به گزارش صدای جنوب؛حجت االسالم سیدفرج اهلل پژمان اظهارداشت :وضعیت اب در کل استان نگران کننده است و
مردم باید درمصرف ان صرفه جویی کنند.
پژمان بااشاره به وضعیت آب شرب بخش سرفاریاب گفت :بسیاری از روستاها لوله کشی دارندو منبع اب هم دارند ولی به
دلیل نبود لوله کشی درروستاها این اب هدرمی رود و مردم بامشکالت وسختی های فراوان اب مورد نیاز خود راتامین
می نمایند.
پژمان افزود:مگرمسیوالن اب وفاضالب روستایی خواب هستند؟ مگراین استان استاندار ندارد؟ مگر این شهرستان
فرماندار ندارد؟
وی افزود:فرمانداربایددستوربدهد به اداره اب وفاضالب روستایی تا ضمن تهیه لوله مشکل اب مردم حل شود اما
فرماندار خودش را به خواب زده است.
امام جمعه سرفاریاب تصریح کرد:آن دولتمردی که نمی تواند سه و یاچهار کیلومتر لوله تامین کند عالوه بر اینکه باید
فاتحه اش را خواند باید گوشش را گرفت و ان را بیرون کرد.
امام جمعه سرفاریاب ادامه داد :اداره کل اب وفاضالب روستایی به مکاتبات ما پاسخ نمی دهد و معتقدم اینکار از روی
عمد است زیرا اگر عمدی در کارنباشد نشان بی عرضه گی است.
وی تاکید کرد:فرماندار و استاندار تذکرات ما راجدی بگیرند ونیاز است که به داد مردم محروم این بخش برسید.
امام جمعه سرفاریاب گفت:شما مسیول هستید و باید به فکر مردم باشید و اگر غیرازاین است پس برای چه استاندارهستید
و یا فرماندارین؟
حجت االسالم پژمان ادامه داد :نباید رفتاری بشود که مردم این بخش بگویند سرفاریاب صاحب ندارد و فرماندار اگر
نمی تواند بگوید نمی توانم
استاندارهم بگوید نمیتوانم تا تکلیف همه روشن شود.
خطیب جمعه سرفاریاب گفت:دوپروژه که سرفاریاب را ازمحرومیت دربیاورد اب شرب و طرح آببران جمال الدین است
با اینهمه روند پیگیری انها ناامیدکننده است و انتظارداریم دراولویت کاری تمامی مسیوالن قرارگیرد
خطیب جمعه سرفاریاب درخطبه های این هفته بااشاره به ایه ۴۶سوره کهف گفت :خداونددرقرآن می فرماید:مال
وفرزندان زینت زندگی دنیایندوکارهای ماندگاروشایسته نزدپروردگارت پاداش بهتری دارندوامیدداشتن به
انهانیکوتراست.
سیدفرج اهلل پژمان به انواع ذکراشاره وافزود:درذکرلفظی خداوندمی فرماید:مرایادکنیدتاشمارایادکنم ودرذکرقلبی
فرموده ای فرزندادم مرادردلت یادکن تاتورایادکنم ای فرزندادم مرادرخلوت یادکن تادرخلوت واشکاریادت کنم.
وی بااشاره به ذکرعملی ادامه داد:ذکرعملی این است که هرجااطاعت خدابه میان ایدبه یادخداباشیم واطاعتش کنیم
وهرجامعصیت خداپیش ایدبه یاداوباشیم ومعصیت راترک کنیم.
پژمان باتسلیت شهادت نواب صفوی وفدائیان اسالم درسال۶۶عنوان کرد:جنبش های مذهبی درطول تاریخ همواره می
تواننداموزگاربزرگی برای نسل های بعدی بودوکتاب روشنی ازظلم ستیزی وحق طلبی انان باشد.
وی ادامه داد:فدائیان اسالم به رهبری نواب صفوی بیش ازیک دهه مبارزه وفداکاری درراه رسیدن به اهداف بلندجامعه

اسالمی وحکومت دینی یک حرکت تاثیرگذاربود.
امام جمعه سرفاریاب بااشاره به سخن گهربارامام سجادعنوان کرد:امام سجادمی فرمایید:خداراشکرمی کنیم که دشمنان
ماراازحماقه قرارداده است که این روزهابرای ایران اسالمی وکشورائمه اطهار(ع)ودشمنانش مصداق بارزی دارد.
پژمان افزود:ترامپ سبک مغز،بن سلمان نادان کشورهای کودکش وبزدل صهیونیستی تصورکرده اندکه ایران اسالمی
درحدومقیاس سایرکشورهاست.

