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دعای روز دهم
ماه مبارک رمضان

...

یادداشت روز
کورش شجاعی
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روزه نمی گیرم اما ...
حدود 1.5میلیاردمسلماندرجهانزندگی
می کنند و در این میان حتما هستند کسانی
که به دالیل گوناگون روزه نمی گیرند غیر از
افرادی که مکلف نشده اند عزیزان مکلفی
در سنین مختلف به خاطر کهولت سن،
بیماری ،ناتوانی یا به دلیل ضرر جدی به
سالمت،مسافربودنیاهرعسروحرجواقعی
دیگرینمیتوانندونبایدروزهبگیرندوهمان
خداوند حکیم مطلق و مهربانی که روزه را بر
امم پیشین و امت مسلمان واجب فرموده بر
عده ای نیز از جمله آنان که اشارت شد ،حرام
کرده و این عزیزان به فرمان همان خدای
متعال که روزه را فرض فرمود از روزه داری
منع شده اند پس این افراد با روزه نگرفتن
به وظیفه و تکلیف شرعی خــود عمل می
کنند و خدای عزوجل بنابر لطف مکرم بی
منتهایش و براساس نیت بندگانش حتما
اجری غیرقابل سنجش برای اذهان آدمیان
برای آرزومندان روزه داری که به هر دلیلی
معاف از روزه هستند و غبطه روزه داری به
دل و جان دارند ،منظور می فرماید که خدای
رحمان رحیم هر آن به دنبال بهانه ای برای
بخشیدن و پاداش و اجر و مزد و نزدیک کردن
خلقش به بهشت و باالتر از آن رضوان الهی و
رضایت ربوبی است .پس مبادا که روزه داران
خدای ناکرده ،کوچک ترین بی احترامی
به برادران و خواهران ایمانی خود که نمی
توانند روزه بگیرند روا دارند.
و ایــن قاعده اســام و مسلمانی اســت که
احــتــرام و حرمت انسان محفوظ بماند و
هیچ کس به هیچ بهانه ای کالمی و سخنی
و رفتاری نداشته باشد که حرمت و کرامت
انسانی ،فردی از مخلوق خدا شکسته شود.
و چه نیکو و صد البته بایسته است که هر آن
کس نمی تواند و نباید روزه بدارد اما حرمت
ماه مبارک ،این ماه سراسر برکت و رحمت و
مغفرت ،ماه نزول قرآن و ظرف زمانی شب
قدر را در خلوت و جلوت به غایت نگاه دارد.
چه پسندیده و زیبا گفتار و رفتاری است،
گفتار و رفتار آنان که به هر دلیلی از روزه
داری معاف هستند ولی حرمت روزه و روزه
داری و روزه داران را به بهترین و نیکوترین
شکل پاس می دارنــد .حرمت فرمان الهی
را کــه ب ــرای تــقــرب ،پــرهــیــزگــاری ،تــقــوا و
رستگاری انسان صادر شده می شناسند و
به نیکویی هر چه بیشتر حرمت دختران و
پسران نوجوان تازه به سن تکلیف رسیده و
خوشه چین بهار رمضان را ،حرمت تشنگی
و گرسنگی همه روزه داران خصوصا کهن
ساالن را به شایستگی هر چه تمام تر پاس
می دارند.
ونهتنهادرمنظرومرآیمردمبه«روزهنداری»
و «روزه خواری» تظاهر نمی کنند بلکه حتی
در خلوت و خانه خود گفتار و رفتاری مناسب
و متناسب با ماه مهمانی خدا و این ضیافت
ویژه و حال روزه داران دارند همه این عزیزان
شاید می دانند و باید از عمق جان به این باور
برسندوبرسیمکهضیافتالهیرمضانفقط
مخصوص آنــان که می توانند روزه بدارند
نیست بلکه بر این سفره گسترده همه اهل
ایمان ،تمامی اهل حقیقت و باورمندان به
یگانگیحضرتاحدیتونبوتانبیاورسالت
حضرت خاتم المرسلین محمدمصطفی و
عقیده مندان به معاد و روز جزا و بازگشت
انسان به سوی آفریدگار بی همتا مهمان
هستند چه توان و امکان روزه داری داشته
باشند چه نداشته باشند و صد البته آنان که
توان و سالمت و امکان روزه داری دارند گام
هایی جلوتر برداشته اند اما چه بسا حرمت
نگاه داران رمضان و «غبطه خوران» به «روزه
داری» مقام و جایگاه و اجری مضاعف داشته
باشند که االعمال بالنیات پس اگر من نمی
توانم و منع روزه داری دارم اما به حرمت
خدای رمضان و به حرمت ماه نزول قرآن و
شب قــدرش حرمت روزه داری و رمضان و
خدای رمضان را نمی شکنم و پاس می دارم.
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احیای توس یک گام به جلو

مــراســم روز بــزرگــداشــت حکیم ابوالقاسم
فردوسی و پاسداشت زبان فارسی عصر دیروز
با حضور جمعی از مردم و مسئوالن در محل
آرامگاه این شاعر نامدار ایرانی برگزار و از فاز
اول باز پیرایی جلو خان آرامگاه فردوسی بهره
بــرداری شد .به گــزارش خــراســان ،شهردار
مشهدپیش از برگزاری این آیین ،در مراسم
بهره بــرداری از فاز اول باز پیرایی جلو خان
آرامگاه فردوسی گفت :اولین قطعه از پازل
سامان دهــی جلوخان فردوسی که چندین
دهه قبل طراحی ،اما اجرا نشده بود ،ظرف
شش ماه اجرا و به بهره برداری رسید تا بخشی
از دین خود را به فردوسی ادا کنیم.کالئی
افزود :حمایت های شورای شهر در کنار تالش
های مدیریت شهری و همکاری خوب میراث
فرهنگی باعث شد که یکی از درخشان ترین
اقدامات را برای سامان دهی جلوخان آرامگاه
فردوسی رقم بزنیم .وی گفت :امیدواریم با
اقدامات انجام شده و کارهایی که در آینده
انجام می گیرد ،بتوانیم حقی را که فردوسی بر
گردنمان دارد ،ادا کنیم.
پروژه سامان دهی و بازپیرایی جلوخان آرامگاه
فردوسی در محدوده ای به وسعت هفت هکتار
از  42هکتــار اراضــی تحت مالکیت ســازمان
میراث فرهنگی  ،صنایع دســتی و گردشگری
موســوم به پردیس توس در دســت اجراســت.
این پروژه با مبلــغ اولیه قــرارداد  16میلیارد و
پانصد میلیــون تومــان در دو فاز با مــدت زمان
 18ماه در حال اجراســت و دیــروز همزمان با
روز بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم فردوسی فاز
نخســت این پروژه شــامل ســه هکتار  -معادل
 ۶۰درصــد کل پــروژه -آماده ســازی شــد و با
اعتبار حدود  10میلیارد تومان به بهره برداری
رسید .این محدوده که حکم جلوخان آرامگاه
فردوسی را دارد ،از طرح مصوب شورای عالی
میــراث فرهنگی کشــور تبعیــت می کنــد و به

صورت ره باغ و بوســتان طراحی شــده است.
اینبخششاملاجزایمختلفیهمچونپیاده
راه  ،فضای سبز ،آبنما  ،هفت میدان موضوعی،
مقبرة الشــعرا ،مســیر ســواره روی پیرامونی و
سرویس های بهداشتی است .پیش بینی می
شود با تکمیل این پروژه زمینه ثبت جهانی شهر
تاریخی توس و آرامگاه فردوســی فراهم شــود
و آغازی بر به سازی مسیر پردیس توس باشد.
محمدرضاکالئیهمچنیندرمراسمبزرگداشت
حکیم فردوسی ابراز امیدواری کرد ،شهروندان
از این فضای دلنشین استفاده کنند و شهرداری
نیز بتواند با سرمایه گذاری در این گونه طرح ها
اوقات فراغت خوشی را برای مردم فراهم آورد.
در ادامه این مراسم ،مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در
سخنانیبااشارهبهتالشهایانجامگرفتهبرای
احیای منطقه توس گفت :از مجموعه مدیریت
شهریبرایهمکاریهایخوبدرزمینهاحیای
منطقه توس سپاس گزارم و امیدوارم با تفاهمات
انجام گرفته ،به زودی احیا و بازسازی منطقه
ویژه توس تا دروازه کشف رود به انجام برسد.
ابوالفضلمکرمیفرافزود:برجوبارویتوسنیزبه
طولهفتهزارمترازدروازهرودباربهطرفدروازه
مرو نیشابور آغاز شده است که در آینده نزدیک
شاهدرونماییوافتتاحآنخواهیمبود.
وی همچنین در ادامه پیام علی اصغر مونسان،
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور
را قرائت کرد .در ادامه مسعود ریاضی،رئیس
کمیسیون توسعه و عــمــران تــوس شــورای
اسالمی شهر مشهدمقدس نیز گفت :ثبت
جهانی توس یکی از اقدامات مغفول ماندهای
است که باید با صدای بلندتری مطالبه شود؛
مکان های بسیاری که مایه فخر ما هستند ،به
ثبت جهانی رسیدهاند ولی این اتفاق مهم و
ارزشمندتاکنونبرایتوسمحققنشدهاست.

تذکر رئیس رسانه ملی به شبکههای  ۳و  ۵سیما
در پی پیگیری عضو شورای نظارت بر سازمان
صداوسیما ،مدیران دو شبکه تلویزیونی تذکر
گرفتند.به گــزارش تسنیم ،در جلسه شورای
معاونینومدیرانسیما،عبدالعلیعلیعسکری
رئیس سازمان صداوسیما به مدیران دو شبکه
تلویزیونی تذکر جدی داده اســت .این خبر را
سیداحسانقاضیزادههاشمیدرگفتوگویی
کوتاه تأیید کرد .این تذکر در حالی داده شده
که قاضیزاده هاشمی اظهار کرد ،مشکالت
سبک زندگی بازیگر -مجری که در صفحه
شخصی خــود تصاویر غیرمتعارف با سگ به
نمایش گذاشته بود که البته فقط مختص شبکه
 5نیست و م ــوارد دیــگــری از سلبریتیهایی
که هماکنون روی آنتن شبکه  3برنامه دارند،
مشاهده شده است .این عضو شورای نظارت بر

صداوسیما تأکید دارد« :بنابر پیگیریهایی که
انجام شد رئیس سازمان صداوسیما در جلسه
شورایمعاونینومدیرانسیمادربارهاینموارد
تذکرجدیدادهاست.قرارشدهیااینافرادرفتار
و سبک زندگیشان را اصــاح کنند و در قاب
تلویزیون به فعالیت خودشان ادامه دهند یا این
کهدرمقاممجریتلویزیونیجایگاهینخواهند
داشت».وی با اشاره به این که سلبریتیها برای
حضور روی آنتن تلویزیون باید خودشان را با
چارچوبرسانهملیتطبیقبدهند،خاطرنشان
کرد« :همان گونه که رسانهملی جلوی یکی از
سلبریتیها را برای اجرای یک برنامه تلویزیونی
ویژهافطارگرفتوتصمیمدرستیهمبود،همین
رویه را ادامه بدهد و قب ً
ال هم گفتهام ضابطهمند
شدنسلبریتیهابهورطهحاکمیتسلیقهنرود».

نهاوندیان  :همه موسسات حاکمیتی تحت شمول
الیحه جامع شفافیت قرار دارند
هــــادی مــحــمــدی –مــــعــــاون اقــتــصــادی
رئیسجمهور بــا بیان ایــن کــه الیحه جامع
شفافیت در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی
شد .گفت :همه موسسات حاکمیتی در قوای
مقننه ،مجریه و قضاییه تحت شمول این الیحه
هستند .به گزارش خراسان ،محمد نهاوندیان
در حاشیه نشست دولت افزود :در این خصوص
سه محور مورد تاکید قرار گرفت ،اول آن که
مردم حق دارند از آن چه به اداره امور عمومی
مربوط می شود به خصوص بیت المال اطالع
داشته باشند ،دوم این که هر شهروندی حق
دارد به مسائل مربوط به خــودش و تصمیم
گیری هایی که درباره آن می شود دسترسی
داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه

ها در خصوص حراست اطالعات خصوصی
افراد دارند.وی ادامه داد :همه موسساتی که
فعالیت اقتصادی می کنند ،باید اطالعات و
مشخصات مربوط به فعالیتهای اقتصادی،
امالک و مستغالت ،دارایی ها و درآمد هایشان
را اطالع رسانی عمومی کنند و برای نظارت و
راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت
در نظر گرفته شده .وی تاکید کرد :به صورت
جامع بــه ایــن الیحه نگاه شــده اســت .همه
مؤسسات حاکمیتی در قوای مقننه ،مجریه و
قضاییه تحت شمول این الیحه هستند .حتی
نهادهای مؤسسات خصوصی که عهد هدار
وظایف عمومی هستند نیز تحت شمول این
قانون قرار گرفتند.
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مقربان درگاهت قرار بده ،به احسانت ای هدف جویندگان.
خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران نزد خود و از ّ

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دربحث ورودخودروهای خارجی به کشور
آن چه باعث نگرانی وزیرصمت شده "منابع
ارزی" نیست بلکه اقبال مردم به خودروهای
دست دوم خارجی و اعراض آن هاازخودروهای
صفرداخلی است.
•• آقای روحانی شماروبه خدا قسم تان میدم
فکری به حال مردم بکنید .سفره مردم خالیه،
بازارکسب وکارکساده ،اقتصادخرابه ،مردم
دیگه اززنــدگــی بیزارشدند .دیگه امیدی به
زندگی وجودنداره.
•• وعده تحویل تمام خودروهای پیش فروش تا
پایان سال۹۸دروغی بزرگ است.
•• شمارو به خدا به آقــای نوبخت بگید 400
هزار تومان رو به همه دادند به جز ما بازنشسته
های تامین اجتماعی .حقوق مون هم افزایشی
آنچنانی نداشته با این همه هیاهو!
•• به آن شخصی که قضیه افــطــاری سفارت
انگلیس را ازسر خیرخواهی وثواب و دلجویی
خوانده است بگویید احتماال سن و سال تان کم
است و انگلیس را نمی شناسید یا خودتان هم از
آن ها هستید.
•• قابل توجه دولتمردان! با تجربه ای که از قبل
داریم بهترین راه برای این که اجناس به دست
مردم به طور مساوی برسد فقط کوپنی کردن
آن است .این کار نه خجالت دارد نه برگشت به
عقب است بلکه اجرای عدالت است.
•• چرا درماه رمضان امسال بعد ازافطار هیچ
سخنرانی درصدا وسیما پخش نمی شه؟ مردم
غیر از خرما و لبنیات و ...به غــذای روح هم
احتیاج دارند.
•• در جواب فردی که گفته بود «مسئوالن که
نمی توانند قیمت ها را کنترل کنند چطور
می توانند جلوی حمله آمریکا را بگیرند»،
دوست عزیز جلوی حمله متجاوزان خارجی را
نیروهای مسلح تحت امر رهبر انقالب خواهند

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

گرفت که تا االن هم کارشان را به بهترین نحو
ممکن انجام داده اند .رفع مشکالت داخلی
وظیفه دولت منتخب است و ربطی به نیروهای
مسلح ندارد.
•• چه دروغ بزرگی! کجا ۲۴درصد تا ۴۰درصد
به حقوق بازنشستگان اضافه شده؟!
•• ریشه اکثر معضالت اجتماعی در تربیت نسل
گذشته نهفته است دولت باید بیشترین حقوق
و مزایا در بین کارکنان دولــت را به معلمان
اختصاص دهد تا با آرامش فکری نسلی آینده
ساز تحویل جامعه دهند.
••ازاین همه روحیه باالوقوه تخیل واعتمادبه
نفس آقای احدیان به وجدآمدم باریکال.
•• گــزارش دیشب برنامه خبری  20:30که
دربــاره تخلفات فــراوان کلینیک هــای ترک
اعتیاد بود ،می خوام بگم که متاسفانه واقعیت
داره .مــن چندین ســالــه کــه در مشهد در
کلینیک های ترک اعتیاد کار می کنم و شاهد
تخلفات و فــروش داروهــای مخدر متادون و
ب 2کلینیک ها به عطاری ها و دالل ها بودم
و هستم و متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی و
بهزیستی مشهد هم نظارت درست و دقیقی
بر این کلینیک های ترک اعتیاد ندارند چون
خود کارمندهای معاونت درمان دانشگاه علوم
پزشکی و بهزیستی بیشترشون کلینیک ترک
اعتیاد دارند.
•• چراشعارهایدانشجوهایدانشگاهتهرانرو
گزیده چاپ کردید؟ چرا همه رو چاپ نکردید؟
همهتویاینستادیدند.دیگهمخفیکاریچرا؟
•• پاسخ درخــواســت شما در خصوص سبد
حمایتی کــاال :یکی از اعضای خانوار شما با
کدملی کارمند دولت است به اداره مربوطه
مراجعهکنید.وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
من کم ســواد ورانــنــده هستم به هرسازمانی
می روم جوابم را نمی دهند.

نمابر05137009129 :

•• امیدواریم درسال رونق تولیدفعالیت وراه
انــدازی کارخانجات تولیدی که درسال های
گذشته به علل مختلف ازجمله ورشکستگی
تعطیل شدندازسرگرفته شودتاعوایدآن به نفع
همگان شود.
•• بازیافتدرکالنشهرهایدنیابرایشهرداری
هــا در آمدمیلیاردیداردول ـیدرایــرانعــلــی
رغــمدورریــزفــراوان،جــدیگــرفــتــهنــشــده و
کافی اس ـت شــهــرداری ها بابخشخصوصی
پیمان ببندندتادراین کمبودشدید کاغذ
وپالستیک ومــواداولــیــه،هــررو زازد رمــنــازل،
زبالههایتفکیکشده(باسیاستهایتشویقی
شعمومی)،گرفت هوبازیافتشود.
وآموز 
•• دو روزی بود که جدول را خوب و بزرگ چاپ
می کردید اما باز امــروز ریز چاپ شــده .لطفا
اصالح کنید این اندازه را.
•• بازنشستهناجاهستمچندسالپیش 10هزار
سهمازبانکقوامینخریدمتاحاالدومرتبهبهما
سودپرداختکردندحاالهممیگنبایدسهامت
رو به قیمت هرسهم ۱۰۰۰ریال بفروشی زنگ
می زنم تهران کسی جواب نمیده حاال معنی
تکریم بازنشسته ها رو می فهمم! اون موقع
هرسهم رو ۱۵۶۶ریال به ما واگذارکردندحاال
میخوان۱۰۰۰ریالبخرند!
•• چاپ پیام های مربوط به افراد متضرر شرکت
ها و موسسات خاص تکراری شده .این افراد
زمان دریافت سودهای آن چنانی چرا ساکت
بودند؟
••ظاهرا عالوه بر تهران پروانه ها به مشهد هم
هجوم آورده اند.
••مسئوالن محترم ،شرکت کاغذی پردیسبان
با کالهبرداری اش آبرو ،حیثیت و زندگی ام را
به هم ریخت،آیا امیدی هست که تار و پود ازهم
گسستهزندگیامبااحقاقحق،پیگیریوهمت
شما بزرگواران دوباره پیوند یابد؟





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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کتک کاری پلیس و پیک موتوری و خرماهایی با روکش طال!
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خرماهایی با روکش طال!

قهرمانی که دست فروش شد

شاکی گینسی!

تصویری از فــروش هشت عدد خرما با روکش
طال به قیمت  680هزار تومان در یک فروشگاه
اینترنتی از داغ های فضای مجازی بود ،این در حالی
است که بیشتر مردم درگیر حداقل های معیشتی
خود هستند .کاربران به این موضوع واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :نمایش دیگری از شکاف
طبقاتی ،اکثر مردم توان خرید خرمای کیلویی ۳۰
هزار تومان را هم ندارن ».کاربر دیگری نوشت:
«داریم به کجا میریم؟ مگه طال در سالمتی تاثیر
داره و ما نمی دونستیم؟» کاربری هم نوشت« :اگه
یه دونه از اینا بخوری دستشویی رفتنت ضربه
اقتصادی حساب میشه!»

کشتی گیری که چندوقت قبل در مسابقات بین
المللی جام تختی قهرمان وزن  ۵۵کیلوگرم کشتی
فرنگی شد ،در چند روز اخیر به خاطر پخش یک
گزارش از صداوسیما حسابی خبرساز شده است.
مصیب اکبری این فرنگی کار اهل شهرری بعد از
خط خوردن از اردوهای تیم ملی به دست فروشی
کنار خیابان و فروختن جوراب برای تامین هزینه
های خود می پردازد که با منتشر شدن این ویدئو
در فضای مجازی واکنش سریع فدراسیون کشتی
را به دنبال داشت و بهروز نعمتی ،سرپرست
فدراسیون کشتی این کشتی گیر  ۲۸ساله را
فراخواند و مقدمات استخدام او در یک شرکت
نفتی را فراهم کرد .کاربری نوشت« :کار عار
نیست ولی حیفه یه سرمایه که قهرمان کشتی
شده رو در جای مناسبی استفاده نکنیم».

تصویری از رکورد دار شکایت در فضای مجازی
منتشر شد« .جاناتان لی ریچارد» رکورد دار گینس
در شکایت کردن از دیگران است .او از همسایگان
دوستان  ،والدین  ،نامزد خود و حتی مایکل جردن
به خاطر شباهتش به او شکایت کرده است.جالب
این که او بعد از ثبت نامش در کتاب گینس از
گینس هم شکایت کرد! کاربری نوشت« :مطمئنا
ِ
جایگاه «ترینهای»عجیبراهمبایداختصاصداد
به این آدمی که رکورد بیشترین شکایت در دنیا رو
داره ».کاربری هم نوشت« :خدا رو شکر نمردم و
از خودم آدم شاکی تر هم دیدم».







2.2 M views
2.2 M views

میلیاردر شیشه فروش
سرایدار
ِ
دستگیری سرایداری که شش خــودروی گران
قیمت و 30هزار دالر پول نقد داشت و در پوشش
نصب کرکره برقی و تعمیر درهای پارکینگ اقدام
به توزیع ماده مخدر شیشه و فروش مشروب
میکرد از ویدئوهای جنجالی فضای مجازی بود .در
این ویدئو می بینیم که پلیس از او 60کیلو شیشه
به ارزش  5/5میلیارد تومان30 ،هزار دالر و 9
خودروی گران قیمت بنز و لندکروز به نام او که ادعا
میکندنمایشگاهداریبهناماوزدهاست،کشفمی
کند .کاربری نوشت« :یارو یه جوری تو مصاحبه بی
خیال و مظلوم صحبت میکنه و ریلکسه که آدم فکر
می کنه برای نداشتن مهریه دستگیرش کردن».
کاربری هم نوشت« :کاش یه روز بیاد که دستگیری
اختالس گرها رو هم این جوری نشون بدن».

جنجال کتک کاری پلیس و پیک موتوری!
2.2 M views

تجارتی پرسود با گیسوان موقوفی
ویدئویی از فرجام موهای برخی زنان هندی که
آن ها را وقف خدایان میکنند در فضای مجازی
بازتاب گسترده ای داشت .گیسوان این زنان بعد
از تراشیده شدن در اختیار معابد قرار میگیرد
و خودشان هم خبر ندارند که بخش قابل توجهی
از این موها از سالنهای زیبایی در اروپا سر در
میآورد و تجارتی پر سود را برای عده ای رقم می
زند .کاربران به این سوء استفاده از زنان هندی
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :آخه اين
هندی ها فكر نمي كنن كه خدايان موهاي اونا رو
مي خوان چه كار!»

صبح دیروز فیلمی در فضای مجازی دست به دست
منتشر شد و راننده موتوری را نشان می داد که
گویا در یک رستوران با پیک موتوری کار و به رفتار
ماموران اعتراض می کند و از آن ها می خواهد که
موتورش را توقیف نکنند که بعد از توهین و حمله
به سمت پلیس ماموران هم با او درگیر می شوند.
در این فیلم دیده می شود که مرد موتور سوار
براثر فشارهای روحی به خاطر توقیف موتورش
دقایقی بیهوش روی زمین میافتد ،در پایان راننده
خودروی حمل موتورهای توقیفی هم قصد بردن
موتورهای توقیفی را داشته که این موتور سوار
موتور سیکلتش را پس می گیرد.کاربری نوشت:
«برای این که دیگه شاهد این اتفاق و اتفاق های
مشابه که پیش از این هم افتاده نباشیم باید
راهکار و دستورالعملی ابالغ بشه».

