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معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان گفت: مرکز اورژانس و تروما 
بیمارستان 5 آذر گرگان در سفر دولت تدبیر و 

امید به گلستان افتتاح خواهد شد.
محمد نعیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
سفر هفته آینده دولت تدبیر و امید به استان، 
افزود: مرکز اورژانس و تروما بیمارستان 5 آذر 
که به نام شهید نظام الدین نبوی از شهدای 
واقعه 5 آذر گرگان مزین شده، به عنوان یکی 
از پروژه های بزرگ در این سفر به بهره برداری 

می رسد.
وی ادامه داد: این پروژه در 11 هزار متر مربع در 

مدت 20 ماه ساخته و تجهیز شده است.

نعیمی بیان کرد: این مرکز دارای 152 تخت در 
بخش های اورژانس، بستری، ایزوله، اطفال، 
ICU است. در این مرکز 2 اتاق عمل بزرگ و 

2 اتاق عمل کوچک دیده شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: برای ساخت 
و تجهیز این مرکز 90 میلیارد تومان هزینه شده 

است.

نعیمی گفت: امیدواریم با افتتاح این مجموعه که 
بزرگترین پروژه طرح تحول سالمت در استان 
گلستان است، خدمات بهتری به مردم گرگان و 
استان ارائه کنیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
مجموعا در سفر دولت تدبیر و امید به استان 
گلستان، 22 پروژه در بخش سالمت و آموزش 
با اعتبار بالغ بر 186 میلیارد تومان در استان 
به بهره بردار می رسد.معاون توسعه و مدیریت 
منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: 
افتتاح بخش مغز و اعصاب بیمارستان آل جلیل 
آق قال با ظرفیت 25 تخت، سالمتکده طب 
ایرانی و مکمل و اورژانس هوایی از دیگر برنامه 

های در نظر گرفته شده در این سفر است.

افتتاح اورژانس 5 آذر گرگان در سفر دولت 
تدبیر و امید به گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: راننده بی احتیاط به انجام 
امور خدماتی در یکی از دانشگاه های استان محکوم شد.

کرد:  اظهار  هاشمیان  هادی  گلستان،  دادگستری  گزارش  به 
قاضی پرونده راننده بی احتیاط را از جنبه عمومی جرم به جای 
یک ماه زندان به انجام خدمات عمومی رایگان به مدت 100 

ساعت در یکی از دانشگاه های استان مکلف کرد.
وی افزود: از جنبه خصوصی جرم نیز متهم محکوم به پرداخت 

دیه شد.
به گفته هاشمیان، مسئوالن این دانشگاه و واحد اجرای احکام 
کیفری شهرستان گالیکش بر اجرای این حکم نظارت می کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود با اشاره به 
استقبال دستگاه های اجرایی استان از آرای جایگزین زندان، 
گفت: اداره منابع طبیعی، شهرداری ها و تعداد دیگری از دستگاه 
های اجرایی استان، در نامه های جداگانه کارهایی که به عنوان 
مجازات های جایگزین زندان می توانند از ظرفیت محکومان 

استفاده کنند به دادگستری پیشنهاد داده اند.
وی بیان کرد: نهالکاری، پاکیزگی محیط زیست و حاشیه جنگل 
ها، کمک به بهسازی مدارس، حرفه آموزی، خدمات عمومی 
رایگان در شهرداری ها از جمله موارد پیشنهادی هستند که 

قضات ما نیز در محاکم برای محکومانی که جرایم غیرعمد 
و سبک مرتکب شده اند و سابقه کیفری هم ندارند، صادر می 

کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد:

کار در دانشگاه به جای زندان

داریم،  برنامه  گفت:  گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کمیت و کیفیت برنج استان را در سال آینده ارتقاء دهیم.

اراضی  هکتار  238هزار  گیالن  اینکه  بیان  با  درجانی  علی 
از  بیش  در  زمستانه  شخم  تاکنون  گفت:  دارد،  شالیزاری 

25هزار هکتار از این اراضی انجام شده است.
به دلیل شرایط جوی مناسب امسال  اینکه  به  با اشاره  وی 
شالیکاران برای انجام شخم زمستانه زودتر از سال گذشته وارد 
مزارع شده اند، از کشاورزان خواست در صورت وجود شرایط 
مناسب از آبهای موجود بهره بگیرند و حتما شالیزارهایشان 
موجب  زمستانه  شخم  داد:  ادامه   بزنند.درجانی  شخم  را 
میزان یک هزار 200متر مکعب در هر  به  صرفه جویی آب 
هکتار می شود.وی با بیان اینکه شخم زمستانه موجب کاهش 
هزینه تمام شده تولید برنج سفید گیالن می شود، تصریح کرد: 

عالوه بر شخم زمستانه، توسعه مکانیزاسیون نیز قیمت تمام 
شده تولید برنج سفید را کاهش می دهد.رییس سازمان جهاد 
کشاورزی گیالن گفت: کاهش قیمت تمام شده تولید برنج که 

از اولویت های کاری این سازمان است، موجب می شود که 
جوانان روستایی برای تولید برنج ترغیب شوند و تغییرکاربری 

نیز اتفاق نیفتد.
وی خاطرنشان کرد: برای ارتقای کمیت و کیفیت برنج باید 
تحقیقات انجام شده را به مزارع بیاوریم تا به ثروت تبدیل 

شوند.
موجب  هکتار  هر  در  برنج  عملکرد  افزایش  گفت:  درجانی 
برای  را  نیاز کشور  میزان  استان شده و  برنج  تولید  افزایش 

واردات برنج خارجی کاهش می دهد.
رییس جهاد کشاورزی گیالن، اظهار کرد: حفاظت از شالیزارها 
و جلوگیری از هرگونه تغییرکاربری شالیزارها افزایش یافته 
است و بسیار دقت می کنیم تا اتفاق تغییرکاربری مزارع برنج 

هر روز کمتر شود و به صفر برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن خبر داد:

ارتقای کمیت و کیفیت برنج گیالن در سال آینده

استاندار گیالن بر لزوم عدم جذب نیروی جدید در دستگاه ها 
تحت عناوین نیروی طرحی، شرکتی و پروژه ای تاکید کرد و 
یادآور شد: سازمان های مردم نهاد ظرفیت خوبی برای نظارت بر 

ارائه خدمات دستگاه ها هستند.
راهبردی توسعه   مصطفی ساالری در دومین جلسه شورای 
استان گیالن که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با 
تاکید بر لزوم فعال سازی کارگروه های توسعه مدیریت در کلیه 
دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: برگزاری این جلسات اثربخشی 
الزم را درخصوص ساماندهی نیروی انسانی، میز خدمت و دولت 

الکترونیک داشته باشد.
در  توسعه مدیریت  وی خواستار رصد عملکرد کارگروه های 
دستگاه ها شد و تصریح کرد: بلوکه کردن پست های سازمانی 
بالتصدی با در نظر گرفتن نیروهای توانمند و متخصص صورت 

گیرد تا در آینده اولویت های تبدیل وضعیت مشخص شود.
استاندار گیالن با بیان اینکه در برنامه جامع اصالح نظام اداری 
باید از کلی گویی فاصله بگیریم و به سمت راهکارهای اجرایی 
برویم، افزود: دستگاه ها با توجه به تعداد ساعات پست های 
بالتصدی برای کارمندان خود اضافه کار تعیین کنند. این روند 
کارآمدی و بهره وری سازمانی را افزایش می دهد و به صورت 

خودکار نیروی انسانی را در جهت کوچک شدن دولت مدیریت 
می کند.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه کاهش 5 درصدی حجم 
دولت به صورت سالیانه، گفت:ساز و کارها باید به گونه ای باشد 

که ذی نفعان از برنامه ها و دستورالعمل ها دفاع کنند. در حال 
حاضر ساز و کارهای ما بازدارنده نیست و خصلت خودکنترلی 
ندارد لذا دستگاه ها درصدد مراقبت صحیح از بخشنامه ها باشند.

وی با تاکید بر اینکه میز خدمت باید به سمت دولت الکترونیک 
برود، تصریح کرد: میز خدمت نقش مهمی در کاهش مراجعه 
به ادارات دارد، اما باید بستر الکترونیکی شدن ارائه خدمات را 
فراهم کنیم. همچنین شناسنامه خدمت و ریزخدمت شهرداری 

ها براساس چارچوب وزارت کشور تدوین شود.
ساالری با اشاره به عدم وجود آمار درست و دقیق از فساد اداری، 
خاطرنشان کرد: فساد در برخی از دستگاه ها حاد، متوسط و یا کم 
است و نمی توان به کل دستگاه تسری داد، اما نباید از بازرسی و 
نظارت غفلت کنیم. همچنین کار نکردن دلیل بر سالم کار کردن 
نیست و مدیران باید شهامت انجام وظایق محوله و پاسخگویی 
را داشته باشند.استاندار گیالن بر لزوم عدم جذب نیروی جدید 
در دستگاه ها تحت عناوین نیروی طرحی، شرکتی و پروژه ای 
تاکید کرد و یادآور شد: سازمان های مردم نهاد ظرفیت خوبی 
برای نظارت بر ارائه خدمات دستگاه ها هستند لذا باید از سمن 
ها حمایت کنیم تا در قالب یک چارچوب مشخص و منسجم 

جهت بهبود وضعیت کار کمک کار ما باشند.

استاندار گیالن:

سازمان های مردم نهاد ظرفیت خوبی برای نظارت بر دستگاه ها هستند

سرپرست فوریت های پزشکی گلستان خبر داد:
تصادف زنجیره ای ۲۲ خودرو 

در محور دلند به خان ببین
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان از تصادف زنجیره ای 22 خودرو در محور دلند 
به خان ببین که منجر به مصدوم شدن سه نفر شد، خبر داد.

علیرضا کمال غریبی اظهار کرد: صبح چهارشنبه در محور دلند 
به خان ببین استان، 22 خودرو طی یک تصادف زنجیره ای به 
یکدیگر برخورد کردند.وی افزود: این حادثه سه مصدوم داشت 
که مأموران اورژانس عالوه بر درمان اولیه سرپایی آن ها را 
به بیمارستان امام رضا خان ببین منتقل کردند.کمال غریبی با 
بیان این که حال عمومی مصدومان خوب است، ادامه داد: 
ماموران فوریت های پلیسی 110 این محور را تحت کنترل 
قرار دادند.وی گفت: علت حادثه در بررسی است اما در بررسی 
های اولیه پلیس راه، علت حادثه مه شدید صبحگاهی اعالم 

شده است.

رئیس پلیس آگاهی گلستان خبر داد:

افزایش ۳5 درصدی کشف 
کاالی قاچاق طی ۹ ماهه امسال 

در گلستان
رئیس پلیس آگاهی استان گلستان از افزایش 35 درصدی کشف کاالی قاچاق 

طی 9 ماهه امسال در گلستان خبر داد.

سرهنگ مجتبی مروتی، در خصوص افزایش کشفیات کاالی قاچاق و ارز در 
گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تالش های صورت گرفته طی 9 
ماهه گذشته 35 درصد شاهد افزایش کشف در حوزه قاچاق کاال و ارز در استان 
بودیم.وی ارزش ریالی کشفیات را 21 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: قاچاق 
کاالهایی که خروجی از استان بوده بیشتر شامل چوب و محصوالت جنگلی و 
سوخت است.مروتی در خصوص کاالهای ورودی به استان گفت: مانند گذشته 
لوازم خانگی و داروهایی دامی و انسانی و نوشیدنی ها و مواد غذایی از بیشترین 

ورودی های کاالی قاچاق به گلستان محسوب می شود.
رئیس پلیس آگاهی استان گلستان همچنین به افزایش 15 درصدی جرائم 

خرد در استان اشاره کرد و افزود: این جرائم شامل سرقت از باغات و سرقت از 
پارکینگ ها است که بیشتر توسط معتادان اتفاق می افتد.

مروتی از شهروندان خواست که اموال خود را بالصاحب رها نکرده و با جدیت 
در این زمینه ورود کنند.وی در خصوص جرائم خشن گفت: در سرقت های 
بزرگ کاهش داریم، سرقت های مسلحانه نسبت به سال گذشته تقریباً 5۴ 

درصد کاهش داشته است.
مروتی به سرقت خودورهای مدل پایین اشاره کرد و توضیح داد: اخیراً سرقت 
پراید مخصوصاً مدل های پایین آن در استان رشد کرده و مالکان خودور آن را 

به وسیله ایمنی مجهز کنند.

مدیرکل اوقاف گلستان:
موزه وقف در استان گلستان 

راه اندازی می شود
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان 
گلستان گفت: موزه وقف در استان 
گلستان راه اندازی می شود.به گزارش 
روابط عمومی اوقاف و امور خیریه 
استان گلستان، حجت االسالم روح 
موزه  کرد:  اظهار  سلیمانی فرد  اهلل 
وقف استان گلستان در امامزاده نور 
شهرستان گرگان راه اندازی می شود.

وقف  موزه  راه اندازی  افزود:  وی 
در استان با توجه به ظرفیت های موجود در موقوفات و بقاع 
متبرکه اعم از کتیبه ها، وقف نامه ها و غیره که متعلق به چند 
قرن پیش است می تواند برای عموم بسیار جذاب بوده و مورد 
استقبال قرار گیرد.مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان گلستان 
ادامه داد: فضای پیشنهادی برای ایجاد این موزه، مهدیه آستان 
مقدس امامزاده نور )ع( شهرستان گرگان است.سلیمانی فرد 
مقدس  آستان  مهدیه  که  این  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
امامزاده نور)ع( در بافت قدیمی شهرستان گرگان قرار دارد 
بنابراین مکان این موزه هم از ظرفیت خوبی برخوردار بوده 

و می تواند در محقق شدن اهداف این موزه نقطه قوتی باشد.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان:
اتاق مشاوره تخصصی 

گیاهان دارویی در گلستان 
راه اندازی می شود

راه  از  گلستان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
اندازی اتاق مشاوره تخصصی گیاهان 
دارویی در گلستان خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بنیاد نخبگان گلستان، 
به  کرد:  اظهار  خزاعیان  ابوالقاسم 
بنیاد  همت کارگروه گیاهان دارویی 
نخبگان استان گلستان، اتاق مشاوره 
تخصصی گیاهان دارویی برای ارائه 
حوزه های  در  فنی  و  علمی  خدمات 

کاشت، داشت و برداشت، فرآوری و صنعت، بازرگانی، مجوزها 
راه اندازی  دارویی  گیاهان  حوزه  با  مرتبط  استانداردهای  و 
می شود.وی با تأکید بر ظرفیت های ویژه استان گلستان در 
حوزه گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگروه های 
تخصصی، زمینه اثرگذاری نخبگان در تصمیم گیری های کالن 
فراهم می شود و با توجه به نظرات جامعه نخبگانی امکان 
مقابله با هرگونه بحران وجود دارد.خزائیان گفت: انتظار می رود 
با حضور و مشارکت نخبگان، استفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود در بخش گیاهان دارویی در راستای توسعه اقتصادی 
استان صورت گیرد.وی افزود: تولیدکنندگان، بازرگانان فعال 
در حوزه گیاهان دارویی جهت استفاده از خدمات این مرکز 

مشاوره ای تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.

گیالن  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
دالری  میلیون   2۷ صادرات  به  اشاره  به 
پیش بینی  گفت:  استان  تعاونی  شرکت های 
می شود حجم صادرات این شرکت ها در پایان 

سال به بیش از 30 میلیون دالر برسد.
عباس علیزاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
شرکت های تعاونی گیالن در 9 ماهه گذشته 
امسال حدود 2۷ میلیون دالر صادرات داشتند و 
با توجه به روند فعلی پیش بینی می شود حجم 
صادرات آنان تا پایان سال 9۷ به بیش از 30 

میلیون دالر برسد.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
گیالن عنوان کرد:  اداره کل تعاون،  کار و رفاه 
میلیون  امسال صادرات 30  گیالن  اجتماعی 
استان  تعاونی  شرکت های  برای  را  دالری 
گزارشات  طبق  که  بود  کرده  هدف گذاری 
از  مذکور  شرکت های  لحظه  این  تا  موجود 

برنامه تدوین شده جلوتر هستند.

علیزاده عمده محصوالتی که توسط شرکت های 
تعاونی گیالن صادر می شوند را برشمرد و افزود: 
مصنوعات  کشاورزی،  تولیدات  انواع  چای ، 
پالستیکی و خاویار عمده محصوالتی هستند 

که شرکت های تعاونی گیالن آن ها 
را به کشورهای مختلف اروپایی 

می کنند. صادر  آسیایی  و 
اسامی  اعالم  ضمن  وی 
کشورهایی که محصوالت 
تولیدی شرکت های تعاونی 
صادر  آن ها  به  گیالن 

کشورهای  گفت:  می شود 
هلند  آلمان،  دانمارک،  سوئد،  

و کشورهای همسایه   نظیر ترکیه، 
عراق و سوریه مقصد ورود کاالهای تولید 

شده شرکت های تعاونی گیالن هستند.
وی  از افزایش قابل توجه صادرات شرکت های 
تعاونی استان به نسبت سال گذشته خبر داد 

پایان سال 96 شرکت های  تا  بیان داشت:   و 
تعاونی گیالن حدود 18 میلیون دالر صادرات 
انجام داده بودند در حالی که این روند امسال با 

رشد بسیار چشمگیری مواجه است.
علیزاده به وجود 8 هزار شرکت 
استان  سطح  در  تعاونی 
گیالن اشاره کرد و ابراز 
داشت: از بین این تعداد 
موجود  تعاونی  شرکت 
 600 و  هزار   2 تنها 
عدد از آن ها با اشتغال 
به  نفر  3۴ هزار و 500 
مستمر  و  مستقیم  طور 
ادامه  خود  فعالیت های  به 
می دهند و مابقی به دالیل مختلفی 
غیرفعال شده اند.وی با بیان اینکه 2 میلیون و 
100 هزار نفر عضو شرکت های تعاونی فعال 
گیالن هستند افزود: یک میلیون و ۷00 نفر از 

این تعداد در شرکت های سهام عدالت و مابقی 
اعتبار،   تعاونی های  مصرف،   تعاونی های  در 
تعاونی های خدماتی و کشاورزی،  صنایع دستی 

و تعاونی های تبدیلی عضویت دارند.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
گیالن حمایت از تشکیل شرکت های تعاونی 
این  کرد:   عنوان  و  شد  متذکر  را  دانش بنیان 
دستگاه برای تحقق این هدف مهم رایزنی ها 
و تفاهم نامه هایی را با دانشگاه گیالن،  دانشگاه 
آزاد اسالمی و پارک علم و فناوری استان انجام 

داده و منعقد کرده است.
ارزان  تسهیالت  اعطای  به  اشاره  با  علیزاده 
تعاونی  شرکت های  تشکیل  متقاضیان  به 
چنین  راه اندازی  کرد:   تصریح  دانش بنیان 
شده  آغاز  تازگی  به  گیالن  در  شرکت هایی 
و  کار  تعاون،  کل  اداره  حال  این  با  اما  است 
رفاه اجتماعی استان تمام تالش خود را برای 

حمایت از متقاضیان انجام می دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن اعالم کرد:

تعاونی های گیالن امسال  ۲۷ میلیون دالر صادرات انجام دادند
دو هزار و 550 تن مرکبات و کیوی 

از گلستان صادر شد
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی گلستان 
گفت: امسال صادرات دو هزار و 550 تن مرکبات و کیوی 
از این استان به کشورهای ترکمنستان، روسیه و آذربایجان 
میزان  این  از  داشت:  اظهار  فاروقی  شد.عیدمحمد  انجام 
صادرات، دو هزار و 300 تن آن مرکبات و بقیه کیوی بوده 
بهره  پروانه  دارای  سورتینگ  واحدهای  صاحبان  توسط  که 
برداری از جهادکشاورزی استان صورت گرفته است.وی گفت: 
انجام صادرات مرکبات از استان عالوه بر ارزآوری به ارزش 
یک میلیون و 25 هزار و 350 دالر برای کشور ، باعث تعادل 
بازار مرکبات در استان شده و از کاهش نرخ در فصل برداشت 
جلوگیری کرده است.به گفته فاروقی، اکنون در گلستان به 
جز واحدهای شخصی و دارای پروانه بهره برداری از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، 19 واحد سورتینگ )خاک گیری و 
سایز بندی میوه(، بسته بندی و نگهداری با ظرفیت ساالنه 
92 هزار تن محصول کشاورزی دارای پروانه بهره برداری از 
سازمان جهادکشاورزی استان، فعالیت دارد.برداشت مرکبات 
در گلستان در میانه فصل پاییز آغاز می شود و کارشناسان 
جهادکشاورزی استان به دلیل خسارت سرما به باغ مرکبات 
چند سال قبل، امسال پیش بینی برداشت حدود 80 هزار تن 
محصول از باغ بارور مرکبات را دارند که افزون بر 60 درصد 
از مرکبات تولیدی به صورت خودمصرفی است. ببشترین باغ 

های مرکبات گلستان در غرب این استان قرار دارد.

رئیس پلیس راهور گیالن خبرداد:
اجرای طرح اهدای کاله ایمنی 

رایگان به موتورسواران

رئیس پلیس راهور گیالن از اجرای طرح اهدای کاله ایمنی 
رایگان به موتورسواران خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی، 
رئیس پلیس راهور استان گیالن گفت: همه موتورسواران فاقد 
کاله ایمنی می توانند امروز با شرکت در همایش کالهی برای 
زندگی که ساعت 10 صبح در سالن شهدای نیروی انتظامی 
میدان رازی رشت برگزار می شود، کاله ایمنی رایگان دریافت 
کنند.وی، با اشاره به اینکه در این همایش آموزش های الزم با 
هدف کاهش تلفات و سوانح رانندگی به راکبان موتورسیکلت 
ایمنی  کاله  دریافت  برای  افزود:  می شود،  داده  آموزش 
رایگان نیاز به هیچ مدارکی نیست فقط باید موتورسواران با 
موتورسیکلت خود در این همایش حضور یابند.رئیس پلیس 
راهور استان گیالن گفت: با توجه به اینکه راکبان موتورسیکلت 
سهم زیادی در آمار تلفات سوانح رانندگی دارند، اجرای طرح 
اهدای کاله ایمنی رایگان را در دستور کار خود قرار دادیم.

سرهنگ محمدرضا محمدی همچنین از اجرای برنامه جامع 
آموزش فرهنگ ترافیک در استان نیز خبر داد و بر ضرورت 
استفاده موتورسواران از کاله ایمنی و دقت در رانندگی با توجه 
به آمار باالی تصادفات منجر به فوت راکبان موتور سیکلت 
در استان تاکید کرد و از موتورسواران خواست پلیس را در 
ایمنی و رعایت  از کاله  استفاده  با  زمینه کاهش تصادفات 
قوانین یاری و همراهی کنند.وی تصریح کرد: چگونگی نحوه 
تردد ایمن در جاده ها، آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، 
رعایت نکات ایمنی در هنگام موتورسواری و افزایش اطالعات 
ترافیکی از مهترین مواردی است که قرار است در همایش فردا 

به موتورسواران آموزش داده شود.


