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پنجشــنبه  19 مهر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1520

10
رئیس پلیس فتــای ناجا در خصوص وحید خزایی گفت: وحید خزایی در موقعیت وانتد اســت 
و دســتگیری او در دســتور کار پلیس قرار دارد. ســردار کمال  هادیان فر در نشست خبری خود 
درخصوص پست تلگرامی وحید خزایی اظهار داشــت: از روز اول که این فرد دستگیر شد، بارها 
پیشنهاد دادیم برای او حکم سبک نبرید اما متاسفانه برای او حکم سبک بریده شد. وی ادامه داد: 
در حال حاضر وحید خزایی در موقعیت وانتد )گمشده( اســت و ما به دنبال جست وجوی مکان 

استقرار او هستیم و دستگیری او در دستور کار است.

پلیس به دنبال 
وحید خزایی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  می شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر ۳۰سـال سـن 

رند. دا

آگهی ثبتی
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  هالل  سها  پخش  شرکت  تغییرات  آگهی 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103577060 ملی  شناسه  و   320602
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   16/02/1397 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396به تصویب 
رسید . روزنامه کثیراالنتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
به   10100174240 ملی  شناسه  به  شراکت  حسابرسی  موسسه  گردید. 
دایا  مدیریت  و خدمات  موسسه خدمات حسابرسی  و  اصلی  بازرس  عنوان 
رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )26۵129(
_______________________________________

اخطاریه افراز اشخاص مجهول المکان  
آقایان هوتن-پرویز-هوشنگ شهرت همگی روزبیانی و خانمها اکرم-اعظم 

و ژیال شهرت همگی روز بیانی 
بنا به درخواست آقای مهدی خضروی و وراث مرحوم احمد کندی عطف 
از  افراز سهمی خود  بر  به درخواست شماره 5686مورخه 95/02/25مبنی 
نیز طبق  و شما  است  نموده  را  اراک  دو  در بخش  ثبتی 3153واقع  پالک 
متقاضی  اظهار  به  بنا  و  باشید  می  مشاعی  مالک  ثبتی  پرونده  محتویات 
معاینه  تاریخ  ابالغ میشود در  به شما  بدین وسیله  المکان هستید  مجهول 
97/08/21ساعت 11صبح تعین شده الزم است در موعد مقرر در محل وقوع 

ملک حاضر تا با حضور شما و متقاضی افرازطبق مقررات نسبت به افراز پالک 
فوق اقدام گردد محل و انجام معاینه عدم حضور شما مانع افراز نخواهد شد ./

رییس ثبت اراک - علی اکبر اسماعیلی- ۳7۸/م الف
______________________________________

اخطاریه افراز اشخاص مجهول المکان  
آقایان هوتن-پرویز-هوشنگ شهرت همگی روزبیانی و خانمها اکرم-اعظم 

و ژیال شهرت همگی روز بیانی 
عطف به درخواست شماره3367مورخه 97/02/17مبنی بر افراز سهمی 
خود از پالک ثبتی 3159الی3168-3170واقع در بخش دو اراک رانموده 
است و شما نیز طبق محتویات پرونده ثبتی مالک مشاعی می باشید و بنا 
به اظهار متقاضی مجهول المکان هستید بدین وسیله به شما ابالغ میشود 
در تاریخ معاینه 97/08/21ساعت 11صبح تعین شده الزم است در موعد 
مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا با حضور شما و متقاضی افرازطبق مقررات 
نسبت به افراز پالک فوق اقدام گردد محل و انجام معاینه عدم حضور شما 

مانع افراز نخواهد شد .
                رییس ثبت اراک _ علی اکبر اسماعیل _۳77/م الف    

________________________________________
مفقودی

سند سفید موتور 150 متین 95 به شماره شهربانی  511-42927  ، 
شماره شاسی 9587714  و  شماره موتور  098486   مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های عمومی 
چهارمحال و بختیاری، به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی 
انتظامی جمعی از پرســنل کتابخانه های عمومی استان روز 
دوشنبه 16 مهر ماه با سردار غالم عباس غالمزاده، فرماندهی 

انتظامی استان دیدار کردند.
در این دیدار که بــا حضور فرهاد خلیل مقــدم، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان؛ رســول صفیان، رئیس اداره 
کتابخانــه هــا و همکاری ها؛ احمــد فرهادی، کارشــناس 
مسئول حراســت اداره کل کتابخانه ها؛ مریم قاسمی، رئیس 
اداره کتابخانه های شهرســتان شــهرکرد و جمعی دیگر از 
کارشناسان حضور داشتند، فرماندهی انتظامی استان ضمن 
اشاره به اهمیت کار کتابخانه های عمومی افزود: کتابداران به 
عنوان مروجان آگاهی و دانش جامعه نقش بسیار ارزشمندی 
دارند و با کار ارزشمند خود به عنوان محافظین میراث مکتوب 
در سنگر فرهنگی رسالتی عظیم را برعهده دارند و ما به عنوان 
نیروی انتظامی تالش می کنیم بستر امنی جهت بهره گیری 
مردم از این ظرفیت فراهم کنیم، زیرا در بســتر امن است که 
اســتعدادها شکوفا می شــود و آحاد جامعه به عنوان سرمایه 
اجتماعی ما در مسیر ترقی و تعالی هرچه بیشتر پیش می روند 

و اینگونه نقشه های شوم دشمنان نقش بر آب می شود.
در ادامه فرهــاد خلیل مقــدم، مدیــرکل کتابخانه های 
عمومی استان ضمن تشــکر از تعامل سازنده نیروی انتظامی 
با کتابخانه هــا، آمادگی خود را در خصــوص همکاری بیش 
از پیش جهت انجام کارهای پژوهشــی و انجــام فعالیتهای 

فرهنگی مشترک با نیروی انتظامی اعالم کرد.

همزمان با هفته نیروی انتظامی 
مدیرکل کتابخانه های عمومی 
چهارمحال و بختیاری به منظور 

انجام فعالیت های فرهنگی مشترک با 
فرماندهی انتظامی استان دیدار کرد

استان

اصفهان -راعی | مهندس  هاشــم امینی مدیرعامل آب 
و فاضالب شهری اســتان اصفهان در حاشــیه چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب 
ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تابستان بسیار سختی 
را پشت ســر گذاشــتیم در حالی که در تمامی سطح کشور 
به دلیل شــرایط اقلیمی و خشکســالی های متوالی با کمبود 
بارش ها و تنش های آبــی در ابعاد مختلف مواجه بودیم که در 
این بین فالت مرکزی ایران و اســتان اصفهان نیز که در فالت 
مرکزی واقع شده از شرایط بســیار سخت تابستان مستثنی 
نبودند و حتی نســبت به بســیاری از نقاط کشور تنش های 
آبی بیشــتر را پشت ســر گذاشــتیم. وی افزود: پیش بینی 
سازمان هواشناسی برای ســال آبی 97 ــ 96 سالی نرمال بود 
و ســناریوهای تأمین آب به صورت خوشبینانه تعیین شد اما 
وقتی به بهمن ماه رســیدیم دیدیم که بارش هــا رخ نداده و 
مجموعه وزارت نیرو یک سناریو بســیار بدبینانه را برای آب 

شرب تعیین کرد.
امینی گفت: کاهش بارش ها و کاهش شــدید آورد ســد 
زاینــده رود وضعیت تأمیــن آب 4 میلیون نفــر در اصفهان 
و 1.5 میلیون نفــر در یزد را با تنش همــراه کرد. مدیرعامل 
آب و فاضالب شــهری اصفهان درخصــوص میزان آوردهای 
ســد زاینده رود گفت: در ســال آبی 96 ــــ 95 یک میلیارد و 
270میلیون مترمکعب آورد زاینده رود را داشــتیم در حالی 
که در سال آبی 97 ــ 96 این میزان به 670میلیون مترمکعب 

کاهش یافت.
وی ادامه داد: بر این اساس کشــاورزان از چرخه تخصیص 
آب حذف شــدند و ســهم بخش صنعت را 40 درصد و سهم 
بخش شــرب را 20 درصد کاهش دادند تا بتوانیم از شــرایط 

تنش زای تابستان عبور کنیم.

شاهکار مردم اصفهان در مدیریت 
مصرف آب شرب با کاهش 9درصدی

استان

محمدعلی شربتدار:گلســتان|  به گــزارش خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، آیت اهلل ســیدکاظم نورمفیدي در دیدار 
با فرماندهان و مسئوالن انتظامي گلستان ضمن تبریک هفته 
ناجا، گفت: تالش شــبانه روزي و مجاهدانه پلیس در جامعه 

امنیت و آرامش را براي مردم به ارمغان آورده است.
وی با بیان اینکه هفته ناجا فرصت مناســبي براي نمایش 
خدمات گســترده پلیس به جامعه اســت، گفت: یکي از علل 
تعامل خوب مردم با پلیس، ارایه دستاوردها و اقدامات نیروي 
انتظامي در حوزه هاي مختلف است. امام جمعه گرگان با بیان 
اینکه پلیس در نظر مردم جایگاه بســیار باالیي دارد، تصریح 
کرد: نیروي انتظامي بیشــترین ارتباط را با شهروندان دارد و 
پلیس مســئولیت خطیر برقراري امنیت و انضباط اجتماعي 
را بر عهده دارد که در این زمینه اقتدار و هوشــمندي خود را 
نشان داده است. نماینده ولي فقیه در گلستان ادامه داد: سیره 
و روش امیرالمومنین)ع( بهترین الگو براي فرماندهان بوده و 
رفتار مقتدرانه همراه با رأفت اسالمي موجب تحکیم همدلي و 

وحدت در نیروها خواهد شد.
فرمانده انتظامي اســتان گلستان با اشــاره به شعار هفته 
ناجا »پلیــس مقتدر، امین مردم« خاطرنشــان کرد: یکي از 
اولویت هاي پلیس در هفته ناجــا افزایش منزلت اجتماعي و 
ارتقای احساس امنیت در جامعه اســت که در این راه با تمام 

توان تالش خواهیم کرد.

اقتدار و صالبت ناجا در برخورد با 
 اخاللگران امنیت، قابل ستایش

و قدرداني است

استان

شــهروند|یک متهــم که  بــه همراه 
خواهرزاد ه اش دختر 17 ســاله ای را قربانی  
نقشه ســیاه خود کرده بود در دام ماموران 
پلیس گرفتار شد. دختر نوجوان پس از این 
تعرض در خیابان های شهر به مدت 22 روز 

سرگردان بود.
14 شــهریور ماه پرونده اي تحت عنوان 
ناپدید شــدن  دختری 17 ساله از کالنتري 
127 نارمک به پایگاه چهارم پلیس آگاهي 
ارجاع شد. پدر و مادر  این دختر در اظهارات 
خود گفتند که دخترشان  2 روز پیش یعنی 

12 شهریور ماه  از خانه خارج شده است تا به خانه مادربزرگش 
برود، اما  هیچ خبری از او نیست. با آغاز رسیدگی به پرونده، 
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهــی به تحقیق از یکي 
از دوســتان دختر گمشــده پرداختند. مریم پس از حضور 
در پایگاه چهارم پلیس آگاهی در اظهاراتش بیان داشــت: 
»چندی پیش الهه با جوانی به نام مســعود آشنا شده بود تا 
اینکه  13 شهریور ماه بود که  با لباس های پاره و خوني به منزل 
ما آمد و لباســش را در خانه ما تعویض کرد؛  همانجا بود که 
متوجه شدم دایی مسعود به نام سعید او را مورد ضرب و شتم 
و آزار و اذیت قرار داده و بــه همین علت دیگر نمی تواند نزد 

خانواده اش بازگردد.«
با توجه به اظهارات مریم، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی شناســایي متهمان پرونده را در دستور کار خود قرار 
داده و با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل سکونت 
مسعود در شهرستان پاکدشت شدند.  با شناسایی مخفیگاه 

مسعود در شهرستان پاکدشت، کارآگاهان 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی ضمن هماهنگی 
با شعبه هفتم دادسرای ناحیه 27 تهران و اخذ 
نیابت قضائی به این شهرستان اعزام و طی یک 
عملیات ضربتي موفق به دستگیری مسعود و 

در ادامه سعید  دایی  وی شدند. 
مســعود در تحقیقات اولیه منکر هرگونه 
اقدام به آدم ربایی  و آزار و اذیت الهه شد و ادعا 
کرد که در ســاعت 5 بعدازظهر 12شهریور 
الهه را دیده است و ساعت 9 شب از هم جدا 
شده اند و دیگر اطالعي از سرنوشت وي ندارد؛ 
همچنین سعید نیز در تحقیقات اولیه مدعی شد که تاکنون با 

الهه  مالقاتی نداشته و او  را ندیده است. 
همزمان با ادامه تحقیقات از دو متهم دستگیر شده و پس 
از انجام اقدامات پلیسي، سرانجام الهه در چهارم مهر ماه در 
یکی از پارک های منطقه شرق تهران شناسایي و جهت کشف 

زوایاي پنهان پرونده به پایگاه چهارم منتقل شد. 
الهه در اظهار خود عنوان داشت: »12 شهریور ماه  به همراه 
مسعود و دایي اش سعید با خودروي شخصي به جاجرود رفته 
بودیم که در آنجا سعید به من حمله ور شــد و مرا مورد آزار 
و اذیت قرار داد؛ پس از آن در ســاعت 9 شــب  مرا در سه راه 
تهرانپارس رها کرد، اما به خاطر مشکالت پیش آمده توانایي 
بازگشتن به منزل را نداشتم و طی این مدت در پارک زندگی 
می کردم.«  با تکمیل پرونده، متهمان با صدور قرار قانونی روانه 
زندان شده و پرونده آنها نیز جهت ادامه رسیدگي به دادگاه 

کیفري استان تهران ارسال شد.

شــهروند| راننده لندکروز، به اتهام کتک زدن 
افسر راهنمایی و رانندگی زندانی و تبعید می شود. 
او که چنــد وقت پیش مامور راهور را زیر مشــت و 
لگدهای خــود گرفته بــود، حاال به 7 ســال و نیم 
زندان و 2 سال تبعید به زاهدان محکوم شده است. 
چند وقت پیش بــود که فیلمی از صحنه های حمله 
وحشــیانه جوان بلندقامت به یک افسر راهنمایی 
و رانندگی، در فضای مجازی منتشــر شــد. فیلمی 
که در آن راننــده لندکروز، مامور پلیــس راهور را 
زیر ضربات مشــت و لگد خود گرفت. درنهایت هم 
این افســر با کمک و وساطت مردم و شاهدان از این 
درگیری رها شــد. همین چند ثانیــه کوتاه کافی 
بود که ایــن فیلم به یکــی از پربازدیدترین تصاویر 
شبکه های اجتماعی تبدیل شــود. فیلم فحاشی و 
ضرب وشتم پلیس در دشــت ارژن استان فارس با 
واکنش های زیادی همراه شــد. آن طور که تصاویر 
این فیلم نشــان می داد، جوان حمله کننده با حالت 
اعتراض چندبار به طرف این مامور حمله کرد و او را 
کتک زد.  سروان علیرضا رئیسی، مامور راهوری که 
در این حادثه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، درباره 
توضیح این ماجرا به »شــهروند«گفته بود: »ساعت 
حوالی 7 بعدازظهر بود و من مشــغول کنترل جاده 
شیراز به کازرون بودم. حدود 11 کیلومتری شیراز 
یک دستگاه 206 دچار نقص فنی شده بود. همین 
مسأله هم ترافیک سنگینی ایجاد کرده بود. من هم 
برای کمک به آنها رفتم. مشغول بررسی نقص فنی 
خودرو بودیم که یک خانمی از داخل همان خودرو 
فریاد زد تصادف، چند خودروی گذری هم با صدای 

بلند به من و همکارم اعالم کردند که یک خودرو در 
الین مخالف واژگون شده است. آن موقع ما در مسیر 
کازرون به شیراز بودیم، اما لندکروز در الین مقابل 
دچار حادثه شده بود. بالفاصله دور زدیم و در الین 
مخالف کنــار لندکروز حادثه دیــده توقف کردیم. 
از راننده مشــخصات خودرو را گرفتم. درباره وضع 
سرنشین ها هم ســوال کردم، خودش گفت کمی از 
ناحیه کتف احســاس درد دارد، یک پسر خردسال 
هم همراهش بود که ظاهرا هیچ مشــکلی نداشت. 
من به طرف عقب خودرو رفتم تا  شــماره پالک را 
یادداشــت کنم که ناگهان دیدم جوان تنومندی به 
طرف من حمله کرد. او فریاد می زد خودروی 150 
میلیون تومانی من از بین رفت و به سرعت به طرف 
من می آمد. چند ضربه به سر و صورتم زد. با لگد به 
کمر و پاهایم هم ضربه زد. مدام هم فحاشی می کرد، 
من هم تنها بودم. فقط راننده با من بود. باالخره بعد 
از چند دقیقه با وساطت مردم درگیری پایان یافت. 
در حال حاضر هم مــن از توهین هایی که  به من و 

لباسم شد گذشت نمی کنم.«
راننده لندکروز که در خانه ای در شــیراز مخفی 
شــده بود، در نهایت بــا یک قرار صــوری با پلیس 
دستگیر شــد. وی بعد از دســتگیری به جرم خود 
اعتراف و ابراز پشــیمانی کــرد. در نهایت هم صبح 
دیروز با حکــم دادگاه و بــه جرم تمــرد از قانون، 
ضرب وشــتم، درگیری و واردکردن خســارت به 
خودروی پلیس، به 7ســال و نیم حبس و 2ســال 
تبعید به زاهدان محکوم شــد که این حکم نیز قابل 

تجدیدنظرخواهی است.

 22 روز سرگردانی دختر 17 سالهزندان و تبعید برای راننده مهاجم لندکروز
پس از آزار و اذیت دایی و خواهرزاده

شهروند| اطمینان پلیس برای تشخیص سالمت راننده 
و سرنشینان پراید  هاچ بک همه آن چیزی بود که جنجال 
بشــین و پاشــوی جاده چالوس را به راه انداخت. در واقع 
نبود کیت های مخصوص تست الکل و مواد روانگردان در 
خودروی پلیس باعث شــد تا سروان راهنمایی و رانندگی 
برای تشخیص وضع سرنشــینان جوان آن خودرو از آنها 
بخواهد تا بشــین و پاشــو  بروند. اقدامی کــه هرچند به 
دلیل انتشار یک فیلم کوتاه از آن در شبکه های اجتماعی 
حاشیه ساز شد اما به نقل از سایت پلیس، این اقدام از سوی 
مامور راهنمایی و رانندگی جرم تلقی نمی شــود و حتی 
سرنشینان پراید هیچ اعتراض و شکایتی در این خصوص 

نداشته اند. 
جمعه هفته گذشته بود که  فیلم کوتاهی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد. تصاویر کوتاه و چندثانیه ای این فیلم 
نشان می داد 4 جوان در حضور دو مامور راهنمایی ورانندگی 
درحال انجام  بشین و پاشو درحاشیه جاده بودند. آن طور که 
در تصاویر مشــخص بود، 3 جوان درحاشیه جاده چالوس 
درحالی  که دستانشان را پشت سرشان گرفته بودند، بشین 
و پاشو می رفتند. نحوه قرارگیری بنز راهنمایی و رانندگی 
و پراید  هاچ بکی سفید که در تصاویر دیده می شد، احتمال 
رفتار عجیب ماموران را در دستور توقف خودرو این 4 جوان 
تقویت می کرد. از ســوی دیگر نحوه قرارگیری دو مامور و 
فیلمبرداری  از حرکت هــای آن 4 جوان هم مزید بر علت 
شد تا این فیلم به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شود. همین چندثانیه موجی از شایعات و حواشی 
را به راه انداخت  و با اظهارنظرهای مختلفی در شبکه های 
اجتماعی همراه شد. چند روز پس از این حادثه، مشخص 
شد که معاونت ناجا درحال رســیدگی به این ماجراست. 
درهمان روزها، وجود یکی از مسئوالن بلندپایه راهنمایی 
و رانندگی درباره این فیلم و حواشــی آن به »شــهروند« 
گفت: »هنوز هیچ چیز برای ما روشن نیست. به طور قطع 
نمی توان درباره اینکه این چند جوان به دســتور ماموران 
ما اقدام به چنین کاری کرده انــد، صحبت کرد. باید صبر 
کرد تا موضوع روشن شــود.« از سرسبزی تصاویر و جاده 
در محل وقوع این حادثه می شــد حدس زد این اتفاق باید 

در حوزه استحفاظی اســتان مازندران رخ داده باشد و آن 
ماموران هم از پرسنل پلیس راهور آن مناطق باشند. با این 
حال، شناسایی دو مامور حاضر در محل نخستین اقدامی 
بود که باید انجام می گرفت تا اصل ماجرا روشن شود. البته 
همان مسئول بلندپایه راهنمایی و رانندگی درباره برخورد 
قانونی با ماموران متخلف درصورت اثبات شــدن جرم آن 
هم به »شهروند« گفت: »اگر تخلفی صورت گرفته باشد، 
با ماموران خاطی برخورد می شود. همان طور در مواردی که 
در گذشته با خاطیان برخورد جدی شد، به همین دلیل هم 

رسیدگی به این ماجرا در دستور کار است.«
با گذشــت نزدیک به  یک هفته از آن حادثه هم هویت 
مامور حاضر در صحنه مشخص شد و هم دلیل انجام این 
کار. به نقل از ســایت پلیس، این مامور یک سروان جوان 
پلیس راهور استان مازندران است، تنها به دلیل اطمینان 
از سالمت سرنشینان آن خودرو چنین خواسته ای را از آنها 

داشته و سرنشینان جوان پراید  هاچ بک هم برای اینکه به 
پلیس ثابت کنند که مشروبات الکلی یا موادمخدر مصرف 

نکرده اند با رضایت خاطر این کار را انجام دادند. 
ماجرا از این قرار بوده که سرنشینان جوان پراید  هاچ بک 
سفید با ســرعت زیاد از بین خودروهای عبوری درجاده 
چالوس ویراژ می دادند. تعدادی از شــهروندان با مشاهده 
رانندگی خطرناک سرنشــینان این خودرو، موضوع را به 
پلیس 110 اطالع می دهند. پلیس هم مشخصات خودرو 
را به گشتی های حاضر در منطقه اعالم می کند، تا یکی از 
خودرو های راهنمایی و رانندگی این پراید را شناســایی 
می کند و دستور توقف می دهد. صدای زیاد پخش خودرو 
و رفتار عجیب سرنشــینان این خودرو سروان راهنمایی 
و رانندگی را مشــکوک می کند که شاید آنها مواد مصرف 
کرده اند و حالت عادی ندارند. چندسالی است که تشخیص 
این موضوع با کیت های تست ظرف چنددقیقه مشخص 

می شود، اما آن گشــتی پلیس کیت آزمایش نداشته. به 
همین دلیل مامور پلیس از آنها می خواهد تا چند حرکت 
نرمشی و تعادلی انجام دهند، چون مصرف مواد روانگردان 
یا مشروبات الکلی روی اعصاب حرکتی تأثیر می گذارد. در 
واقع پلیس راهور به قصد مشخص شدن سالمت جسمی و 
شرایط عادی این افراد چنین درخواستی مطرح می کند. از 
سوی دیگر، سرنشینان پراید هم برای اثبات اینکه جرمی 
مرتکب نشــده اند، این کار را انجام می دهند. درنهایت هم 
پس از چنددقیقه مشخص می شود که سرنشینان پراید 
شرایط عادی دارند. آنها پس از دریافت چند تذکر از سوی 
پلیس به راهشان ادامه می دهند. بنا بر گزارش سایت پلیس، 
مامور حاضر در صحنه هیچ جرم یا تخلفی را مرتکب نشده 
و قصد او ابتدا حفظ جان سرنشینان پراید و سالمت سفر 
سایر خودروهای عبوری در این جاده پرتردد شمالی کشور 

بوده است.

پشت صحنه بشین و پاشوی جاده چالوس فاش شد

پلیس راهور کیت تست اعتیاد و الکل نداشت


