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این گردهمایی با حضور ائمه جمعه شهرهای مهدیشهر و شهمیرزاد و علمای شهرستان مهدیشهر در محل
دفتر امام جمعه مهدیشهر برگزار شد . حجه الاسلام زاهدی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان

مهدیشهر گفت ما باید درد دین را در خودمان ایجاد کنیم و با تعلیف قلوب جوانان را جذب کنیم . وی
گفت انتقاد سازنده است اما نباید بدنبال تخریب باشد . اگر ضعف فرهنگی در این شهرستان وجود

داشته باشد علماء و روحانیون باید با هماهنگی رفع کرده و در صدد تخریب آن نباشیم . وی گفت علماء و
روحانیون باید خودشان را مجهز به اطلاعات و آگاهی روز و اتفاقات منطقه و به مباحث سیاسی و

اجتماعی نمایند . حجه الاسلام زاهدی یاد آور شد باید برای شهرستان مهدیشهر که مزین به نام نامی
حضرت ولی عصر (عج) می باشد برنامه های فرهنگی و مذهبی با همکاری دستگاه های دولتی ارائه داده
و شناسنامه فرهنگی تشکیل شود تا بتوانیم شناخت پیدا کنیم . وی گفت هیات های مذهبی و مداحان باید

همگام با علماء فعالیت نمایند و همه در بعد اجتماعی و سیاسی و مذهبی نقش موثر ایفا کنند . حجه
الاسلام زاهدی یاد آور شد مجمع نخبگان سیاسی و هیئت های مذهبی در سطح شهرستان مهدیشهر

تشکیل خواهد شد . حجه الاسلام احمد پناه امام جمعه شهمیرزاد علماء را حامیان ولایت فقیه و
ازسربازان ولی عصر (عج) نامید و گفت مردم استان و شهرستان ما مردم ولایتمدار بوده و بحمد ا...

کمترین جرائم در سطح استان وجود دارد که از این بابت خداوند را شاکریم . وی گفت تاکنون در تاریخ
هیچ قرارداد ننگینی را علماء و روحانیون امضاء نکرده اند و این از افتخارات است که روحانیت ما در

خط ولایت هستند. وی گفت احترام به روحانیت احترام به امام زمان ( عج ) است و ما باید این را قدر
بدانیم . حجه الاسلام و المسلمین بارانی امام جمعه شهرستان مهدیشهر گفت از بین علماء سطح

و  شهرستان 7 نفر به عنوان شورای مرکزی مجمع علماء انتخاب خواهند شد و این افراد معضلات
مشکلات فرهنگی سطح شهرستان را بررسی و در جلسه شورای مرکزی مطرح و تصمیم گیری خواهد
شد و این شورا میتواند کمک خوبی برای مسئولین فرهنگی سطح شهرستان و استان باشد . وی گفت

شکل گیری مجمع خیر و برکت داشته و وفاق و همدلی بیشتر بین علماء نیز بیشتر خواهد بود . وی گفت
  

8 هزار دانش آموز وجود دارند که سوالات زیادی در اذهان دارند و ما باید با تحقیق و شناخت بیشتر در
ابعاد مختلف جوابگوی این عزیزان باشیم و در مقابل سوالات آنان با سعه صدر جوابگو باشیم . در پایان

گرد هم آیی شورای مرکزی مجمع علماء شهرستان مهدیشهر حجه الاسلام و المسلمین محمد بارانی ،
سید داوود احمد پناه ، حسن محمودیان ، علی سقائیان ، غلامرضا زاهدی ، محسن اکبرزاده

  
و سلیمان عین الکمال انتخاب و حجه الاسلام غلامرضا زاهدی نیز به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند . 
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