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جامعه

آغازتجهیز  2هزار کالس به سیستم گرمایشی استاندارد
طرح تجهیز دو هزار کالس درس مدارس
ذوالفقاری
ابــتــدایــی و پیش دبستانی بــه سیستم
گرمایشی استاندارد با  24میلیارد تومان اعتبار از روز
گذشته در اســتــان آغــاز شــد .بــه گ ــزارش «سیستان و
بلوچستان» ،دبیر کل جمعیت هالل احمر کشور روز
گذشته در جمع خبرنگاران گفت :بعد از حادثه تلخ آتش
سوزی مدرسه در زاهدان ،شورای مرکزی جمعیت هالل
احمر تشکیل و تصمیم بر این شد که برای ایمن سازی
سیستم گرمایشی مــدارس ،برنامه هایی را آغاز کنیم.
«محمود رضا پیروی» ادامه داد 160 :هزار کالس درس
در کشور گرفتار مشکل سیستم های گرمایشی نا ایمن
اســت که نگرانی جــدی همه را به همراه دارد ،برای
استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس موسسه
های مردم نهاد ،هنرمندان و بنیاد برکت نیز پای کار
آمدند .وی با بیان این که ابتدا سیستم های گرمایشی
مدارس پیش دبستانی و دبستان استان ایمن می شود
اظهار کرد :در مرحله اول اجرای این طرح مراحل نصب
 230بخاری تابشی از روز گذشته آغاز شد ،برنامه داریم
در این مرحله  500کالس در قالب  250مدرسه دو
کالسه به سیستم گرمایشی استاندارد تجهیز شود که
بقیه سیستم ها تا هفته آینده جانمایی می شود .به گفته
وی ،برای گرمایش مدارس سه تا شش کالسه نیز قرار
است از سیستم پکیج و شش کالس به باال از سیستم
موتور خانه استفاده شود .وی بیان کرد :آموزش برای
عموم مردم بسیار موثر است ،چرا که بسیاری از مشکالت
به دلیل نبود آموزش و فرهنگ سازی به وجود می آید که
یکی از این معضالت تصادفات رانندگی است و تنها راه
جلوگیری از صدمات نیز پیشگیری ،آمــوزش صحیح و
رعایت نکات ایمنی است .وی تصریح کرد :دو سال زمان
می برد که مشکل گرمایشی مدارس استان رفع شود ،این
طرح با عنوان «ققنوس» اجرا می شود و هدف از اجرای
آن ارتقای سیستم گرمایشی مدارس و ایمن سازی آن
است .به گفته وی ،یکی از مهم ترین محورهای تفاهم نامه
با آمــوزش و پــرورش ،آمــوزش بــرای پیشگیری از چنین
اتفاق هایی است که در حوزه های مختلف برگزار خواهد
شد .هنرمندان نیز برای اجرای طرح تجهیز مدارس به
سیستم گرمایشی استاندارد پای کار آمدند که از جمله آن
ها می توان از احسان علیخانی و کتایون ریاحی نام برد.
پیروی خاطرنشان کرد :در یک سال گذشته سیستان و

مجهز می شود ،به همین منظور کمپین مردمی در فضای
مجازی راه اندازی می شود.

 8860کالس در شرایط نا ایمن

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس :برای تجهیز  2هزار کالس به سیستم گرمایشی استاندارد  24میلیارد تومان اعتبار پیش بینی می شود

بلوچستان نقطه تمرکزی جمعیت هالل احمر برای کمک
به کاهش مشکالت مردم بوده است .تابستان امسال
برای طرح نذر آب که تابستان سال آینده نیز اجرایی می
شود 30 ،میلیارد تومان اعتبار هزینه شد 19 ،استان،
معین شهرستان های استان شدند و خدماتی در قالب
توزیع سبد غذایی و خدمات پزشکی و دارویی ارائه دادند.

اجرای  2260طرح توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

مدیر عامل بنیاد اجتماعی برکت احسان نیز گفت :خبر
آتش سوزی مدرسه در زاهــدان ،قلب ها را جریحه دار
کرد ،با توجه به این که هالل احمر اعالم کرد ،کار تجهیز
مدارس استان به سیستم گرمایشی استاندارد را دنبال
می کند ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز به کمک آمد تا
بتوان اقداماتی را برای مدارس رقم زد« .مدنی» با اشاره
به اقداماتی این ستاد و بنیاد برکت در استان افزود :دو
هزار و  260طرح در سه حوزه توانمندسازی و اقتصادی،
زیربنایی ،فرهنگی ،سالمت و اجتماعی با  210میلیارد
تومان در استان اجرایی شده است 134 ،پروژه مدرسه
سازی با  641کالس در این استان آغاز و  90مدرسه
تحویل آموزش و پرورش شده و ساخت  40مدرسه نیز
در دست اقدام است ،این مدارس به سیستم گرمایشی
روز مجهز است .به گفته وی 55 ،طرح مسجدسازی نیز

مدیرکل نــوســازی ،توسعه و تجهیز مــدارس هم گفت:
از سال  11 ،92هزار و 100کــاس نا ایمن در استان
شناسایی و بــرنــامــه اســتــانــداردســازی سیستم های
سرمایشی و گرمایشی راه انــدازی شد ،طی این چند
ســال  708بــخــاری تابشی و هـــزار و  631سیستم
حرارت مرکزی از نوع پکیج گازوئیلی در مدارس نصب
شد و در مجموع دو هزار و  339کالس ،شرایط ایمن
دارد« .علیرضا راشــکــی» افـــزود :هشت هــزار و 680
کالس شرایط خوبی ندارد ،تجهیز این مدارس بر عهده
استانداری ،سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس و
هالل احمر قرار گرفت ،در اولین قدم هالل احمر طرح
ققنوس را آغــاز کرد و  520بخاری تابشی در مدارس
نصب می شود ،این طرح به دنبال جذب اعتبارات خیران
برای رفع این مشکل در استان است .وی اظهار کرد:
برای دو هزار کالسی که قرار است توسط هالل احمر
و بنیاد اجتماعی برکت احسان به سیستم گرمایشی
استاندارد مجهز شود 24 ،میلیارد تومان اعتبار پیش
بینی می شود.

آغاز و از این تعداد  50مسجد تحویل شده و پنج مکان
در دست احداث است .با همکاری بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،هزار و  920واحد مسکونی برای محرومان
ساخته شده است ،از  88مرکز خدمات سالمت جامع
و بهداشت در دست اجرا  35مرکز تحویل شده است.
وی ادامه داد 19 :هزار و  600نفر از ایتام از خدمات
اجرای  2طرح توسط جمعیت هالل احمر
بیمه ای بهره مند شده اند و سرپرستی هزار نفر نیز در
مدیر عامل جمعیت هالل احمر نیز گفت :امسال جمعیت
بنیاد برکت احسان دنبال می شود .امسال  135سری
هالل احمر اجــرای دو برنامه مهم را در استان بر عهده
جهیزیه هم اهدا و  11هزار بسته نوشت افزار در مناطق
گرفت ،طرح نذر آب در تابستان اجرایی و استانداردسازی
کم برخوردار توزیع و اعطای  10میلیارد تومان وام قرض
سیستم گرمایشی مدارس پیش دبستانی و ابتدایی نیز از
الحسنه از طریق ستاد اجرایی حضرت امام (ره) دنبال
روز گذشته آغاز شد« .رسول راشکی» افزود :در طرح نذر
شده است .وی افزود 134 :زوج نابارور از طریق بنیاد
آب در سه محور سالمت
اجــتــمــاعــی بــرکــت احــســان
مــحــور ،معیشت مــحــور و
تحت درمــان قــرار گرفتند و
خدمات درمانی برای  500مدیر عامل بنیاد اجتماعی برکت احسان:
تامین آب شرب اقداماتی
انــجــام و  50هـــزار سبد
نفر بیمار سرطانی ارائه شد ،در طرح ققنوس  2هزار کالس با مشارکت
غــذایــی و  18هــزار بسته
خدمات الکترونیک سالمت هالل احمر به سیستم گرمایشی استاندارد
نوشت افزار در استان توزیع
هــم در زهــک پیگیری می مجهز می شود ،به همین منظور پویش
شد .به گزارش خبرنگار ما،
شــود .مدنی گفت :در طرح مردمی در فضای مجازی راه اندازی می شود
طــرح ققنوس بــه صــورت
قــقــنــوس ،دو هـــزار کــاس
نمادین در مدرسه پدگی
با مشارکت هــال احمر به
نصرت آباد اجرا شد.
سیستم گرمایشی استاندارد

دادستان مرکز استان:

 7نفر در آتش سوزی مدرسه زاهدان مقصرند

هفت نفر در پرونده آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه زاهدان مقصر
گروه جامعه
شناخته شدند .دادستان عمومی و انقالب مرکز استان به خبرنگار ما
گفت :بر اساس بررسی های انجام شده و گزارش کارشناس رسمی قوه قضاییه درباره
پرونده آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه زاهدان مشخص شد ۵۰ ،درصد مدیر مدرسه
و دو نفر از عوامل داخلی آن و ۵۰درصد نیز چهار نفر از مدیران ناحیه  2آموزش و
پــرورش زاهــدان مقصر وقوع این حادثه بودند .حجت االســام و المسلمین «علی
موحدی راد» با بیان این که آموزش و پرورش از طریق بیمه ،دیه دانش آمــوزان را
پرداخت کرد افزود :متهمان این پرونده پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شدند البته
اولیای دانــش آمــوزانــی که در ایــن حادثه درگذشتند و متهمان به کارشناسی،
درخواست ارجاع کردند که بررسی می شود.

آشپزی
فطایرپنیری
فطایر پنیری یک غذای عربی است که می توانید مواد داخل آن را به دلخواه خودتان
انتخاب کنید اما این فطایر که با ترکیبی از پنیر و نعناع درست می شود ،طعمی
متفاوت و به یاد ماندنی خواهد داشت .انتخاب نوع پنیر بستگی به خودتان دارد ،می
توانید پنیر موزارال یا ریکوتا یا هر نوع پنیر دیگری که دوست دارید در مواد به کار ببرید.
مواد الزم :پنیر خامه ای  ۳۰۰گرم ،جعفری تازه به مقدار الزم ،نعناع تازه به مقدار
الزم ،تخم مرغ یک عدد ،پودر فلفل سیاه یک دوم قاشق چای خوری و سیاه دانه یک
دوم قاشق چای خوری
مواد الزم برای خمیر فطایر پنیری  :آرد دو و نیم پیمانه ،نمک یک دوم قاشق چای
خوری ،مایه خمیر یک و نیم قاشق چای خوری ،شکر  2قاشق چای خوری ،روغن
یک تا دو قاشق چای خوری و آب ولرم یک پیمانه
طرز تهیه :پنیر را در قطعات کوچک خرد کنید ،در آب سرد قرار دهید سپس از آب بیرون
آورید و له کنید .تمام مواد را ترکیب کنید و هم بزنید .پنیرها را ریز و له و همه مواد را ترکیب
کنید و هم بزنید ،داخل ظرف جداگانه ای آرد ،شکر ،نمک و مایه خمیر را با هم ترکیب و
روغن را اضافه کنید و مخلوط  ،آب را اضافه کنید و هم بزنید سپس به مدت سه تا چهار
دقیقه خمیر را ورز دهید .خمیر را داخل ظرف چربی قرار دهید روی آن را بپوشانید و به
مدت دو ساعت کنار بگذارید خمیر را طبق دستور تهیه کنید و دو ساعت به آن استراحت
دهید .روی سطحی که می خواهید خمیر را درست کنید کمی آرد بپاشید و خمیر را ورز
دهید .سپس آن را به قطعات مساوی تقسیم کنید و با وردنه به شکل تخم مرغی شکل
در بیاورید .خمیر را مانند شکل درست کنید و یک قاشق غذا خوری مواد در مرکز خمیر
بریزید .لبه های خمیر را به شکل مورب تا و به هم وصل کنید تا خمیر به شکل قایق در
بیاید .بعد از درست کردن خمیرها آن را به مدت  ۳۰دقیقه کنار بگذارید سپس روی آن
را کره بمالید و به مدت  ۲۵تا  ۳۰دقیقه در دمای  ۱۸۰درجه سانتی گراد قرار دهید.

