پایگاه خبری صدای جنوب:
امام جمعه سرفاریاب درخطبه اول نمازعبادی وسیاسی سرفاریاب گفت :باتوجه به ایات صریح قران همه موجودات
خصوصاانسانها"یوم الحشرویوم الحساب"دارندوروزی بایددرصحرای محشرگردهم جمع شده وپاسخگورفتاروگفتارخودباشند.
سیدفرج هللا پژمان عنوان کرد:یکی ازمهترین حاضرین وشاهدان درقیامت اعضای بدن می باشند.
وی افزود:به نقل ازقران ازجمله شاهدان درروزقیامت خداوند،پیامبران،امامان،فرشتگان وزمین می باشند .
حجه االسالم سیدفرج هللا پژمان به اهمیت تالوت قرآن درخطبه پیامبر درماه رمضان اشاره و عنوان کرد:هرکس درماه رمضان
ایه ای ازقران تالوت کندپاداش کسی راداردکه درماه های دیگرختم قرآن کرده است.
پژمان به وفات حضرت ابوطالب در۷رمضان اشاره واظهارکرد:حضرت ابوطالب باوجودتهیدستی عزیزوبزرگ ودارای حکمت
ووقاربودواولین کسی بودکه درعصرجاهلیت سوگندشهادت اولیای دم را بنانهاد.
وی افزود:ابوطالب بهترین پشتیبان برای پیامبراکرم وهمراه بی نظیر درانجام رسالتش برای پیامبربود.
امام جمعه سرفاریاب گفت:درپایان جنگ تحمیلی عده ای خام اندیش گفتندکه ماموریت بسیج به پایان رسیده  ،امام فرمود:بسیجیان
جهان اسالم بایددرفکرایجادحکومت بزرگ اسالمی باشند.
پژمان باتبریک روز۳خردادگفت:سوم خردادنمادپیروزی مستضعفان برمستکبران وحق برباطل است.
وی اظهارکرد:درعصرحاضرهم استکبارمی خواهدجهان راپرازظلم وستم کندولی اراده خداوندبرهمه امورمسلط وپیروزاست.
امام جمعه سرفاریاب با اشاره به اینکه طبق قول ووعده مسئولین به مردم سرفاریاب جهت افتتاح تصفیه خانه
در۳خردادگفت:تماس الزم جهت پیگیری انجام گرفت امامتاسفانه بعضی مسئولین پاسخگونبودند.
وی افزود:سوم خردادنزدیک هست وباپیشرفت فیزیکی هشتاددرصدی کاراماهمچنان مردم تشنه وحتی آب شستشوهم ندارند.
وی ادامه داد:طبق گفته ی پیمانکارمشکل اعتبارهست که نمی دهندوباپول یارانه دستمزدکارگران راپرداخت می کنم ومشکل برق
هم همچنان حل نشده.
پژمان عنوان کرد:باتماس برقرارشده بااداره برق هیچ گونه نامه نگاری وپیگیری صورت نگرفته اماباتماس نماینده مسئولین
منابع طبیعی قول حل مشکل راداده بودندولی متاسفانه بعدازیک روزباتماس باپیمانکارکارحتی به تعطیلی پروژه کشیده شده.
خطیب جمعه سرفاریاب اظهارتاسف خوردوگفت :من متاسفم برای مسئولی که دراستان نشسته ومشکل مردم را می داندوحل نمی
کندومردم بازبان روزه مجبورهستندازروستاهاوشهرستان آب بیاورند.
پژمان اظهارکرد:نماینده محترم بداندقول شمامثل قول بعضی ازمسئولین نباشدچون قول بعضی ازمسئولین قول نیست ودست
انداختن مردم است.

