
امام جمع��ه اهل س��نت منطقه صال��ح آباد 
بیان کرد:

با پرداخت زکات شاهد فقر در جامعه 
نخواهیم بود

تاکنون تبلیغاتی به طور شایسته در خصوص زکات، 

این واج��ب الهی ص��ورت نگرفته است و اگر این حق 

شرعی به درستی پرداخت شود شاهد این همه فقر و 

مشکالت ناشی از آن در جامعه نخواهیم بود.امام جمعه 

اهل سنت صالح آباد در همایش زکات کمیته امداد 

امام خمینی )ره(  افزود: کمیته امداد مسئولیت جمع 

آوری زکات و امورات آن را در سطح کشور بر عهده دارد 

و رونق و پیشرفت این فریضه الهی نشان دهنده تالش و 

همت روحانیون، مبلغان و عامالن زکات است. مولوی 

» عبدالباقی یوسفی « اظهار کرد: کمیته امداد گذرگاه 

سخت و یکی از نهادهای بسیار سازنده و خوب انقالب 

اسالمی اس��ت و ما باید ب��ه  وضعیت یتیم، مسکین و 

درمانده  رسیدگی کنیم تا موفق باشیم.وی با بیان اینکه 

مقام معظم رهبری با هوشمندی تمام، وظیفه جمع آوری 

زک��ات را به کمیته ام��داد سپردند خاطرنشان کرد: 

اختصاص وظیفه جمع آوری زکات به کمیته امداد نشان 

از آن دارد که  زکات باید به محرومان برسد و کمیته امداد 

متولی این موضوع است، در حالی که ایشان می توانستند 

این وظیفه را به سازمان های دیگر واگ��ذار نمایند.

امام جمعه منطقه صالح آباد بیان کرد:

 تهاجم فرهنگی دشمن بسیار 
گسترده تر و محسوس تر از گذشته است

و  ت��ر  گ��س��ت��رده  بسیار  دش��م��ن  فرهنگی  تهاجم 

محسوس تر از گذشته است و ام��روزه خط مقدم 

دشمن فضای مجازی و تهاجم فرهنگی از طریق 

فضای مجازی است.امام جمعه منطقه صالح آباد 

با اعالم این مطلب افزود: یکی از ابزارهای جنگ 

نرم دشمن علیه کشورمان فضای مجازی و تلفن 

های همراه است و با این طریق دشمن به تک تک 

خانه ه��ای ما نفوذ ک��رده که ل��زوم هوشیاری هر 

 چه بیشتر و بهتر مسئوالن و م��ردم را  می طلبد.

» حجت االسالم محمد بختیاری «  اظهار داشت: 

استفاده نادرست از  تلفن همراه می تواند انسان 

را به شبکه گمراهی و ضاللت متصل کند.وی 

خاطر نشان کرد: انسان می تواند با   تدبر در قرآن 

کریم در تمامی مسائل اجتماعی و معنوی رشد 

کند و در همین زمینه کشورهای دیگر  با تدبر و 

موشکافی دقیق در آیات قرآن کریم به اختراعات و  

اکتشافاتی دست پیدا کرده اند.وی افزود: با تمسک 

به ق��رآن هم خیر  دنیا و هم خیر آخ��رت به انسان 

می رسد و تمسک به قرآن باعث رستگاری می شود.
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در ابتدا  درود می فرستیم  به ارواح مطهر شهدا  و امام 

شهیدان و آرزوی سالمتی برای مقام معظم رهبری  و توفیق 

برای نظام مقدس جمهوری اسالمی و ریاست محترم دولت 

خدمتگزار تدبیر و امید داری��م. صالح آباد از سال 1316 

همزمان با اولین قانون تقسیمات کشوری به عنوان بخش 

انتخاب گردید. ای��ن بخش  با مساحتی ح��دود 3 ه��زار و 

دویست کیلومتر مربع در آن زم��ان بیش از یکصد روستا 

داشته است و در سال 1342 شهرداری صالح آباد تأسیس 

گردیده است.بخشدار صالح آباد افزود: بخش صالح آباد 

با دو کشور افغانستان و ترکمنستان هم مرز است و به شکر 

خدا با تدابیر ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

از امنیت بسیار مطلوبی برخوردار می باشد. » حسن زنگویی 

« اظهار می دارد:  منطقه  صالح آباد با  بخش های مرکزی 

تربت جام، پایین جام و بخش رضویه مشهد هم مرز است و 

در این منطقه در حال حاضر 92 روستا و چند مزرعه و آبادی 

وجود دارد و شغل اصلی مردم دامداری و کشاورزی است.

بخشدار صالح آباد می افزاید: جمعیت تلفیقی تشیع و تسنن  

در منطقه صالح آباد خوشبختانه با نهایت وحدت، مهربانی، 

برادری، صفا و آرامش در کنار همدیگر زندگی و معاشرت 

دارن��د و حتی میان آنها  ازدواج هایی نیز صورت گرفته  و 

می توان گفت، منطقه صالح آباد مظهر وحدت، مهربانی و 

همدلی میان مردم است.زنگویی درباره نژادها و طوایف 

صالح آباد می گوید: در منطقه صالح آباد نژادها و طوایفی 

از قبیل اوغان، بلوچ، زوری، یعقوبخانی،شیخی، خاوری، 

اورگنجی و ... وجود دارد. وی در خصوص برخی از اقدامات 

انجام شده در منطقه صالح آباد می افزاید: از کارهای خوبی 

که در این منطقه انجام شده برق رسانی به تمامی روستاها 

می باشد، ضمن اینکه در ح��وزه آب آشامیدنی نیز اغلب 

روستاها از آب لوله کشی سالم برخوردار هستند و پروژه 

هایی در دست اقدام برای تأمین آب شرب بقیه روستاها 

وجود دارد که امیدواریم به لطف خداوند به زودی محقق 

گردد.وی خاطرنشان می کند: در حوزه راه با وجود اینکه 

اقدامات خوبی انجام شده است اما همچنان نیازمند حمایت 

ها و مساعدت های دولت تدبیر و امید هستیم و امیدواریم 

در یک بازه زمانی دو الی سه سال همه روستاهای منطقه 

از نعمت جاده آسفالت برخوردار شوند.وی با بیان اینکه 

در حوزه برخورداری روستاها از انرژی پاک عالوه بر شهر 

صالح آباد در 31 روستای منطقه عملیات گازرسانی آغاز 

شده اظهار می دارد: به صورت میانگین بیش از 95 درصد 

عملیات گازرسانی به این روستاها انجام شده و تا دو ماه آینده 

این روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد. الزم 

به ذکر است، در دهه فجر امسال روستاهای مهدی آباد و 

سقرچشمه به شبکه گازرسانی متصل و مردم از این نعمت 

برخوردار شدند.زنگویی می افزاید: در حوزه بهداشت و 

درم��ان اقدامات بسیار ارزشمندی در منطقه صالح آباد 

صورت گرفته است؛ مراکز پنجگانه بهداشتی و درمانی صالح 

آباد: جنت آباد، بنی تاک، آزادده، نعتو و صالح آباد همگی 

فعال، دارای پزشک و دندانپزشک هستند.وی خاطرنشان 

می کند: در حوزه نظام سالمت جهش بسیار ملموس و قابل 

توجهی داشته ایم به گونه ای که به هیچ عنوان با خأل یا نبود 

پزشک مواجه نبودیم بلکه همیشه پزشکانی توانمند و عالقه 

مند به خدمت در منطقه متقاضی بوده اند و امیدواریم با بهره 

برداری از بخش هایی از بیمارستان 32 تخت خوابی شاهد 

ارائه خدمات باالتری به مردم باشیم.

بخشدارصالح آباد بیان کرد :

صالح آباد مظهر وحدت،مهربانی و همدلی است


