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اجتماعي

وطن امروز شماره 2599

نبضجامعه
با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

رشیدیان رئیس سازمان
حج و زیارت شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در حکمی علیرضا رشیدیان
را ب��ه عنوان مع��اون وزیر و
رئیس س��ازمان حج و زیارت
منصوب ک��رد .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی در حکمی علیرضا رشیدیان را
به عنوان معاون وزیر و رئیس س��ازمان حج و
زیارت منصوب کرد .رشیدیان ،استاندار پیشین
استان خراس��انرضوی در دولتهای یازدهم و
دوازدهم است .وی تحصیلکرده دکترای حقوق
کیفری و جرمشناسی است .رشیدیان همچنین
مسؤول نظارت و بازرسی حوزه نماینده ولیفقیه
در امور حج و زیارت بوده اس��ت .به این ترتیب
رشیدیان جایگزین حمید محمدی شد.
وزیر آموزشوپرورش خبر داد

قرار گرفتن نظام رتبهبندی
معلمان در بودجه 98

فرمانده ناجا آخرین وضعیت فضای مجازی کشور را تشریح کرد

رشد  ۷۱درصدی جرائم فضای مجازی

کوتاه و گویا

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا

هوای تهران ،همچنان ناسالم است

گروه اجتماعی :فرمانده ناجا گفت :امسال جرائم در
فضای مجازی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
حدود  ۷۱درصد افزایش پیدا کرده اما بیش از ۸۰
درصد جرائم فضای مجازی کشف شده است.
به گزارش تسنیم ،سردار حسین اشتری در نشست
ساالنه رؤس��ای پلیس فتای سراسر کشور با بیان
اینکه فضای مجازی با زندگی مردم عجین ش��ده
اس��ت ،اظهار داش��ت :باید اقداماتی انجام شود که
این فضا باعث آسیب به استفادهکنندگان آن نشود.
جرایم در فضای مجازی امس��ال نس��بت به مدت
مشابه سال گذشته حدود  71درصد افزایش پیدا
کرده اما بی��ش از  80درصد جرائم فضای مجازی
کش��ف ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه جرائم در
این فضا رو به رش��د اس��ت ،گفت :نسبت به دنیا و
بسیاری از کشورها در کشف جرائم فضای مجازی
رتبه باالتری داریم .یکی از موضوعات نگرانکننده
در فضای مجازی کالهبرداری اس��ت؛ مجرمان در
این فضا کالهبرداری میکنن��د که در این زمینه
توصیههایی به بانکها و مردم داشتیم.
اشتری با اشاره به ظرفیت خوب
ش��کل گرفته در پلی��س فتا در
سراسر کش��ور یادآور شد :امروز
در  146نقطه کش��ور پلیس فتا
استقرار دارد که تا پایان سال این
تعداد افزایش پیدا میکند .در سال آینده شهرهای
با بیش از  150هزار نفر جمعیت نیز به مرکز پلیس
فتا مجهز میشوند .فرمانده ناجا درباره زمان کشف
جرائم در پلیس فتا هم گفت :کشف جرائم بستگی
ب��ه نوع ج��رم و نوع اطالعات دارد؛ هرچه اش��راف
بیشتر باشد سرعت عمل بیشتر میشود اما اکنون
میانگین کشف جرائم در پلیس فتا حدود  15روز
است.
■■وقوع  ۴۱هزار جرم در فضای مجازی

عالوه بر این سردار کمال هادیانفر ،رئیس پلیس
فتای ناجا با اش��اره به اینکه در  8ماه امس��ال در
مقایس��ه با س��ال گذش��ته جرائم فضای مجازی
۷۱درصد رشد داشته است ،گفت :طی این مدت
 ۴۱هزار جرم در فضای مجازی رخ داده اس��ت که
سالمت گ�روه اجتماع�ی :س��خنگوی
س��ازمان غ��ذا و دارو در واکنش
ب��ه اظهارنظ��ر مهناز افش��ار مبنی ب��ر مصرف
داروی نالوکس��ان برای جلوگیری از مرگ ناشی
از س��وءمصرف مواد ،گفت :سراسر این اظهارات
اشتباه است و داروی نالوکسان دارویی است که
باید با تجویز پزشک تهیه شود.
کیان��وش جهانپ��ور در واکنش ب��ه اظهارات
مهناز افش��ار ،بازیگر سینما درباره معرفی آمپول
نالوکسان و بازتاب آن در فضای مجازی ،به ایسنا
گفت :اظهارات این بازیگر صحت ندارد و کس��ی
غیر از صاحبان حرفه پزش��کی حق اظهارنظر در
حوزه سالمت و درمان را ندارد .متاسفانه در کشور
ی اشتغاالت دیگرشان کمتر میشود،
ما افراد وقت 
فورا به اظهارنظر در حوزه پزشکی و طب مبادرت
میکنند که این کار تنها باعث بروز مشکالت برای
مردم میشود و میتواند پیامدهایی را برای مردم
به دنبال داشته باشد .وی تاکید کرد :هیچ آمپول
و فرآورده تزریقی در دنیا نیست که بدون تجویز
پزشک مصرف شود .داروی نالوکسان دارویی است
که به طور کامل باید با تجویز پزشک تهیه شود
و هیچ داروخانهای حق ندارد بدون نسخه پزشک
این دارو را در اختیار قرار دهد و این دارو ،دارویی
اس��ت که در اورژانس پیشبیمارستانی ،اورژانس
بیمارستانی ،اتاق عمل و ریکاوریهای اتاق عمل
با تجویز پزش��ک و تحت نظر افراد آموزشدیده و
متخصص و تحت مانیتورینگ استفاده میشود.
جهانپور با بیان اینک��ه تجویز این دارو حتی

هوای تهران روز گذش��ته با شاخص 139
در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار
گرفت.
به گزارش «وطنامروز» ،بر اس��اس آخرین
اطالعات دریافتی از ایس��تگاههای س��نجش
کیفیت ه��وای تهران ،وضعی��ت کیفی هوای
تهران در  ۲۴س��اعت گذشته با شاخص 139
در ش��رایط ناس��الم برای گروههای حس��اس
ق��رار گرفت .این در حالی اس��ت که در برخی
از ساعات روز شاخص میانگین سطح شهر به
 151نیز رسید .همچنین با توجه به اطالعات
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به
شهرداری ،منطقه  20با شاخص  ،173منطقه
 18با شاخص  ،172منطقه  17با شاخص 167
و مناط��ق  6و  21با ش��اخص  163آلودهترین
مناطق سطح شهر بودند.

ب��ه رمزهای یک ب��ار مصرف
ش��دند .هادیانفر با اشاره به
فعالی��ت  ۴۰۰میلیون کارت
بانک��ی در کش��ور ،گفت :این
نش��ان میدهد ه��ر ایرانی به
طور متوس��ط  5ی��ا  6کارت
بانکی در دس��ت دارد که باید
امنیت تراکنش با این کارتها
تأمین شود.

پیشبینی میشود تا آخر سال
این جرائم به حدود  ۵۸تا  ۵۹س�ردار هادیانف�ر :بر اس�اس آمارها
ل حاضر در
هزار مورد برسد .رئیس پلیس ۴۱درصد از جرائم ما در حا 
فتای ناجا افزود :درعینحال تلگرام رخ میدهد که البته نس�بت به
قدرت کش��ف پلیس نیز ،باال قبل کاهش یافته است ،ضمن اینکه در
ل حاضر  ۳۵میلیون نفر در هاتگرام
بوده اس��ت .برای مث��ال در حا 
آمریکا چیزی حدود  ۲۰تا  ۲۵و طالگ�رام حضور دارند و از این طریق
درصد جرائ��م فضای مجازی همچنان به تلگرام دسترسی دارند
کشف میشود اما در کشور ما
توان کشف پلیس فتا بالغ بر  ۸۰درصد است .وی ■■حضور  35میلیون نفر در هاتگرام و طالگرام
درباره بیشترین جرائم در فضای مجازی خاطرنشان
همچنی��ن س��ردار هادیانفر در
کرد :برداشت غیرمجاز از حساب بیشترین جرم رخ
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه
داده در فضای مجازی اس��ت که در این راس��تا از
چن��د درص��د از جرائ��م فضای
مدته��ا قبل تدابیری به منظور توقف این فرآیند
مج��ازی در فض��ای تلگ��رام و
انجام دادی��م .حتی چندی پیش فرمانده ناجا نیز
اینستاگرام رخ داده است ،گفت:
از رئیس جمهور درخواستی را درباره رمزهای یک بر اس��اس آماره��ا  ۴۱درصد از جرائ��م ما در حال
بار مصرف بانکی مطرح کردند که خوش��بختانه با حاضر در تلگرام رخ میدهد که البته نسبت به قبل
ل حاضر ۳۵
دس��تور رئیسجمهور به بانک مرک��زی و صدور کاهش یافته است ،ضمن اینکه در حا 
ابالغیه ،تمام بانکها موظف به ارائه خدمات مربوط میلیون نفر در هاتگرام و طالگرام حضور دارند و از
سخنگوی سازمان غذا و دارو:

سلبریتیها در درمان دخالت نکنند
واکنش انجمن داروسازان به اظهارات مهناز افشار

برای افراد معتاد که ب��ه موادمخدر اعتیاد دارند
میتوان��د عوارض و پیامدهایی به دنبال داش��ته
باش��د و حتی ممکن اس��ت عوارض قلبی بروز
کند ،گف��ت :بنابراین باید در ش��رایط اورژانس،
اتاق عمل ی��ا ریکاوری یا آیس��ییو تحت نظر
پزشک و با مانیتورینگ تزریق شود و به هیچوجه
تزریق خودسرانه و خودتجویزی آن توسط افراد
غیرپزشک نمیتواند برای بیمار مفید باشد.
وی افزود :بای��د توجه کرد اظهارنظر در این
م��وارد نوعی خ�لاف و اخالل در ام��ر درمان و
دخالت افراد غیرمتخصص در موضوع درمان به

عکسنوشت

در این زمینه ندارند و سراسر اظهاراتشان اشتباه
اس��ت که میتواند منجر به سرگردانی و عوارض
ناگوار برای مردم شود.
■■هشدار انجمن داروسازان

عالوه بر این ،نایبرئیس انجمن داروس��ازان
ایران به موج ایجادشده در فضای مجازی و معرفی
یک آمپول توسط مهناز افشار جهت جلوگیری از
مرگ ناشی از سوءمصرف مواد واکنش نشان داد.
س��یدعلی فاطمی در اینباره گفت :نوع تزریقی
نالوکسان ،یک داروی ضدمسمومیت با موادمخدر
است که از آن برای تشخیص اعتیاد هم میتوان
استفاده کرد .واقعیت این است که تجویز صحیح
و بموقع این دارو میتواند جان یک فرد مسموم
به موادمخدر همخان��واده تریاک نظیر مورفین،
متادون ،هروئین و فنتانیل را که قادر به تنفس
نیست و در آستانه مرگ قرار گرفته نجات دهد.
وی افزود :اما باید توجه داشته باشیم تزریق
خودس��رانه نالوکسان ،میتواند بسیار خطرناک
ب��وده و عوارض متع��ددی را به دنبال داش��ته
باش��د .ضمن اینکه ای��ن دارو تاثی��ری در رفع
مسمومیت با داروهای خوابآور مانند کلونازپام
و مواد محرک مانند کوکائین ،اکستازی و شیشه
ندارد و متاسفانه شاهد شیوع چنین حرفهای
بیپای��های در می��ان م��ردم از س��وی برخ��ی
چهرههای غیرعلمی هس��تیم .فاطمی گفت:
آمپول نالوکسان در داروخانههای بیمارستانی و
برای بخش مسمومان در دسترس است و توزیع
عمومی در داروخانهها ندارد.

برگزاری دومین کنگره پزشکان قلب ایران و اروپا

راحت باش!

پارک خودرو با خیالی راحت زیر تابلوی توقف ممنوع و حمل با جرثقیل! خیابان ولیعصر تهران

حس��اب میآید .اظهارات این بازیگر هم ش��ائبه
دخالت در موضوع درمان را دارد.
ما توصیه میکنیم افراد و سلبریتیها و افرادی
که ممکن اس��ت در حوزه خودش��ان به شهرتی
دست پیدا کرده باشند ،در موضوعاتی که ربطی
به آنها ندارد ،دخالت نکنند و به حرفه خودشان
مش��غول باشند و موضوع دارو و درمان را به اهل
فن آن بس��پارند .سخنگوی سازمان غذا و دارو با
بیان اینکه این اظهارات را تکذیب میکنیم ،گفت:
این اظهارات اشتباه است و دخالت در امر درمان
به حساب میآید .این خانم بازیگر هیچ تخصصی

این طریق همچنان به تلگرام دسترسی دارند .عالوه
بر این بخش��ی هم با  VPNبه تلگرام دسترس��ی
داشته و عدهای هم به پیامرسانهای داخلی مانند
گپ و سروش کوچ کردهاند .به گفته رئیس پلیس
فت��ای ناجا ۲۴ ،درصد جرائم فضای مجازی نیز در
اینس��تاگرام اتفاق میافتد و مابقی جرائم در دیگر
فضاها انجام میشود.
سردار هادیانفر با اشاره به اینکه  ۴۲هزار همیار
پلیس فتا در سراس��ر کش��ور فعالیت دارند ،اظهار
داش��ت :به  ۲۱۰هزار دانشآموز نیز آموزشهایی
درباره فضای مجازی از س��وی پلیس فتا ارائه شده
که ما در نظر داریم ای��ن دانشآموزان را به عنوان
همی��ار پلیس فتا معرفی کنی��م .وی درباره نحوه
شکایت از جرائم فضای مجازی نیز افزود :شکایت
طبق قانون باید در دس��تگاه قضایی ثبت ش��ده و
برایش تمبر باطل شود و از آنجا به پلیس فتا ارجاع
ش��ود اما مردم میتوانند گزارشات خود را از طریق
راههای ارتباطی به پلیس فتا منتقل کنند اما باید
شکایت در دستگاه قضایی ثبت شود.

به همت آستان قدس رضوی انجام شد

عکسازعلیالبرزی

مجتبی توسلی ،معاون اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه یک تهران از گشت و پایش
مستمر شبانه برای یافتن بیخانمانها و افراد
آسیبدیده در نقاط شهری با هدف ساماندهی
این افراد در هوای سرد تهران ،خبر داد و گفت:
درحال حاضر مددسرای ازگل با گنجایش هر
ش��ب حدود  ۵۰نفر ،در حال خدمترسانی به
مددجویان و از س��اعت  17آماده پذیرش افراد
اس��ت و آنها میتوانند تا  6صبح در مددس��را
مستقر باشند .در مواقع اضطراری آب و هوایی
تا  ۲۴س��اعت خدمات الزم به مددجویان ارائه
میشود و این طرح تا پایان فروردین ادامه دارد.
مرتضی صانعی طاهری ،دبیر سی و پنجمین
کنگره ساالنه رادیولوژی در آستانه برگزاری این
کنگره گفت :این کنگره با حضور اساتید داخلی
و خارجی س��وم تا شش��م اردیبهشتماه سال
آینده برگزار میشود و جدیدترین دستاوردهای
علمی در حوزههای مختل��ف رادیولوژی مورد
بحث و گفتوگو قرار میگیرد .محورهای اصلی
این کنگره نورورادیول��وژی ،رادیولوژی زنان و
مامایی ،رادیولوژی سرطان ،رادیولوژی هیبرید
و حفاظت در مقابل اشعه است.
مخزن و سامانه آبرسانی اضطراری در محله
زرگنده با حضور مصطفی س��لیمی ،ش��هردار
منطقه  3تهران برای شرایط اضطراری افتتاح
شد .این مخزن با ظرفیت  100هزار لیتر برای
ش��رایط خاص مانند وق��وع بالیای طبیعی در
محل پست امداد زرگنده شرکت آب و فاضالب
منطقه یک تهران طراحی و ساخته شده است
و میتواند آب را تا  3روز برای  33هزار نفر مهیا
کند و این منبع ضدزلزله است.
محمود پاکدل ،معاون تعاون و امور اجتماعی
بنیاد شهید و امور ایثارگران از محل میز خدمت
در س��تاد مرکزی بنی��اد بازدید کرد و گفت :با
توسعه میز خدمت الکترونیکی ،مشکالت در
حوزههای پذیرش و امور اداری ،اجرای ماده 38
قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ،اشتغال
و تسهیالت رفاهی تسهیل خواهد شد .به گفته
پاکدل ،بیش��تر خدمات بنیاد تا پایان دیماه
بهصورت الکترونیکی ارائه خواهد شود.
صدرالدین علیپور ،مدیرکل محیطزیست و
توسعه پایدار ش��هرداری تهران با بیان اینکه
براساس اسناد فرادستی و مصوبه هیأت وزیران،
تأمين حداقل  20درصد برق مصرفي از طريق
انرژيهاي تجديدپذير در دستور کار شهرداری
تهران قرار دارد ،گفت :از انرژیهای تجدیدپذیر
و نو برای تولید برق در تهران اس��تفاده خواهد
ش��د و اين پ��روژه گامي مؤث��ر و محكم برای
افزای��ش كيفيت محيطزيس��ت ش��هر تهران
خواهد بود.

آوای شهر
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■■میانگینکشفجرائم

وزیر آموزشوپ��رورش از قرار گرفتن نظام
رتبهبن��دی معلمان در بودجه س��ال  98خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سیدمحمد بطحایی اظهار
داش��ت :کار نظام رتبهبندی در حال پیشرفت
اس��ت ،آخرین خبرهایی که من دارم نیز این
موضوع در بودجه س��ال  98هم در نظر گرفته
شده است .منتظر ارائه بودجه به مجلس هستیم
تا تکلیف این موضوع روش��ن شود .وی افزود:
پیش��نهادی که در کمیسیون اجتماعی دولت
ارائه شد به تصویب رسید و در دستور کار دولت
قرار میگیرد .وزیر آموزشوپرورش گفت :هدف
اصلی رتبهبندی افزایش حقوق نیس��ت ،بلکه
ارتقای شایس��تگیها و توانمندیهای معلمان
اس��ت اما یکی از آثار توانمندی این اس��ت که
با ارتقای شایس��تگیها حقوقه��ا هم افزایش
مییابد.
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گ�روه اجتماع�ی :دومین کنگره
کنگره
بینالمللی پزش��کان قلب ایران و
اروپا با حضور  500فوقتخصص ،متخصص و جراح
قلب از  21کش��ور جهان به همت آس��تان قدس
رضوی در بیمارس��تان رضوی
مشهد در حال برگزاری است.
این کنگ��ره بینالملل��ی روز
گذشته با حضور حجتاالسالم
رئیس��ی ،تولی��ت آس��تان
قدس رضوی در بیمارس��تان
فوقتخصصی رضوی مشهد آغاز به کار کرده است.
 300س��خنرانی ب��ا موضوعات جدی��د در این
گردهمایی علمی انجام میشود که  200سخنرانی
توس��ط اس��اتید خارجی و  100سخنرانی توسط
پزشکان داخلی در  50بخش برگزار خواهد شد.
در ای��ن کنگ��ره که با ن��گاه وی��ژهای در حوزه
آم��وزش برگ��زار میش��ود ،بی��ش از  ۲۰م��ورد
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فوقتخصصی رضوی انجام میشود.
در نشس��تهای دومی��ن
کنگره علمی پزشکان قلب ایران
و اروپا در بیمارستان رضوی از
تعداد زیادی از بیمارانی که به
طور معمول از طریق کاتتریسم
و آنژیوگرافی درمان میشوند،
حین عمل جراحی تصویربرداری ش��ده و بهصورت
زنده روی صفحه نمایش به ش��رکتکنندگان ارائه
میشود .همچنین تعدادی از جراحیهای ویژه که در
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ،بیمارستان کوثر
شیراز و بیمارستان کینگ فیصل عربستان پیشتر
انجام و از آنها فیلمبرداری ش��ده است ،در طول این
کنگرهها برای شرکتکنندگان نمایش داده میشود.

واکنش کرباسچی
به دوچرخهسواری حناچی

غالمحسین کرباسچی ،شهردار اسبق تهران
در اینس��تاگرام خود درباره دوچرخهس��واری
حناچی در روز سهش��نبههای ب��دون خودرو
واکنش نش��ان داد .به گ��زارش «وطن امروز»،
پیروز حناچی ،شهردار تهران سهشنبه گذشته
مسیر خانه تا محل کار و بالعکس را با دوچرخه
ط��ی کرد؛ اقدامی که ب��ا واکنشهای متفاوت
در فضای مجازی مواجه ش��د .در همین باره،
کرباس��چی ش��هردار اس��بق تهران در صفحه
ش��خصی خود در فضای مجازی نوشته است:
«ای کاش آق��ای حناچی به ج��ای دوچرخه،
صبح زود بدون ترافیک با ماشین میرفت دفتر
کارش و پیگی��ری و تالش میک��رد که زودتر
صدها واگن معطل مانده مترو به خطوط مترو
ملحق شوند که صدها هزار مسافر مترو راحتتر
و سریعتر برس��ند و دهها هزار اتومبیل کمتر
بیرونبیایند».
رئیسپلیسپایتخت:

نردههای چهارراه ولیعصر
برداشته نمیشود

رئیس پلیس پایتخ��ت اعالم کرد محدوده
چهارراه ولیعص��ر برای تردد عابران از س��طح
تقاطع بازگش��ایی نمیش��ود .س��ردار حسین
رحیم��ی درب��اره اینک��ه آیا مس��یر و تقاطع
خیابانهای ولیعصر و انقالب برای عبور عابران
پیاده بازگشایی خواهد شد به ایسنا گفت :این
نردهها برداشته نمیشود ،چرا که فلسفه ساخت
زیرگذر چهارراه ولیعصر یا چهارراه جهاننما این
بود که عبور و مرور جمعیت به زیر سطح برود
و میلیاردها تومان نیز برای س��اخت آن هزینه
شد تا ترافیک در آن منطقه از بین برود و حتی
سوانح و حوادث رانندگی نیز کاهش یابد .وی
با بیان اینکه موضوعاتی مانند تس��هیل تردد
توانیاب��ان باید در همان زیرگذر تعبیه ش��ود،
خاطرنشان کرد :این همه هزینه شده تا ترافیک
مدیریت ش��ود ،بنابراین باید برای رفت و آمد
معلوالن ،مدیران ش��رایطی را فراهم کنند که
در همان زیرگذر مش��کل تردد برایشان حل
شود .پیش از این شهرداری تهران با درخواست
انجمنه��ای فعال در دف��اع از حقوق معلوالن
تصمیم به بازگشایی مس��یر و تقاطع چهارراه
ولیعصر برای تردد عابران گرفته بود که با وجود
برگزاری مراسمی برای بریدن نردههای چهارراه
ولیعصر ،با مخالفت پلیس مواجه شد و نردهها
دوباره نصب شد.
بهارستان

عضو هیأترئیسه مجلس خبر داد

استیضاح وزیر علوم

«اس��تیضاح وزیر علوم با بیش از  ۷۰امضا
و در  ۱۰مح��ور تقدیم هیاترئیس��ه مجلس
ش��د» .عضو هیاترئیس��ه مجلس با بیان این
مطلب به مهر گفت :استیضاح وزیر علوم با ۱۰
محور تقدیم هیاترئیسه مجلس شد .علیاصغر
یوسفنژاد اظهار داشت :طرح استیضاح منصور
غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با بیش
از  ۷۰امضا در  ۱۰محور به هیاترئیسه تقدیم
ش��د .گفتنی است برخی محورهای استیضاح
منصور غالمی شامل نبود برنامه و سیاستهای
کالن پژوهش��ی و فناوری در چارچوب اسناد
باالدس��تی ،عدم توجه ب��ه آموزشهای فنی و
حرفهای و رش��تههای مهارتی ،ضعف ش��دید
مدیریتی و نظارتی وزیر در س��تاد وزارت علوم
و انتصابات دانشگاههای کشور و تضعیف شدید
دانش��گاه پیام ن��ور به بهانه آمایش س��رزمین
و منطق��های کردن دانش��گاه برخ�لاف نظر
نمایندگان مجلس و عدم تعیینتکلیف اعضای
هیات علمی دانشگاه پیام نور میشود.

