دســت است که آلوده شــده ،با این
بگیــر و ببند ها در ایــن جا که چیزی درســت نمی
شود؛ماسرسیلندرنوراهشتباردریکماهعوض
کرده ایم آخر سر یک جنس کهنه خارجی جوابگو
بود؛ به که بگوییم که این روش تولید نیست؟
•ابتدا باید زیرساخت ها فراهم شود

اردکانی مقدم رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم
یدکیمشهددرگفتوگوباخراسانرضویدرباره
طرح مذکــور توضیــح داد :در صورت اجرا شــدن
طرح این موضوع به نفع مردم خواهد بود و جامعه
آماری قطعات و لوازم یدکی مشخص خواهد شد
منتها برای اجرایی شدن باید زیرساخت های آن
هم فراهم شده باشد ،در بخش نامه هیئت دولت
که متعلق به سال 96است و درخصوص الزام درج
شناســه و کد رهگیری هســت؛ آمده که باید تمام
تولیدکنندگانوواردکنندگانمشمول،ایناقدام
را اجرا کنند یعنی برای فروشندگان نقشی قائل
نشده اســت بلکه تولید کنندگان و وارد کنندگان
را ملزم به درج کد نقش و شناسه کرده است؛ با این
حسابجامعهآماریقطعاتمشخصخواهدشد.
•باید مبدأ درست شود

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی مشــهد
ادامه داد :االن ســخنگوی ســتاد مبارزه با کاالی

قاچاق گفته که مــا  50میلیون کد را بــرای لوازم
یدکی تعریف کرده ایم که از این تعداد تنها حدود
 100هــزار کاال شناســه گرفتــه انــد پــس جنس
باشناسه در بازاروجودنداردیعنیآنقدرکم است
که قابل اعتنا نیســت؛ بنابراین مشخص است که
این کار اگر بخواهد انجام شود باید از مبدأ درست
شودونهازماکهانتهایرودخانهایم.اردکانیمقدم
بیانکرد:بهماگفتهاندکهبایدخوداظهاریداشته
باشــید و از ماه مهر تا آذر باید تمام اجناس شــما از
مغازه به فروش رسیده باشد؛ خوب اگر جنسی که
این همه مدت در مغازه اســت با یک دستور العمل
قرار بود به فروش برسد که ما خیلی وضعمان بهتر
از حاال بود .اصال آیا همکاران ما امکانات ،توانایی
و فرصت این را دارند که عــاوه بر خرید و فروش با
این میزان قطعه و لــوازم ،دوباره بــرای ثبت آن ها
اقدام کنند؟ و استخدام کاربر دوباره هزینه را برای
مصرف کننده افزایش نمی دهد؟
•همه شرکت ها تولیدی نیستند

وی درباره بسته بندی قطعات در کارخانه ها بیان
کرد :خیلی از شــرکت های بزرگ قطعه سازی ما
تولیدی نیســتند و بسته بندی هســتند چه جنس
خارجی یا تولیــد داخلی را با این بســته بندی می
فروشــند یا دســت کم بعضی قطعات را خودشان
تولیدمیکنندوبعضیدیگرراتحتبرندخودشان
بســته بندی و عرضه می کنند و همــه آن ها صرفا
تولیدی نیستند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
یدکی مشــهد درباره بســته بندی قطعاتــی که در
کارگاه های به اصطالح زیر پله ای ساخته می شود
گفت :آن کارگاه ها هم بــه هر حال باید مجوزهای
الزمراازدستگاههابگیرندوبعدبهبستهبندیوکد
نقش و رهگیری اقدام و آن را عرضه کنند حاال باید
ببینیم آیا این روند به این دلیل که هزینه را افزایش
می دهد برای مصرف کننده صرف می کند؟
•همه ما قاچاقچی هستیم؟!

اردکانی در پایان با اشاره به این که با توجه به نحوه
اجــرای این طرح مــا در آینــده نزدیک بــا گرانی و
کمبود کاال مواجه خواهیم شد ،گفت :االن نسبت
کد تعریف شده و کاالی ثبت شده در سامانه جامع
تجــارت 50 ،میلیون بــه  100هزار اســت؛ با این
حســاب ما همه قاچاقچی خواهیم بود! این طرح
خیلی خوب است منتها باید از ریشه درست شود
و ریشــه آن هــم تولیدکننــدگان و وارد کنندگان
هستند.

•برخیبهشفافیتتمایلندارند

بیاتیکارشناسمسئولنظارتوبازرسیسازمان
صمت اســتان درباره طرح وزارت صمت برای درج
کد رهگیری گفــت :این طــرح برای جلوگیــری از
کاالی قاچاق موثر اســت این طرح برای کمک فنر
و باتری شــروع شــد و موفق هم بود؛ این که بعضی
در مقابل این طرح مخالفت می کنند به دلیل نبود
تمایلشانبهشفافیتدرفعالیتهایاقتصادیشان
است.
•کاربایدازیکجاییشروعشود!

او در خصــوص این کــه برخــورد با فروشــنده جزء
چیــزی را حل نخواهد کــرد و آیا بهتر نیســت طرح
از تولیدکنندگان آغاز شــود بیان کــرد :ما با تولید
کنندگانهمبرخوردمیکنیمواز 15فروردینکه
طرحشروعشدهتاامروزماپروندهصنفیبرایخرده
فروشتشکیلندادهایمهمچنینبرایتولیدکننده
وتوزیعکنندهکهبههمینشکلاست.
کارشــناس مســئول ســازمان صمت در خصوص
نســبت 50میلیون کــد تعریف شــده و 100هزار
شناسه صادر شده گفت :به هر حال کار باید از یک
جایی شــروع شــود؛ مگر یک مغازه لوازم یدکی به
طور میانگین بیشــتر از 100مشــتری دارد؟ پس
مقاومت به دلیل تمایل نداشــتن به شفافیت مالی
اســت که یکی از اهداف دولت در این طرح همین
بحثشفافیتمالیاتیاست.
•متاسفانهمصوبهستادمبارزهباقاچاق
کاالست!

کارشناس مسئول سازمان صمت در پاسخ به این
سوال که دســتور فروش تا  15آذر بر چه مبنایی
است و آیا عجیب به نظر نمی رسد گفت :متاسفانه
درباره این مصوبه ســتاد مبارزه بــا کاالی قاچاق
وزارت صمت با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق
کشور تصمیم گرفته شده اســت.بیاتی در پاسخ
به ســوال دیگر در همین حوزه که مصوبه فروش
کاالهــای قدیمــی دقیقا از چــه چیــزی حمایت
خواهــد کرد ،گفــت :برداشــت من از هــدف این
مصوبه این اســت که با خود اظهاری در ماه مهر،
تعداد کاالهای رسوبی و فاقد شناسه معلوم شود
و بعــد از  15آذر به تعــداد آن ها افزوده نشــود.او
درباره کمبود احتمالی کاالهایی که کد رهگیری
دارند توضیح داد :ما اکنون کمبود کاال نداریم و
شــرکت های بزرگی در حال تولیــد کاال ها با کد
رهگیری هستند   .

کارشناس فوتسال:

دستاورد جدیدی در تیم ها نداریم
یکی از کارشناسان فوتسال شرایط فنی نماینده
های فوتسال استان را نامساعد قلمداد می کند
و معتقد است که اگر هر دو تیم مشهدی در ادامه
بازی ها ثبات داشته باشند و از حواشی دور شوند،
می توانند امیدوار به حفظ امتیاز لیگ برتری
خود باشند .مجید مرتضایی با اشاره به نقاط قوت
و ضعف تیم هــای مشهدی حاضر در لیگ برتر
فوتسال کشور  ،می گوید :در مواجهه با تیم های
فوتسالیشهرمشهدبادوبحثنقاطقوتوضعف
روبهروهستیم.یکیاینکهبودجهمالیهردوتیم
بهنسبتسالهایقبلکمتراست.البتهشایددر
نگاه اول با سال قبل برابر باشد  ،اما با توجه به این
کههزینههایجاریودستمزدمربیانوبازیکنان
زیاد شده  ،نمی توانند نقاط ضعف خود را با جذب
بازیکنان خوب پوشش دهند .برای همین نمی
توان در فصل جاری هیچ توقع و انتظاری از دو

نمایندهفوتسالاستاندرلیگبرترداشت.
ویاستفادهازبازیکنانبومیدرهردوتیمرانقطه
قوت نماینده های استان می داند و می افزاید:به
نظرمنقطهقوتهردوتیماستفادهاز
بازیکنانبومیاستکهدرمسابقات
دیــده و راهــی تیم هــای بــزرگ می
شوند.فرش آرا از بازیکنان بومی
بهره می برد .چیپس کامل هم سال
گذشته از ترکیب بومی استفاده می
کرد.امسالهمیکسریازبازیکنان
مشهدی را که خارج از مشهد بازی
می کردند در کنار چند بازیکن غیر
بومی جذب کرده اند.هر چند که این تیم ها شاید
نتوانند نتیجه دلخواه را به دست آورند  ،اما حضور
آن ها در لیگ برتر  ،امتیاز خوبی برای بازیکنان
بومیمحسوبمیشود.

مرتضایی با بیان این که امسال دستاورد جدیدی
برای فوتسال مشهد در لیگ برتر نداریم ،اظهار
می کند:امسال نمی توان از هر دو تیم توقع این را
داشت که جزو چهار تیم برتر لیگ
قــرار گیرند.یک برگشت به عقب
محسوب می شود.همانند 8-7
ســال قبل که چنین شرایطی در
لیگ داشتیم .همه این ها به بودجه
باشگاه ها بر می گرددکه چقدر می
توانند در جذب بازیکنان دستشان
باز باشد .تیمی مثل کراپ الوند
بودجه خوبی دارد و بازیکنان را
گلچین می کند اما مشهدی ها این امکان را
ندارند .حتی فرش آرا ابتدای فصل تمایلی به
تیم داری نداشت .بنابراین با این بودجه مجبور
به انتخاب چنین بازیکنانی هستیم که تبعاتی

هم دارد.مرتضایی به تفاهم نرسیدن با باشگاه
چیپس کامل به خاطر بودجه اشاره می کند و می
گوید :همین مسئله بودجه که خیلی مهم است
باعث شد ما با باشگاه چیپس به توافق نرسیم.
رنجوری مدیر عامل سابق باشگاه چیپس جایی
مطرح کرده بود که با مرتضایی صحبتی نکرده
است ولی ما با این باشگاه برای همکاری صحبت
کردیم و حتی گفته بودم که اگر قرار به کار کردن
باشد،بایدهزینهبیشتریبکنندتابازیکنانخوبی
را جذب کنیم .نقطه اساسی ما روی بودجه بود که
به توافق نرسیدیم.وی در پاسخ به این سوال که
آیا این دو تیم با چنین شرایطی احتمال سقوط
هم دارنــد ،خاطر نشان می کند :هر دو تیم اگر
رونــد یکنواختی داشته باشند و دچــار حاشیه
نشوند  ،احتمال سقوط شان کم است .اگر این
دو تیم از نظر عملکرد و مالی به یک ثبات برسند،

به یقین سقوط نمی کنند .بازی هر دو تیم را از
نزدیک دیــدم .فرش آرا بهتر بــازی می کند اما
چیپس کامل دارد به باخت عادت می کند و این
خطرناک است .مربیان هر دو تیم تجربه زیادی
ندارندامابازیکنانباتجربهایدارندکهمیتوانند
تیم را به خوبی مدیریت کنند .اگر ثبات داشته
باشند ،احتمال ریزش آن ها خیلی کم است.
مرتضایی همچنین به بازی این هفته این دو تیم
در چارچوب دربی مشهدی ها اشاره و تصریح
می کند :هر دو تیم به یک برد نیاز دارنــد تا از
شرایط فعلی خارج شوند .این هفته هم بازی
مهمی مقابل هم دارند .مطمئنم دربی فوتسال
مشهدی ها به یکی از بهترین بازی های لیگ
تبدیل خواهد شد چرا که چیزی برای از دست
دادن ندارند و امیدواریم با کمترین حاشیه بازی
را ببریم و لذت ببریم.

اخبار
گوناگون

معاون بهداشت علوم پزشکی تربت حیدریه
خبر داد :

نتیجهمثبتتستکرونای
 41درصد مراجعه کنندگان سرپایی
شعبانی /معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه گفت ۴۴ :هزار نفر در مجموعه تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هنوز
هیچ واکسن کرونایی دریافت نکرده اند و تست
کووید ۴۱درصد مراجعان سرپایی مثبت می شود.
ب ــه گـــــزارش خـــراســـان رضـــــوی ،دکــتــر الــهــام
بهره مند،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه با بیان این که  ۸۴.۵درصد جمعیت
تحت پوشش ایــن دانشگاه دوز اول واکسن را
دریافت کردند،افزود :متاسفانه هنوز  ۴۴هزار و
 ۶۲۸نفر در مجموعه تحت پوشش دانشگاه هیچ
واکسنی دریافت نکردند و ضــروری است برای
قطع زنجیره بیماری و همچنین کاهش مراجعات
بستری افــراد جهت تزریق واکسن و دوز یــادآور
اقدام کنند.
وی افزود :همچنین در مجموعه تحت پوشش این
دانشگاه  ۷۳درصد نوبت دوم ۳۴.۸ ،درصد که
کمتر از حد انتظار است دوز سوم و  ۹درصد دوز
یادآور را دریافت کردند.
بهره مند تصریح کرد :در یک هفته اخیر در منطقه
تربت حیدریه تست  41درصد افرادی که سرپایی
مراجعه مــی کنند مثبت مــی شــود و ایــن بــدان
معناست که ویروس در گردش است و مردم باید
دستورالعمل های بهداشتی به خصوص استفاده
از ماسک در فضای بسته را رعایت کنند.
وی خاطر نشان کرد :هم اکنون تمامی واکسن
هایی که در کشور توزیع شده در مجموعه تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه موجود
است ،ضمن آن که تمام واکسن ها در زنجیره سرما
در سه شهرستان نگهداری می شود و تاریخ تولید
و انقضای آن مشخص است و هیچ واکسن تاریخ
گذشته ای در زنجیره مصرف قرار نمی گیرد.

مدعیآقایگللیگبرترفوتسال:

سختترینفصلمسابقات
را داریم
ستاره شماره یک مس سونگون در دیــدار هفته
ششم مقابل صنایع پشتیبان هرمزگان کسی نبود
جز مهدی جاوید؛ ملیپوش باتجربه نارنجی های
ارسباران در روزی که همه پیش بینی بازی سختی
بــرای مس می کردند ،یک تنه با زدن سه گل در
نیمه اول ،کار را یکسره کرد تا در نهایت شاگردان
تقی پور به پیروزی  ۴-۷در سالن داغ و شرجی فجر
بندرعباس دست یابند.
جاوید درباره این بازی گفت :با توجه به شناختی که
از تیم حریف و جو سالن فجر داشتیم می دانستیم
که کار سختی پیش رو داریم .در طول هفته سخت
کــار کــردیــم و مــی دانستیم کــه چــه باید بکنیم.
خوشبختانه همان طور که می خواستیم شد و در
همان نیمه اول کار را یکسره کردیم تا در نیمه دوم
با آرامش بیشتری برای حفظ برد تالش کنیم و در
ت تریک در این
این کار هم موفق بودیم .او درباره ه 
بازی سخت تاکید کرد :ما یک تیم هستیم و پیروزی
با تالش تک تک اعضای تیم به دست می آید .قطعا
زدن سه گل در یک مسابقه سخت با آن شرایط ویژه
لذت بخش است اما چیزی که لذت بیشتری داشت
به پیروزی منجر شدن این گل ها بود .ملی پوش
مس سونگون درباره ادامه فصل و پیش بینی اش از
رتبه تیم گفت :این فصل یکی از سخت ترین فصل
های چند سال اخیر است .تیم مدعی کم نیست و
فاصله ها برخالف فصل قبل کمتر شده است .از
این رو نمی توان با قطعیت هیچ چیزی را پیش بینی
کرد .فقط می توانم این را پیش بینی کنم که تا آخر
فصل ،من و هم تیمی هایم نهایت تالش خود را برای
کسب بهترین نتایج به کار خواهیم گرفت.

قهرمانیوسخندان
ناظربازیهایلیگ
محسن قهرمانی و رضــا ســخــنــدان از داوران
بازنشسته استان در این هفته قضاوت داوران ،دو
بازی از رقابت های لیگ برتر را نظارت می کنند.
محسن قهرمانی به عنوان ناظر داوران بازی نفت
آبادان و آلومینیوم اراک معرفی شد که این دیدار
را یاسر همرنگ با کمک محسن سلطانی و مهدی
سیفی قضاوت می کنند و شبیر بهروزی هم داور
چهارم اســت .همچنین رضا سخندان به عنوان
ناظر داوران دیدار تراکتور و ذوب آهن که احمد
محمدی به عنوان داور و مهدی شفیعی و بهزاد
پناهی به عنوان کمک داور و یعقوب آشــوری به
عنوان داور چهارم این بازی را قضاوت می کنند،
تعیین شده است.

