
استان فارس 
کازرون
امام جمعه کازرون:

 رعایت حجاب، درس خواندن و ورزش
 از وظایف دانش آموزان است

حجاب،  رعایت  دانش آموزان،  وظیفه  گفت:  کازرون  جمعه   امام 
درس خواندن و ورزش است.

سرویس خبری/ داود کشاورز: حجت االسالم خرسند امام جمعه کازرون 
در مراسم شروع سال تحصیلی 96 - 97 در این شهرستان اظهار داشت: 
ورزش  و  خواندن  درس  حجاب،  رعایت  دانش آموزان  شما  به  توصیه ام 

است.
مدیون  امنیت کشور  فرماندار کازرون گفت:  علوی  سید کمال  ادامه  در 
خون شهدا و ایثارگران است و شما امروز باید تالش کنید و درس بخوانید 

تا فردا مدیران خوبی برای کشور باشید.

امام جمعه کازرون:
مصیبتی باالتر از شهادت امام حسین )ع( نیست

در  را  مجلسی  تا  کنیم  تالش  و  سعی  باید  گفت:  کازرون  جمعه  امام 
خور شأن اهل بیت )ع( برپا داریم چراکه مصیبتی باالتر از شهادت امام 

حسین )ع( نیست.
سرویس خبری: علی گلچین/ داود کشاورز: به مناسبت فرا رسیدن ایام 
سوگ و عزا محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر شورای مذهبی کازرون 
اقدام به برگزاری آئین همایش عاشورائیان نمود. در این آئین که مسئولین 
از تالوت قرآن و  داشتند، پس  این شهرستان حضور  هیئت های مذهبی 
مداحی و قرائت تواشیح و شعرخوانی توسط مداحان اهل بیت، امام جمعه 
کازرون ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( و گرامیداشت هفته دفاع مقدس طی سخنانی عنوان 
داشت: ما عزاداران حسینی باید سعی و تالش کنیم تا مجلسی را در خور 
شأن اهل بیت)ع( برپا داریم چراکه مصیبتی باالتر از شهادت امام حسین 
)ع( نیست و همچنان که اهل بیت )ع( بر امام حسین )ع( گریستند پس 
مجالس عزای مان را باید با حزن و اندوه همراه کنیم و نباید به برخی افراد 
که فقط در این گونه مجالس اقدام به خندیدن می کنند اجازه چنین کارهای 

ناپسندی را دهیم.
خرسند در ادامه بیان داشت: اشک بر امام حسین )ع( و خاندانش فضیلت 
زیادی دارد به طوری که در روایتی داریم اگر کسی حتی اندازه پر مگسی 
مهم تر  و  می شود  آمرزیده  گناهانش  تمام  بریزد  بیت )ع(  اهل  بر  اشکی 
اینکه در مکتب اهل بیت )ع( هیچ عمل مستحبی پس از واجبات ثواب 

گریه بر حسین را ندارد.
دهه  در طول  عزاداران  بیشتر  نظم  امام جمعه کازرون همچنین خواستار 
اول شد و خاطرنشان کرد: مانور قدرت را می توان در عزاداری ها دید مثل 

عزاداری شهر زنجان که باشکوه و عظمت عجیبی برگزار می شود.

رژه نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان 
کازرون برگزار شد

سرویس خبری: داود کشاورز/ علی گلچین/ علیرضا گلچین:  به مناسبت 
حضور  با  کازرون  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  رژه  مقدس  دفاع  هفته 
فرماندهان نظامی و انتظامی این شهرستان، امام جمعه، فرماندار و اعضای 

شورای تأمین کازرون برگزار شد.
به مناسبت هفته دفاع مقدس نیروهای نظامی و انتظامی و حوزه مقاومت 
بسیج سپاه شهرستان کازرون و نیرهای بسیج مردمی شهرهای اطراف و 

بخش مرکزی برگزار و ادوات جنگی به نمایش گذاشته شد.
دراین مراسم حجت االسالم خرسند امام جمعه کازرون گفت: امروز امنیت 
کشور را خون شهدا و رهبری والیت فقیه نگاه داشته و دولت آمریکا 

هنوز ملت ایران را نشناخته است.

پس از ۲۶ سال انتظار، خشت هم میدان دار 
خواهد شد

شهر  میدان  اولین  ساخت  کلنگ  نوذری:  محمود  شهرستان/  سرویس 
خشت به زمین زده شد.

شهردار خشت نام این میدان را سرداران شهید خشت عنوان کرد و گفت: 
این میدان به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتبار اولیه ۱۰۰ میلیون 

تومان ساخته خواهد شد. 
این اولین میدان شهر خشت از سال ۱۳7۰ است.

این مراسم با حضور، سردار ایوب سلیمانی معاون هماهنگ کننده ناجا،  
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کازرون  شهرستان  نماینده  رضا زاده  حسین 
شهرستان  نماینده  هاشمی  عدل  فارس،  دادستان  معاون  بوستان  علی اکبر 

صادق  خشت،  جمعه  امام  کازرون،  فرماندار  علوی  سید کمال  دهدشت،  
فالحی بخشدار، اعضا پنجمین دوره شورای اسالمی شهر خشت، مسئوالن، 

مردم و معتمدین محلی خشت انجام شد.

سیاخ دارنگون
برپایی یادواره ۷۵ شهید کوهمره سرخی 

و سیاخ دارنگون
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس از خانواده های 
و  سرخی  کوهمره  شرق  منطقه  شهید   7۵ یادواره  در  جانبازان  و  شهدا 
سیخ دارنگون، تجلیل شد.یادواره 7۵ شهید منطقه شرق کوهمره سرخی 
و سیخ دارنگون با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس، 
و  جانبازن  و  شهدا  معظم  خانواده  و  روحانیون  منطقه،  سپاه  فرماندهان 

ایثارگران و مردم شریف منطقه، برگزار شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی 
همایش  این  ابتدای  در  فارس،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
سرهنگ بهرامی دبیر یادواره 7۵ شهید منطقه شرق کوهمره سرخی و سیاخ 
دارنگون، با ارائه گزارش مختصری از روند این مراسم، گفت: به دعوت 
ماه محرم درس شجاعت، بصیرت و  تا در آستانه  شهدا گرد هم آمدیم 
بیداری بگیریم و بدانیم که دوران حماسه آفرین هشت سال دفاع مقدس، 

سترگ ترین دوران خون رنگ انقالب اسالمی ایران است.
بهرامی افزود: ستاد یادواره با توجه به وجود پرافتخار ۱۴۰ شهید منطقه 
کوهمره سرخی؛ توانسته 7۵ شهید را برای بخش شرق این جغرافیا انتخاب 
کرده و به نمایندگی از همه واالمقامان سرزمین اسالمی انتخاب نماید تا 
در این همایش به آن پرداخته و تجلیل شوند و امید که در آینده بتوانیم 

یاد و خاطره آن ها را در دل ها زنده نگه داریم.
شورای  دبیر  و  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل  مریدی  بهزاد 
فرهنگ عمومی فارس با درود بر حضرت محمد مصطفی )ص( و امامان 
امام )ره( و طول عمر  ائمه معصوم )ع( و حضرت  امام شهدا و  معصوم و 
محضر  اخالص  و  ادب  و عرض  العالی(  رهبری )مدظله  معظم  مقام  برای 
خانواده گرانقدر شهدا، به ویژه آن هایی که متعلق به شرق این دیار زیبا و 
نگین فارس از جمله 7۵ شهید ارزشمند هستند، اظهار داشت: اگر بخواهیم 
دفاع این سرزمین را که برای ایران، اسالم و اعتقاداتش بود را با همه دنیا 
به قیاس بنشینیم، به تفاوت های بسیاری در پاسداشت و نگه داشت این 

حماسه با دیگر کشورها خواهیم رسید.

الرستان
 محرم امسال در الر همراه
 با »خادمی پاکبانان حسینی«

با  شهرداری الر گفت:  روابط عمومی  مسئول  طلوع،  روزنامه  به گزارش 
توجه به اهمیت مقوله تنظیف و رفت و روب شهری در ایام دهه محرم و 
به جهت اینکه سیمای عمومی و چهره ی الرستان در ایام عزاداری سرور و 
ساالر شهیدان متناسب با جایگاه معنوی آن باشد، شهرداری الر با همکاری 
پایگاه مقاومت امام حسین )ع( و انجمن دوستداران محیط زیست، اقدام به 
برگزاری طرح »خادمی پاکبانان حسینی« در دهه اول محرم نموده است.

ابوذر دینی افزود: در این راستا در جایگاه هایی که نسبت به توزیع نذورات 
در سطح شهر اقدام می نمایند، با جلب مشارکت داوطلبانه دوستداران اهل 
بیت، ضمن پاکسازی محل برگزاری هیئت ها از زباله هایی نظیر ظروف 
یکبار مصرف زمینه را در جهت آگاهی بیشتر شهروندان از نریختن زباله 

فراهم می کنند.
پاکبانان  کنار  در  حسینی  پاکبانان  امسال  محرم  در  اینکه  بیان  با  وی 
که  جایگاه هایی  در  گفت:  هستند،  همدیگر  مکمل  واقع  در  شهرداری 
نسبت به توزیع نذورات در سطح شهر اقدام می شود، ضمن پاکسازی محل 
از زباله هایی نظیر ظروف یکبار مصرف، زمینه را طوری فراهم می کنند 

که شهروندان با آگاهی بیشتر از ریختن زباله به زمین خودداری نمایند.
دینی خاطرنشان کرد: شهروندان داوطلب می توانند با مراجعه حضوری به 
خیمه ی ویژه عزاداری واقع در میدان طاووس جنب شرکت برق سابق و 
یا تماس با شماره تماس ۰9۳7۲۴۳۰۱۱۵ در این طرح خداپسندانه آمادگی 

خود را جهت همکاری اعالم نمایند.

نورآباد
مشکل راه دسترسی به روستاهای 

شهرستان نورآباد برطرف شد
احداث جاده  با  فارس  منطقه  در  اجتماعی  مسئولیت  به  راستای عمل  در 

روستایی، امید به ماندن در دل روستائیان شهرستان نورآباد زنده شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه فارس، علی رضایی رییس ترابری منطقه با اعالم 
و خشکسالی های  امکانات  عدم  دلیل  به  روستاهایی که  این خبر گفت: 
اخیر، هرروز از تعداد ساکنان شان کاسته می شود و به سمت شهرها کوچ 
می کنند، ولی هم اکنون به واسطه خدمات واحد ترابری منطقه فارس این 

روستا دارای جاده دسترسی مناسب شد.
به  تجهیزات سنگین  انتقال  و  با هدف دسترسی  این عملیات  افزود:  وی 
کیلومتر  از  باز  کاله  محدوده  در  صفری نژاد  شهید  به  نورآباد  مسیرخط 
ادامه  در  داد:  ادامه  منطقه  ترابری  واحد  رییس  شد.  انجام   ۱۰6 الی   ۱۰۲
عملیات تسطیح مسیرخط در منطقه فارس، اهداف مسئولیت های اجتماعی 
بین  ارتباطی  راستا جاده  نظر گرفته شد که در همین  بیشتر در  شرکت 
بخش  از  اسماعیل(  شاهزاده  )امامزاده  آب  تنگ  و  برآفتاب  روستاهای 
 مرکزی نورآباد بازگشایی و تسطیح شد. وی همچنین ادامه داد: از مزایای

 بازگشایی و احداث این جاده، دسترسی همجواران به باغات، زمین های 
به محدوده های کیلومتر ۱۰۱  انتقال تجهیزات سنگین  زراعی و همچنین 

الی ۱۰6 مسیرخط می باشد.

استهبان
مدیر عامل جمعیت هالل احمر فارس:

خدمات جمعیت به مردم فراتر از امکانات 
و منابع مالی آن است

مدیر عامل جمعیت هالل احمر فارس در دیدار با فرماندار استهبان گفت: 
خدمات جمعیت به مردم بسیار فراتر از امکانات و منابع مالی محدود آن 

است. 
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان 
فارس؛ فیض اله جعفری در دیدار و گفت وگو با فرماندار استهبان با اشاره 
به فعالیت ها و خدمات جمعیت در حوزه های گوناگون اظهار کرد: گستره 
و تأثیر این خدمات بسیار فراتر از امکانات و اعتبارات محدود و ناکافی 

جمعیت هالل احمر می باشد.

جعفری ادامه داد: تأثیرگذاری و ماندگاری این خدمات مرهون نیت الهی 
انگیزه های  از  فارغ  انسانی و تالش خالصانه اعضا و داوطلبانی است که 
دردمندان  و  نیازمندان  ویژه  به  و  مردم  به  به خدمت  تنها  مالی،  و  مادی 

می اندیشند.
احمر در  تشریح خدمات هالل  با  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
شهرستان استهبان، برخورداری این شهرستان از پایگاه امداد و نجات بین 
از اعتبارات  شهری را منوط به همکاری فرمانداری در اختصاص بخشی 

عمرانی به پروژه های جمعیت هالل احمر دانست.
مطلوب  خدمات  از  رضایت  ابراز  با  دیدار  این  در  نیز  استهبان  فرماندار 
جمعیت در مناسبت های مختلف از جمله ایام نوروز تأکید کرد: به رغم 
جزو  طبیعی  منابع  آتش سوزی های  جمله  از  مأموریت ها  از  برخی  آنکه 
وظایف ذاتی جمعیت هالل احمر نیست، شاهد آن هستیم که جمعیت در 

مدیریت این گونه حوادث مشارکت مؤثر دارد.

داراب
در دیدار فرماندار داراب با مدیر عامل جمعیت هالل احمر فارس عنوان شد؛

اعالم رضایت فرماندار از خدمت رسانی 
جمعیت در سطح شهرستان و درخواست 

برای تجهیز شعبه
فرماندار داراب در دیدار با مدیر عامل جمعیت هالل احمر فارس ضمن 
ابراز رضایت از خدمت رسانی مطلوب جمعیت به مردم در سطح شهرستان، 

خواستار تجهیز شعبه به امکانات مورد نیاز گردید.
احمر  هالل  جمعیت  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس؛ عبدالرضا قاسم پور با اشاره به نقش پررنگ و اثرگذار هالل احمر 
به حوادث  بدون چشم داشت  امدادرسانی  به ویژه در زمینه  شعبه داراب 
مختلف از جمله آتش سوزی ها، سیل زمستان سال گذشته و حادثه واژگونی 
اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی، گفت: عموم مردم و مسئوالن از 
خدمات این جمعیت و دیگر دستگاه های امدادی شهرستان رضایت دارند.
مأموریت ها  بهینه  اجرای  در  خیرین  مشارکت  به  ادامه  در  قاسم پور 
این  خیرین  شد:  یادآور  و  پرداخت  احمر  هالل  جمعیت  برنامه های  و 
شهرستان نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور زبانزد هستند و در 

توسعه و پیشرفت داراب نقش مهمی داشته اند.
در سطح  شایع  طبیعی  بالیای  همواره جزء  لرزه  زمین  اینکه  بیان  با  وی 
انتظار  کرد:  تصریح  می باشد،  فورگ  بخش  ویژه  به  و  داراب  شهرستان 
داریم امکانات و تجهیزات مورد نیاز جمعیت هالل احمر این شهرستان به 

صورت ویژه توسط جمعیت استان تأمین گردد.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

طرح توسعه باغات دیم در ۱۰۰ هزار هکتار 
از اراضی شیب دار کهگیلویه و بویراحمد 

اجرا می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده طی یک برنامه ۱۰ ساله طرح توسعه باغات دیم 

در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار استان اجرا می شود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  گوهرگانی  جعفر  طلوع،  روزنامه  گزارش  به 
به  با توجه  بویراحمد  استان کهگیلویه و  اظهار داشت:  یاسوج  تسنیم در 

وضعیت بارندگی و تپوگرافی اراضی شرایط مناسبی برای توسعه باغات 
دیم در اراضی شیب دار دارد. وی از احداث ۱۴۰۰ هکتار باغ دیم در اراضی 
شیب دار استان از ابتدای سال 96 تاکنون خبر داد و افزود: امیدوارم در 
این زمینه یک بسیج همگانی با هدف ایجاد اشتغال، رونق تولید، تلطیف 
هوا، تقویت سفره های آب زیرزمینی، جلوگیری از آتش سوزی، فرسایش 
خاک و روان آب و پایداری تولید در روستاها و مهاجرت معکوس انجام 
گیرد. گوهرگانی با تأکید بر اینکه توصیه مسئوالن جهاد کشاورزی به 
مردم استان توسعه باغات دیم به ویژه انگور، بادام و گل محمدی است، 
عنوان کرد: ۱۵۰ هکتار باغ انگور دیم در شهرستان بویراحمد وجود دارد 

که از هر هکتار ۱۰ تن انگور برداشت می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: حاشیه 
»یاسوج-کهگیلویه«،  شامل  حریم  از  متر   ۲۰۰ تا  استان  این  جاده های 
»پاتاوه- »یاسوج-شیراز«،  »یاسوج-سی سخت«،  »باشت-چرام«، 
شهرستان  الر  و  بزرگ  ده  چرام،  طسوج  همچون  مناطقی  و  دهدشت« 
باشت و تمام مناطق مرتعی شهرستان های بویراحمد و دنا ظرفیت مناسبی 

برای احداث باغات دیم دارند.

استان بوشهر
ساخت آب شیرین کن اولویت وزارت نیرو 

در استان های ساحلی

و  مجلس  دولت،  کمک  و  حمایت  با  گفت:  نیرو  وزارت  سرپرست 
مسئوالن استان های ساحلی اجرای طرح های آب شیرین کن برای تأمین 
آب آشامیدنی شهرها و روستاهای کشور با مشارکت بخش خصوصی در 

اولویت وزارت نیرو قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از ایرنا، ستار محمودی در حاشیه آغاز 
تنگستان در جمع  باشی  اجرایی طرح آب شیرین کن روستای  عملیات 
شیرین کن  آب  طرح های  اجرای  گذشته  سال  در  افزود:  خبرنگاران 
هزینه های باالیی در برداشت که با تغییر صورت گرفته در فناوری مرتبط 

با آن هزینه های اجرای این طرح ها کاهش پیدا کرده است. 
وی بیان کرد: با این حال عالوه بر ضرورت در موضوع مصرف مدیریت 
جمع آوری  زمینه  در  دریا  به  آب ها  روان  ورود  از  قبل  است  نیاز  آب 
مدیریت آن اقدام الزم صورت گیرد تا در این بخش متحمل هزینه های 
در  ارتباط  این  در  بوشهر گفت:  استاندار  نشویم.   زیاد شیرین سازی آب 
استان بوشهر اقدام های خوبی صورت گرفته و احداث پنج سد در برنامه 
قرار دارد.  ساالری افزود: از این شمار سد تنگ ارم عملیات اجرایی آن 
به انجام و بهره برداری رسید و سایر سدها نیز در مراحل احداث و تأمین 

مجوزهای نهایی برای شروع عملیات اجرایی قرار دارند. 
وی بیان کرد: سدهای باغان و دشت پلنگ تأمین سرمایه مورد نیاز از 
طریق فاینانس مصوب شده و برای سد باهوش نیز امیدواریم برای سال 

آتی ردیف بودجه ای مناسبی تعریف شود.  
ساالری گفت: در ارتباط با سد دالکی نیز اکنون در دست احداث است 

چهار هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است. 
وی افزود: در حوزه آبخیز داری نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و 
در این بخش یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پروژه برای سال جاری تعریف 
شده است.  ساالری یادآور شد: افزایش میزان تأمین آب از سد کوثر و 
پایداری منبع تأمین آب چشمه ساسان کازرون از جمله اقدامات پیش بینی 
شده برای تأمین کم آبی موجود در استان بوشهر است که با روند خوبی 

در دست اجراست. 

استان هرمزگان 
استاندار هرمزگان:

رفع مشکالت هرمزگان بر بهبود عملکرد 
اقتصاد کشور تأثیرگذار است

کشور  اقتصاد  در  استان  این  مهم  نقش  به  اشاره  با  هرمزگان  استاندار 
است  ایران  تجارت  دروازه  هرمزگان  موجود  آمارهای  براساس  گفت: 
و رفع برخی مسائل و مشکالت موجود در این استان بر بهبود عملکرد 
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش  است.  تأثیرگذار  نیز  اقتصاد کشور 
ایرنا، فریدون همتی در نشست با مدیران بخش های اقتصادی، صنعتی و 
انسانی  نیروی  نیرو در هرمزگان ضمن بررسی وضعیت بودجه و  حوزه 
دستگاه های اجرایی استان، اظهار داشت: طبق گزارش های ارائه شده توسط 
مدیران استان در این نشست ها، پنج اداره کل گمرک در هرمزگان فعال 
هستند که افزون بر 7۵ درصد درآمد گمرکات کشور به گمرکات استان 
و شهرک  ناحیه   ۲۳ به وجود  اشاره  با  همتی  دارد.  اختصاص  هرمزگان 
صنعتی در هرمزگان، بیان داشت: طبق گزارش ارائه شده، نزدیک به 9۰۰ 
می کنند  فعالیت  هرمزگان  در  بزرگ  و  متوسط  تولیدی کوچک،  واحد 
که ۲۳ هزار نفر در آن ها مشغول به کار هستند. استاندار هرمزگان بیان 
داشت: اما با این وجود نیاز است در راستای رفع موانع واحدهای تولیدی 
برای  شرایط  کردن  فراهم  همتی  برداریم.  مؤثرتری  گام های  استان  در 
دولت  اصلی  برنامه های  جمله  از  را  خصوصی  بخش  فعالیت های  توسعه 
در  خصوصی  بخش  کنیم  تالش  باید  کرد:  عنوان  و  برشمرد  دوازدهم 
عرصه اقتصاد فعالیت های بیشتری داشته باشد تا شاهد اشتغال زایی باشیم. 
وی به لزوم حفاظت از منابع آب در هرمزگان اشاره کرد و گفت: یکی 
منابع آب است که دستگاه های مسئول  استان کمبود  این  از چالش های 
در این بخش باید تدابیر الزم را جهت صرفه جویی و بهبود وضعیت منابع 

آب اتخاذ کنند.

اداره آب و فاضالب روستایی هندیجان مستقل شد
 سرویس شهرستان/ ناصر حکیمی: با حضور فرماندار هندیجان و معاون مدیرکل آب و فاضالب روستایی، آب و فاضالب روستایی هندیجان که 
اداره طی  این  اینکه  به  باتوجه  داشت:  اظهار  باره  این  در  هندیجان  فرماندار  مستقل گردید. کورش مودت  بود  ماهشهر  فاضالب  و  نظر آب  زیر 
چندین سال زیر نظر آب و فاضالب شهرستان ماهشهر بود با تالش فراوان توانستیم این اداره را مستقل نماییم تا بتوانیم به مشکالت آب و فاضالب 
روستاه های هندیجان را حل نمائیم. نماینده عالی دولت در هندیجان عنوان کرد: هدف ما این است که بتوانیم بخشی از ادارات را که در هندیجان 
مستقر نیستند و در زیر نظر شهرستان ماهشهر قرار دارند از جمله اداره ثبت و اسناد و امالک که اهالی هندیجان برای خسارت های امور ثبتی و امالکی 
می بایست به شهرستان ماهشهر مراجع نمایند و با وجود خطرات جاده ای این اداره در آینده نزدیک استقرار خواهد یافت. وی به برخی مشکالت 
روستاه های هندیجان اشاره کرد و گفت: می توان در بحث آب و فاضالب روستایی با جدیت تمام به دنبال حل مشکل لوله های آب و فاضالب 

روستاهای شهرستان و جذب اعتبار جهت آب روستایی که اختصاص یافته این مشکل را حل نمائیم.
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