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سیگنال مثبت شورای نگهبان به طرح واردات خودرو

بازی دربی هر چند هیجان خاصی نداشت اما حجم بسیار زیاد آگهی های تبلیغاتی آن واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت

مصطفوی 12-تابلوی تبلیغاتی ،چهار طبقه
تبلیغات ،دو طبقه تابلوی متحرک با پنج رنگ،
زیرنویس تبلیغاتی و...؛ بازی شهرآورد سرخابی
تهران اگرچه رمق زیادی نداشت اما برای عده
ای پول زیادی داشت! بازی که قبل از برگزاری
آن ،هیاهو و جنجال زیادی داشت اما انگار این
همه هیاهو بــرای «هیچ» بــود! در این بــازی اما
حجم تبلیغات تلویزیونی ،تبلیغات محیطی و ...
بسیار زیاد بود که با واکنش طنز و جدی و انتقادی
کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد .بخشی
از این واکنش ها را در ادامه می خوانید:
* برنده واقعی این دربی  ،تبلیغات بود.
* حجم تبلیغات داخل زمین یجوری زیاده سامان
گلریز با یه قوطی رب تبرک جیمی جامپ کنه
اصال سورپرایز نمیشم.
* نیمه دوم بازیکنارو هم توی زمین راه نمیدن و
فقط تبلیغات پخش می کنند.

* محمدرضا احمدی که هر وقت مجری برنامه
باشه نصف صحبتهاش تبلیغ ستاره کوفت
مربعه ،داره از تبلیغات محیطی انتقاد می کنه!
* میگن یخورده تبلیغات هم اضافه مونده بود
ریختن پالستیک مشکی دادن به بازیکنا که بعد
بازی تو اینستا استوری کنن.
ی با این حجم تبلیغاتش فقط به درد این
*این درب 
میخوره که دقیقه اول پتو رو بکشی سرت ،سوت
پایانو که زدن بیدار شی.
* حاال این تبلیغای محیطی هم انقد بد نیستن
به هر حال بازی که چیزی برای نمایش نداشت
همون تبلیغا رو بخونیم یکم مشغول شیم.
*من با این حجم تبلیغات دربی راضی نمیشم،
به نظرم بعد بازی ،بازیکنا برن تراکت پخش کنن،
شاید یه فرجی شد.
* ورزشگاه آزادی مثل سایتای اینترنتی اوایل
دهه  ۹۰شده .در میان تبلیغ کفش الغر کننده
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سخنگوی شـــورای نگهبان در ارتــبــاط بــا طرح
«ساماندهی صنعت خــودرو» اظهار کــرد :مرحله
قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این
طرح نداشتیم و تنها سه ابهام وجود داشت که با
بررسیهایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این

ابهامها برطرف شد .وی گفت که این شورا دیگر
نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو هیچ ابهام
و ایراد شرعی یا قانونی ندارد.هادی طحان نظیف
گفت :این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد
بررسی قرار گرفت.

قاچاق سوخت در پوشش حمل کود حیوانی
واکنش یک کاربر:جوری که صدا و سیما
دوست داره فوتبال پخش کنه!

یکم محتوای مد نظرت دیده میشه.
*نیمه دوم بازیکنارو هم توی زمین راه نمیدن و
فقط تبلیغات پخش می کنند.
* فکر کنم نیمه دوم به هر بازیکن هم یه تابلوی
تبلیغاتی نصب کنن که هیچ راه فــراری برای
ندیدن تبلیغات نداشته باشیم.
*بهنظرمبیاینهمونشرکتهاییروکهتبلیغات
محیطی تو ورزشگاه زدن تحریم کنیم تا دیگه از

شوخی یک کاربر که وضعیت استادیوم را به تبلیغات
چاه خالی کنی روی در خانه ها تشبیه کرده !

این کارا نکنن
* با این روند تبلیغات تو دربی فکر کنم بازی
بعد یه فرش سبز پهن کنن رو چمن وسطش
نوشته باشه همراه اول رو همون بازی کنن.
*تعجب می کنم بعد از این همه وقت یک
باشگاه تونسته حقشو از صدا و سیما بگیره
و حاال این همه طنز پردازی برای به حاشیه
بردن این همه موفقیت داره پخش می شه.

توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان منوجان
از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده حامل کود
حیوانی وکشف  ۱۴هزار لیتر گازوئیل قاچاق
از بار آن خبر داد .سرهنگ نوری افزود :با هدف
مبارزه با قاچاق سوخت ،ماموران پاسگاه «چاه
شاهی»هنگامکنترلمحورمنوجان-هشتبندی،
به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا حامل

کود حیوانی ،مشکوک شدند و آن را برای بررسی
بیشتر متوقف کردند .وی ادامه داد :مأموران در
بازرسی از این کامیون ۱۴ ،هزارلیتر گازوئیل
قاچاق را که زیر بار آن جاساز شده بود ،کشف و
در این خصوص دو قاچاقچی را دستگیر کردند
و متهمان با تشکیل پرونده بــرای سیر مراحل
قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

