
سه شنبه   27  شهریور 1397  |   8 محرم 1440  |  18 سپتامبر 2018  |  سال نوزدهم، شماره 5205

رئیس شورای شهر دورود 
انتخاب شد

 دریاچه گهر، چشم انتظار ثبت
 جهانی است

دریاچه گهر دورود زیباترین دریاچه کوهستانی کشور سال هاست در انتظار جهانی شدن چشم به همت مسئوالن دوخته است.
به گزارش جام جم،نخستین همایش ثبت جهانی "دریاچه گهر وقلعه فلک االفالک "با حضور فرماندار دورود،معاون گردشگری و سرمایه 

گذاری استان لرستان و جمعی از مسئولین در سالن آمفی تئاتر کانون امام علی )ع(در شهرستان...
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 افتتاح مرکز تخصصی مشاوره ازدواج 
و خانواده           

اشک فرماندار برای مشکالت 
مردم

  ششــمین جلسه شــورای اداری شهرستان به ریاست 
کورانی فر، فرماندار دورود و حضور امام جمعه و مســئوالن 
ادارات و نهادهای شهرســتان در محل ســالن اجتماعات 
فرمانــداری شهرســتان برگزار شــد و مســائل مختلف 
شهرســتان در حوزه وظایــف دســتگاه های اداری مورد 

بررسی قرار گرفت.                                     
به گزارش جام جم، در جلســه شورای اداری شهرستان 
دورود هنگامــی که از ســوی فرماندار مشــکالت مردم و 
مســتضعفان مطرح شــد فرماندار نتوانست ناراحتی خود را 
از ایــن موضوع پنهان کند تا آنجا که صید علی کورانی فر از 

این بابت اشک ریخت و برای لحظاتی...
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بهره برداری از یک واحد 
تولیدی صنعتی در دورود 

2
دورود

همزمان با هفته تعاون،یک واحد تولیدی صنعتی 
در دورود به بهره برداری رسید.                                  

بــه گزارش جــام جم،رئیس اداره تعــاون،کار و 
رفاه اجتماعی شهرســتان دورود گفت:این واحد در 
زمینه تولید فیلترهای هوای خودروی ســبک،نیمه 
سنگین،ســنگین و صنعتی فعالیت دارد که با سرمایه 

گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است. 
صحرایی افزود:این واحد ...

پس از کش و قوس های فراوان؛
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  لرستان
پس از کش و قوس های فراوان؛

رئیس شورای شهر دورود انتخاب شد  
 متاســفانه از مهلت قانونی انتخابات هیئت 
رئیسه شورای اسالمی شهر دورود زمان زیادی 
گذشت و باالخره این انتخابات با حضور فرماندار 

در محل شورای شهر برگزار شد.                
دورود-علی رحمتی-خبرنگار جام 
جم: انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر دورود 
پس از برگزاری 3جلســه علنی با غیبت 3عضو 
شورا به حدنصاب نرسید و بالتکلیف ماند.                        
جلسه انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای 
شهر برای ســال دوم از دوره پنجم که در محل 
شورا برگزار شده بود به دلیل غیبت 3عضو شورا 
لغو و انتخابات هیئت رئیسه بر عهده فرمانداری 

قرار گرفت.                

در شهرســتان دورود انتخابات هیئت رئیسه 
شورای شهر تبدیل به میدانی برای مبارزه شد.در 
3 جلسه برای انتخاب اعضا 3عضو شورای شهر 
در هیئت رئیسه شرکت نکردند.                                   

انتخابات شــورای شــهر دورود باالخره در 
جلســه چهارم پس از کش و قوســهای فراوان 
انجام و اعضای هیئت رئیســه انتخاب شــدند. 
در ایــن انتخابات نرگــس حاجیوند با اخذ چهار 
رای،رئیس شورای اسالمی شهر دورود و احمد 
رضا نامداری نیز با کسب چهار رای نایب رئیس 
شورا شد و در ادامه انتخابات معصومه فوالدوند 
منصوری با کاندیدا شدن برای دبیر و خزانه داری 
شورای شهر با هفت رای به این سمت برگزیده 
شد.    شورای شهر دورود دارای 7 عضو است که 
شامل دو گروه چهار و 3 نفره هستند و در جریان 
آرا گرفتن،اکثر مواقع طیف چهار نفره،کثرت آرا 

را به خود جلب کرده است.

 مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده نسیم 
در دورود که دومین مرکز مشــاوره در شهرستان 
و سی و دومین مرکز مشــاوره تخصصی تحت 
نظارت سازمان بهزیستی در استان است،افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.                    
به گزارش جام جم،رئیس بهزیســتی دورود 
در آیین افتتاح دومین مرکز مشــاوره تخصصی 
ازدواج و خانواده در دورود با بیان اینکه این مرکز 

عمدتا در راستای ازدواج،تحکیم خانواده،فراهم 
کردن شــرایط یک ازدواج موفق و آماده سازی 
جوانانی که در انتخاب همســر نیاز به مشــاوره 
دارند و مشــکالت بعــد از ازدواج بین زوجین و 
والدین و فرزندان به شهروندان خدمات ارائه می 
دهد،اظهار داشت:امیدواریم مسئولین شهرستان 
در راستای فرهنگ سازی،معرفی مرکز و فراهم 
کردن شــرایط الزم برای استفاده عموم مردم از 

این مرکز که از کادری کامال تخصصی و مکانی 
مناسب بهره مند است،همکاری و مساعدت الزم 
را داشــته باشند.   مرکز مشاوره تخصصی ازدواج 
و خانواده نســیم تحت نظارت سازمان بهزیستی 
با حضــور فرماندار،مدیر کل تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی لرستان،مســئول دفتــر نماینده مردم 
دورود و ازنــا در مجلس و تنی چند از مســئولین 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

همزمان با هفته تعاون،یک واحد 
تولیدی صنعتــی در دورود به بهره 

برداری رسید.                                  
به گزارش جــام جم،رئیس اداره 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
دورود گفت:ایــن واحــد در زمینه 
تولیــد فیلترهای هــوای خودروی 
ســبک،نیمه سنگین،ســنگین و 
صنعتی فعالیت دارد که با ســرمایه 

گذاری بخش خصوصی راه اندازی 
شده است. 

صحرایی افزود:این واحد ماهانه 
100 هزار فیلتــر تولید خواهد کرد.    
بــه گفته وی با بهره بــرداری از این 
واحد تولیدی زمینه اشتغال 10 نفر به 
صورت مستقیم و 20 نفر به صورت 
غیر مســتقیم فراهم می شود.    وی 
اضافــه کرد:این واحــد صنعتی در 

شــهرک امام خمینــی)ره( دورود 
واقع شــده و با هزینــه ای معادل 3 
میلیارد و 500 میلیون تومان احداث 
شــده است.   در آیین افتتاح این طرح 
فرماندار،مدیر کل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعــی لرستان،مســئول دفتر 
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس 
و جمعی از مســئوالن شهرســتان 

دورود حضور داشتند.

هانیه حقیقی 
دریاچــه گهــر دورود زیباترین دریاچه 
کوهســتانی کشور سال هاســت در انتظار 
جهانی شــدن چشــم به همت مسئوالن 

دوخته است.
به گزارش جام جم،نخســتین همایش 
ثبــت جهانــی "دریاچه گهــر وقلعه فلک 
االفــالک "با حضور فرماندار دورود،معاون 
گردشگری و سرمایه گذاری استان لرستان 
و جمعی از مســئولین در ســالن آمفی تئاتر 
کانــون امام علی )ع(در شهرســتان دورود 

برگزار شد.
در ایــن همایش یکــروزه موضوعات 
مرتبــط با ثبت جهانــی دریاچه گهر و قلعه 
فلک االفالک در قالب 2 ســخنرانی با پنلی 
متشکل از رئیس انجمن ایرانی همکاری با 
یونســکو، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران،پژوهشــگر و فعال حوزه ثبت آثار 

تاریخی وطبیعی ودبیرهمایش ارائه شد.
استان لرســتان یکی از غنی ترین و نیز 
زیباترین استان های کشور از دید جاذبه های 
طبیعی اســت و قرارگیری مجموعه ای از 
جاذبه هــای تاریخی،معماری،اجتماعــی 
وفرهنگی چشــمگیر در کنــار جاذبه های 
طبیعی و زمین شــناختی ســبب شده که 
لرستان پتانسیل مناسبی در راستای معرفی 
و ثبت ملی و بین المللی مناطق توانمند با نام 
"ژئوپارک"به عنــوان یکی از رویکردهای 

نوین درگردشگری درجهان داشته باشد.
هر چندمســئوالن بر لزوم ثبت  هر چه 
ســریع تر دریاچه گهر ،این اثــر طبیعی در 
حافظه جهانی تاکیــد می کنندولی از آنجا 
که ساخت و ســاز و جاده کشی ها به سمت 
دریاچه گهر در حال پیشــروی است بیم آن 
می رودکه قابلیت ثبــت جهانی پیدا نکند و 

به سرنوشت دیگر زیست بوم ها دچار شود.
*ژئوپارک گهر؛

 از ثروت های اصلی دورود 
کورانی فر با بیــان اینکه همایش ثبت 
جهانی دریاچه گهــر و قلعه فلک االفالک 

به همت انجمن های مردم نهاد شهرستان 
دورود باهمکاری ادارات برگزار شده،اظهار 
داشــت:دریاچه گهر در اثر جنبش گسل و 
وقوع یک زمین لــرزه بزرگ به وجود آمده 
به تعبیری ژئو پارک گهر یکی از ثروت های 
اصلی در شهرســتان دورود است که مکلف 
هســتیم مطابق با اصول عقلی،آموزه های 
دینــی از این دریاچه مراقبــت و نگهداری 
کنیــم.وی افزود:دریاچــه گهــر  بــرای 
شهرســتان دورود پتانســیل بسیار خوبی 
است که باید از این ظرفیت خدادادی کمال 
استفاده راببریم ودر خصوص صیانت ،ترمیم 
و... این دریاچه برنامه داشته باشیم تا دریاچه 
گهر ثبت جهانی شود.فرماندار دورودعنوان 
کرد:سیاست های  اســتاندار لرستان ثبت 
جهانی دریاچه گهر دورود اســت که در این 
خصوص نیزجلسه ای در استانداری لرستان 

برگزار می شود.
* دخل و تصرف در بستر میراث 
 طبیعی مانع ثبــت جهانی یک اثر

 می شود
احســان ایروانی نیــز در همایش ثبت 
جهانی دریاچه گهــر و قلعه فلک االفالک 
در گفت و گــو با خبرنگار جــام جم اظهار 
داشــت:به همت مسئولین استان لرستان و 
شهرستان دورود اگر چالش و مانعی در ثبت 
جهانی دریاچه گهر وجود دارد مانند ساخت 
و ساز برطرف شــود و اگر پروژه عمرانی یا 

توســعه ای به نوعی دریاچــه گهر را تهدید 
مــی کند،بایدمانع ها در ایــن دریاچه حتما 
حذف شوند.پژوهشــگر و فعال حوزه ثبت 
آثار تاریخی و طبیعی گفت:مجاز نیســتیم 
که دخل و تصرفی در بســتر میراث طبیعی 
داشته باشــیم که مانع ثبت جهانی دریاچه 
گهر شــود اصل ثبت جهانی و کنوانسیون 
1972 برمبنای اشــتراک گذاشتن میراث 
فرهنگی و طبیعی است و باید برای اشتغال 
آفرینی و ارتقاءســطح کیفی جوامع محلی 
پیرامون دریاچه گهربرنامه ریزی و مدیریت 

کارآمد داشته باشیم.
* شناسایی567 اثر فرهنگی و 

تاریخی دردشت سیالخور 
عطا حســنپور در همایش ثبت جهانی 
دریاچــه گهر و قلعه فلــک االفالک اظهار 
داشت:دریاچه گهر توسط یک زن انگلیسی 
به نام ایزاباللوســی بیشوپ در سال 1890 
میالدی کشــف شده و اولین عکس از راس 
قله سنبران گرفته شده وطی پژوهش هایی 
که در این مدت انجام شده 567 اثر فرهنگی 
و تاریخی دردشــت ســیالخور شناسایی 
شده اســت.وی افزود:قدمت شهرنشینی 
شهرســتان دورود 4 هزارســال است و در 
لرســتان هزار و 313 قنــات وجود دارد که 
264 قنات در دورود است وپرونده های قنات 
استان لرســتان برای ثبت جهانی متاسفانه 
الحاق نشــده و امیدواریم که قنات و باغات 

استان لرستان ثبت جهانی شود.
کارشــناس ثبت آثار و مدیــر گنجینه 
آب لرســتان با بیان اینکه در مسیر دریاچه 
گهر روستای باســتانی به نام سراوند وجود 
دارد،عنوان کرد: در دشت سیالخور بیش از 
150 دهکده 7هزار ساله و 3 تپه  به عنوان های 
تپه سرچشمه یا ترشــاب،پاتپه،تپه بحرین 
وجود دارد و نــام اولیه دورود  نیز بنگه وبعد 

بحرین و بین النهرین بوده است.
* دریاچه گهر، نگین درخشانی 

در عرصه طبیعت 
محمدرضــا مجیدی رئیــس انجمن 
ایرانی در حاشــیه این همایش در گفت و گو 
بــا خبرنگار  جام جم با بیــان اینکه دریاچه 
گهر نگین درخشان در عرصه طبیعت است، 
اظهار داشــت :دریاچه گهر نــه تنها نگین 
اشــترانکوه زاگرس  و یکــی ازنگین های 
درخشان طبیعت است به همین دلیل اهتمام 
به حفظ و پاسداشت این اثر باید دغدغه تمام 

ایرانیان و مردم استان لرستان باشد.
وی افزود:ثبــت دریاچه گهــر در حوزه 
جهانــی یونســکو در کنوانســیون 1972 
مالک هــا و معیارهــای دارد کــه رعایت 
مالک هــا ومعیارها از لــوازم ثبت اولیه اثر 
اســت.رئیس انجمــن ایرانی،همکاری با 
یونســکو عنوان کرد:حفظ حریم و رعایت 
حرائم یک اثر بســیار مهم اســت ساخت 
وسازها وجاده ســازی واقداماتی که چشم 
انــداز دریاچه گهــر  را لطمه می زند و موارد 
دیگر که در نشســت تخصصی مطرح شد 
،الزامات اولیه ثبــت اثر و آنچه که به حریم  
دریاچه گهر ضربه می زند باید رعایت شود.

وی تصریح کرد:دغدغه اصلی در حوزه 
گردشگری شاید توسعه جوامع محلی است 
و یکی از ویژگی هایی که جذب گردشگری 
می کند حفظ اصالت ،بکر بودن آن است،آثار 
مشــابهی وجود دارد  که به علت بکر بودن 
ثبت جهانی شده و اگر حرائم در دریاچه گهر 
رعایت نشود نباید انتظار داشت که در مسیر 

ثبت جهانی قرار گیرد.

به عنوان ابتکاری نوین در توسعه گردشگری پایدار؛

دریاچه گهر، چشم انتظار ثبت جهانی است

افتتاح مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده           

بهره برداری از یک واحد تولیدی صنعتی در دورود 
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اتفاقی نادر در جلسه شورای اداری دورود؛                            

اشک فرماندار برای مشکالت مردم  
  ششمین جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست کورانی فر، 
فرماندار دورود و حضور امام جمعه و مسئوالن ادارات و نهادهای 
شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار 
شد و مسائل مختلف شهرســتان در حوزه وظایف دستگاه های 

اداری مورد بررسی قرار گرفت.                                     
به گزارش جام جم، در جلسه شورای اداری شهرستان دورود 
هنگامی که از سوی فرماندار مشکالت مردم و مستضعفان مطرح 
شــد فرماندار نتوانست ناراحتی خود را از این موضوع پنهان کند 
تا آنجا که صید علی کورانی فر از این بابت اشــک ریخت و برای 

لحظاتی سخنانش قطع شد.     
امام جمعه دورود در جلسه شورای اداری شهرستان با اشاره به 
اینکــه پدافند غیر عامل به مجموعه تدابیری که موجب افزایش 
بازدارندگی و کاهش آســیب پذیری به صورت غیر مسلحانه در 
زندگی شخصی و سازمانی صورت می گیرد گفت:یکی از بهترین 
و ارزانترین روشهایی که در زندگی شخصی ،سازمانی و حکومتی 
مشاهده می شود دفاع یا پدافند غیر عامل است که در طول تاریخ 
در ابعاد مختلف از این اصل اساسی و منطقی استفاده شده است.       
حقیان با بیان اینکه این اصل اساســی مورد توجه حکومتها و 
افراد بوده است افزود:در دین مبین اسالم عنایت ویژه ای به این 

موضوع شده است.          
وی تصریح کرد:در برخی از ادارات دوربین مدار بســته وجود 

ندارد.                                 
خطیب جمعه دورود اظهار کرد:شهرستان دورود در حوزه آب 
که از سراب داریاب تامین می شود آسیب پذیر است و پدافند غیر 
عامل در این منطقه باید لحاظ شــود و توجه خاصی نسبت به این 

موضوع داشته باشیم.                                  
حقیان با اشــاره به اینکــه پدافند غیر عامل به منظور افزایش 
بازدارندگــی و کاهش آســیب پذیری یک اصــل منطقی،کم 
هزینه،واجب و ضروری اســت اضافــه کرد:غفلت از پدافند غیر 
عامل گناه و جرمی نابخشودنی است و موجب آسیب رساندن به 

سازمان و جامعه اسالمی می شود.
در ادامــه فرمانده انتظامی دورود در جلســه شــورای اداری 
شهرســتان با بیان اینکــه در حوزه پدافند غیــر عامل اقدامات 
قابل مالحظه ای توســط پلیس انجام شده است گفت:در حوزه 

اجتماعی 18 دستگاه نقش دارند.                                  
 ســرهنگ قاسمی با اشــاره به اینکه دوربین مدار بسته برای 
ادارات و نهادهای شهرســتان واجب و ضروری است و در حوزه 
پیشــگیری نقش بسزایی دارد یادآور شد:شهرهای کوچک تر از 

شهرستان ما از این تکنولوژی استفاده کرده اند ولی در شهرستان 
دورود آن طور که باید و شــاید اســتفاده نشده و عملکرد دوربین 

مدار بسته از چند ساعت کاری افراد مفیدتر است.                          
وی با بیان اینکه فیبر نوری تا ورودی شهر متصل است و همت 
مســئوالن شهرستان را می طلبد که هر چه سریعتر این موضوع 
اجرایی شود،  افزود:خیلی از ادارات به این مقوله مهم توجه کافی 
ندارند و دوربین مداربسته اداره آنها غیر فعال  و از دسترس خارج 
می باشد و مدیران دستگاهها باید پیگیری ویژه ای در این زمینه 
داشــته باشــند تا در صورت نیاز بتوانیم از این دوربینها استفاده 
کنیم.  وی اظهار کرد:متاســفانه  در شهرستان پارکینگ عمومی 
وجود ندارد و موقعیت و شــرایطی در شــهر ما به نفع بزهکاران و 
بزهکاری ایجاد شــده اســت  و در عرض یک دقیقه خودروهای 

مردم را به سرقت می برند.                              
 وی ادامه داد:در اکثر خیابانهای شــهر روشنایی کافی وجود 
نــدارد و جوالنگاهی برای بزه کاران شــده و همچنین پارکها و 
فضاهای سبز شهرستان مکان مناسبی برای معتادان شده است.                               
وی با اشــاره به اینکه در ادارات شهرســتان توجه خاصی به 
حفاظت فیزیکی نشــده اســت افزود:در شرایط کنونی وضعیت 
اقتصادی که شــرایط خاصی است و در مناطق عشایری سرقت 
احشام و ادوات کشاورزی خسارات جبران ناپذیری به مردم وارد 
می کند،بخشــداران،دهیاران  و شــوراهای روستا با محوریت 

نیروی انتظامی کالسهای آموزشی برای آنها برگزار نمایند.     
فرمانده انتظامــی دورود تصریح کرد:اکثر ادارات و بانکهای 
شهر فاقد نگهبان بوده و یا نگهبان کیفی ندارند و نیروی انتظامی  
بــا نامه نگاری های صورت گرفته در صدد برگزار نمودن کالس 

آموزشی برای نگهبانان است .       
سرهنگ قاســمی افزود:نگهبان محله برای ارتقای احساس 
امنیت در جامعه است و همیاران و همکارانی برای پلیس هستند 

و در این زمینه باید فرهنگ سازی صورت گیرد.          
وی با اشــاره به اینکه متولی متکدیان شهرداری و بهزیستی 
است اظهار کرد:معتادان معضلی برای شهرستان هستند و جمع 
آوری معتادان متجاهر با پلیس اســت اما بــرای نگهداری آنها 
با چالش مواجه هســتیم و الزم اســت که کمپ های ماده 16 و 

کمپ های دیگر فعال شوند.         
در ادامه رئیس شــورای پدافند غیر عامل لرســتان با اشــاره 
به اینکه کشــور مــا بعد از انقالب در حــوزه پدافند غیر عامل از 
سیســتمهای نظامی بود و از سال 84 در ســاختار وزارت کشور 
و دســتگاههای ذیربط ســازمانی تحت عنوان پدافند غیر عامل 

تشکیل شــد،گفت:در شرایط کنونی در کل جهان جنگ نظامی 
و ســخت وجود نخواهد داشت و تهدیدات غیر مستقیم کشور را 
به مخاطره انداخته اســت.  ســیف به ضرورت پدافند غیر عامل 
در زمینه ســایبری و اینترنتی با توجه به گســترش شبکه های 
اجتماعــی و فضــای اجتماعی در جامعه اشــاره نمــود و اظهار 
داشت:در بعد تهدیدات تکنولوژی،مهمترین تهدید دشمن را نفوذ 
در سیستم اداری ،مخابراتی و سایبری است.ساخت ویروس های 
مخرب،افزایش نفوذ شبکه های اجتماعی و سایت های مختلف 
انحرافی از جمله تهدیداتی هســتند که باید بــرای مقابله با آن 

آمادگی خود را در تکنولوژی و سایبری باال بریم.                  
ســیف بر ضرورت تشــکیل کارگروهای تخصصی پدافند 
غیــر عامل در شهرســتان دورود تاکید کــرد و افزود:موفقیت 
پدافنــد غیر عامــل در گرو هماهنگی هــا و همکاری های همه 

نهادها،دستگاهها و مردم است.
در ادامه فرماندار دورود در جلســه شــورای اداری شهرستان 
گفت: مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان از بودجه عمومی 
دولت استفاده کنند و به دنبال موافقت نامه اخذ اعتبارات بروند.                                    
کورانی فر با اشاره به اینکه توزیع اعتبارات ملی در اختیار وزرا 
و توزیع اعتبارات اســتانی در اختیار مدیــر کل و توزیع اعتبارات 
شهرستانهای هر اســتان در اختیار فرماندار است،افزود:مدیران 
ادارات به دنبال اخذ اعتبارات بروند و سهم شهرستان را متناسب 

با وسعت ،جمعیت و پارامترهایی که داریم بگیرند.          
 وی اظهار کرد:دستگاههای خدمات رسان با مردم مدارا کنند 
و نگاه به مدیر استانی نداشته باشند و خانواده هایی که به نان شب 

محتاج هستند نباید آب ،برق و ...آنها را قطع کنید.            
وی تصریح کرد:نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد،بهزیستی 
و هالل احمر دســت افراد محتــاج و نیازمند را بگیرند و نگذارند 

به آنها فشار بیاید.                        
باالترین مقام اجرایی شهرســتان با اشــاره به اینکه تزریق 
پروتئین  ســفید و قرمز در شهرســتان باید ادامه داشــته باشد 
افزود:دولت حول ســه محور حمایــت از واحدهای تولیدی که 
منجر به تعطیل شدن نشــود،تامین کاالهای اساسی و در آینده 
نزدیک بسته های حمایتی ، برنامه ریزی کرده است.                                  
فرماندار خطاب به مدیران و پرسنل ادارات اظهار کرد:مدیر و 
پرسنل باید در محل کار و پشت میز خود حاضر باشد و  پاسخگوی 
مردم باشــند و مدیران ادارات بدون اطالع فرماندار حق خروج از 

شهرستان را ندارند.      
 کورانی فر بیان کرد:مصوبات جلســات که ابالغ می شودباید 

اجرایی شــود و ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون 
رفع تداخالت روســتاهای چغابهرام و بهرام آباد را هر چه سریعتر 

تعیین تکلیف کنند.                                   
نماینده عالی دولت در شهرســتان با اشــاره به اینکه موضوع 
ســراب داریاب برای ما بســیار مهم و حائز اهمیت است و صنایع 
زرهی بنی هاشم )ع( این موضوع را باید تعیین تکلیف کند یا باید 
مســئولیت از صفر تا صد را بپذیرد یا اینکه آبفای شــهری را که 
اعالم آمادگی کرده است به آنها واگذار کند ،اگر اتفاقی برای آب 
شرب شهرستان و 12 روستا بیفتد همه باید پاسخگو باشیم.  وی 
تصریح کرد:کمبود پزشــک عمومی در شهرستان جدی است و 

دانشگاه علوم پزشکی باید این موضوع را پیگیری کند.
 وی با اشاره به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها 
هستیم اظهار کرد:شــهرداری و کارخانجات شهرستان حقوق 
کارگران را پرداخت کنند تا بتوانند اقالم مورد نیاز را برای فرزندان 

خود تهیه کنند.           
وی افزود:حفاظت فیزیکی ادارات از ملزومات است و دوربین 
مدار بســته باید کیفیت مجهز داشته و زمان نگهداری آن حداقل 

یک ماه باشد.                                  
وی ادامــه داد:پایش تصویری در اســتان لرســتان فقط در 
شهرستانهای خرم آباد و بروجرد انجام شده و برای شهرستان ما 

نیز بسیار مهم و ضروری است.                           
 فرماندار دورود اضافه کرد:مکانها و گاراژ هایی در شهرستان 
دورود وجود دارد که بال استفاده هستند و در این مکانها پارکینگ 

عمومی احداث شود.                  
کورانی فر اظهار کرد:توزیع برق و شــهرداری دورود نسبت 
به تامین روشــنایی و نور پردازی مناطق شهری،محله ها و معابر 

اقدام کنند.                                  
 وی تصریح کرد:شــهرداری ،شــورای اســالمی و نیروی 

انتظامی برای گماردن نگهبان محله در شهرســتان برنامه ریزی 
داشته باشند.              

فرماندار بیان کرد:برخی از روستاها و نقاط شهری شهرستان 
تقاضا و درخواست گشت نیروی انتظامی در مناطق خود دارند که 
ضروری اســت نیروی انتظامی این مناطق را اولویت بندی کند و 

در این مناطق حضور داشته باشد.          
 باالترین مقام اجرایی شهرستان بیان کرد: مدیران شهرستان 
پروژه هــای خود را روزانه پیگیری کنند که پروژه در چه وضعیتی 

قرار دارد.                             
 وی با اشــاره به اینکه متکدیانی که در شهر عبور و مرور می 
کنند اگر افراد بومی شــهر هستند و مشکل معیشتی و اقتصادی 
دارند و به اجبار این کار را انجام می دهند، بهزیستی و شهرداری 
با کمک نیــروی انتظامی باید این موضوع را تعیین تکلیف کنند 
و اگر افرادی که سازماندهی شده هستند برخورد قانونی صورت 
گیرد و معتادان متجاهر توســط نیروی انتظامی جمع آوری و به 

خرم آباد اعزام شوند.                  
فرمانــدار با بیان اینکه در حــوزه پدافند غیر عامل باید برنامه 
ریزی داشــته باشیم و اگر در شــهر اتفاقی بیفتد همه ما گرفتار 
خواهیــم شــد، اظهار کــرد: در حال حاضر با چهــره دیگری از 
تهدیدات مواجه هســتیم که در قالب توســعه فناوری آنها را می 
بینیم که در ظاهر یک قالب بسیار زیبا از آنها مشاهده می کنیم و 
اگر دقت نظر نداشته باشیم و تهدیدات این فناوریها را از فرصت ها 
جدا نکنیم با مشــکالت بســیاری در کنــار تهدیدات در فضای 

سایبری مواجه می شویم.                     
کورانی فر خاطر نشــان کرد:در ماه محرم همه در جهت ایجاد 
فضای عاشــورایی و قیام امام حسین )ع(کمک کنیم و این قیام 
تنها متعلق به شیعه نیست و امام حسین )ع(نهضتی اثر گذار برای 

همه نسل هاست.
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