خطیب جمعه سرفاریاب بااشاره به ایه  ۱۵سوره غافر گفت :باالبرنده درجات خداوندصاحب عرش می باشدبه هرکس ازبندگانش که
.خواهد ،ان (فرشته )روح رابه فرمان خویش می فرستدتامردم راازروزتالق باخداوندبترساند
حجه االسالم پژمان باتبریک ۱۷اسفندروزمیالدحضرت زهرا(س)اظهارداشت:کشورهای غربی برای توسعه دادن به کارهای خوداززنان
.بعنوان کارارزان درکارهای صنعتی خوداستفاده می کردندواین اعتراضات زنان رادرپی داشت
حجه االسالم پژمان به منزلت زنان درجامعه اسالمی ایران اشاره وعنوان کرد:امام خمینی (ره)می فرماید:درنظام اسالمی زن بعنوان یک
انسان می تواندمشارکت فعال دربنای جامعه اسالمی داشته باشد
سیدفرج اهلل پژمان بااشاره به اعتراضات وتجمعات مردم نسبت به کیفیت وکمیت آب دربخشداری ودفترامام جمعه عنوان کرد:اعتراضات
.مردم فراگیرشده وقول وعده داده شده که اعتراضات به گوش مسئولین رسانده شود
وی ادامه داد:مسولین بدانندتاحاالمشکل کیفیت بوداماازکارازکیفیت گذشته وکمیت زندگی مردم راتهدید می کندوکسی هم پاسخ
گونیست؟
حجه االسالم سیدفرج اهلل پژمان به کندی کارتصفیه خانه هم اشاره وافزود:کارتصفیه خانه خیلی کندهست ونبوداعتبارکافی برای تسریع
.درروندکاربرمشکالت مردم افزوده است
وی خاطرنشان کرد:چرامسولین به وعده خودعمل نمی کنند؟چرانماینده قول داده وعمل نمی کند؟
.پژمان یاداورشد:نماینده مردم درمجلس بداندکه سرفاریاب جزءحوزه انتخابیه خودهست وبه انهاقول داده ای وهمچنان منتظرند
.وی اظهارکرد:هرچندشماسرفاریاب رافراموش کرده ای اما مردم وعد ه های شمارافراموش نکرده اند
خطیب جمعه سرفاریاب گفت:چرامردم نتیجه وعده های شمادرمدت یک سال واندی ندیده اندشایدمردم رافراموش کرده باشی ولی
.ازجاده که عبورمی کنی فقرمنطقه رامی بینی
.پژمان تصریح کرد:بدان مردم دیگرگول انتخاباتی نمی خورندوباوعده دادن نمی شودسرمردم راشیره مالی کرد
.وی افزود:انتخابات می ایدومردم شماهاراشناخته اندواین مردم الیق خدمتندواقاباالسرنمی خواهند
 .سیدفرج اهلل پژمان اضافه کرد:قول های گذشته فراموش شده ازاخرین وعده هاسه ماهی بیش نیست
وی باانتقادازکارهای غیرکارشناسی ومهندسی عنوان کرد:حفرچاه های غیرکارشناسی ومهندسی شده درتنگ پیرزال باعث کاهش اب
.منطقه شده وکسی همپاسخ گونیست
.پژمان گفت :منطقه ومردم سرفاریاب فقیر،بدبخت وبینوابودندحاالبدترهم شده اند
خطیب جمعه سرفاریاب اظهارداشت:مردم سه هفته اب ندارندچراکسی به فریادمردم نمی رسد؟ا
.وی گفت :کسی بررسی نمی کنه مسولین سرکشی نمی کنندحال که اطالع هم پیدامی کننداقدامی صورت نمی گیرد
پژمان عنوان کرد:فرماندارچرام که نمی تواندیک تانکرآب برای مردممهیا کنداین چه فرمانداری هست ؟چرا؟

پژمان درپایان خاطرنشان کرد:مسولین استانی وشهرستانی بیایدوازنزدیک مشکالت راببیندوچاره بیندیشیدوگرنه اقدامات بعدی مردم
.راخودپاسخگوباشند

