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چهار مصدوم حاصل تصادف خودروی سواری در بزرگراه محالتی
برخورد شدید خودرو سواری پژو با ستون برق ،منجر به
مصدوم و گرفتار شدن چهار بانوی جوان شد.
طی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125
و اطالع رسانی این حادثه ،بالفاصله آتش نشانان
ایستگاه  ۸به همراه گروه امداد و نجات با هماهنگی

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شیراز ،ساعت
 ۰۰:۴۵دقیقه بامداد  ۳۰شهریور ماه به سمت بزرگراه
محالتی ،حرکت کردند.
در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری پژو  ۴۰۵حین
حرکت در بزرگراه ،ناگهان از مسیر اصلی منحرف شده و

استاندار فارس در جلسه شورای آموزش و پرورش فارس خبر داد:

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس:

مدارس فارس هفته اول مهر امسال
تعطیلنیست

مهدی اسالمی  -تماشا
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت :مدارس
استان فارس در هفته اول مهر ماه امسال تعطیل
نیست و آماده استقبال و پذیرش از دانش آموزان
است.محمد خلیل عسکری با اشاره به اینکه تمامی
برنامه ریزی ها در خصوص بازگشایی مدارس استان
فارس انجام شده است ،گفت :در سال تحصیلی جدید
بیش از  ۹۴۰هزار دانش اموز به  ۴۰هزار کالس درس در ۹
هزار مدرسه در استان فارس خواهند رفت.
وی تصریح کرد :در بحث اول مهر و شروع سال تحصیلی
مدارس استان به طور کامل آماده حضور دانش آموزان
هستند.
مدیرکل اموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه اول
مهر ماه روز جمعه است ،گفت :روز شنبه  ۲مهر مدارس
استان پذیرای دانش اموزان خواهند بود.
عسکری افزود :روز ۳۱شهریور روز شکوفهها است
که دانش آموزان اول ابتدایی در این روز در مدارس
حاضر و برای ورود به مدارس در ابتدای مهر آماده
میشوند.

معاون آموزش ابتدایی در آیین استانی زنگ غنچهها
در شیراز:

معلمان دانشآموزان را برای مؤثر بودن
در عرصه اجتماع و حرکت رو به کمال
تربیت کنند

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس گفت :با
تمام توان باید برای آموزش و تربیت دانش آموزان تالش
و برنامه ریزی و مسیر رشد و شکوفایی شان را ایجاد
نماییم.
دکتر مجید بذرافکن در ویژه برنامه روز غنچه ها ویژه پیش
دبستانی های فارس گفت :امروز ناب ترین ،پاک ترین و
زیباترین آفریده های الهی در مراکز پیش دبستانی ها
قدم گذاشتند که به تعبیری غنچه هایی هستند که ما
منتظر شکوفایی آن ها هستیم.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس بچه ها
را امانت هایی دانست که باید ما خودمان را در برابر
آموزش آن ها مسئول بدانیم ،گفت :با تمام توان باید
برای آموزش و تربیت آن ها تالش و برنامه ریزی کنیم.
بذرافکن ضمن اشاره به آمار دانش آموزان ابتدایی گفت:
در استان فارس نیم میلیون دانش آموز ابتدایی هستند
که پیش بینی می شود قریب به نود هزار نفر در پایه ی
اول را ثبت نام کنیم که حدود نود و پنج درصد آن ها ثبت
نام کردند و بقیه تا ابتدای سال مهرماه ثبت نام خود را
انجام می دهند.
وی بچه ها را مسافران سفر یادگیری دانست و گفت:
دانش آموزان باید علم و معرفت و رشد کافی را برای موثر
بودن در عرصه اجتماع و طی کردن حرکت رو به کمال را
بدست آورند و این مهم تنها با عوامل مدرسه در تحقق
اهداف تعلیم و تربیت محقق نخواهد شد بلکه باید
خانواده هم با وحدت رویه ای دراین مسیر همراه باشند.
الزم به ذکر است؛ این ویژه برنامه همزمان در دو
هزار و ششصد پیش دبستانی سراسر استان فارس
برگزار شد.

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شیراز خبر داد:

برگزاری جشنواره نقاشی دیواری و نصب
تابلوی تصاویر شهدا همزمان با آغاز
هفته دفاع مقدس

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شیراز گفت :همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع
مقدس و در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا از
برگزاری جشنواره نقاشی دیواری در خیابان محراب و
نصب تابلو تصاویر  ۴۴شهید واالمقام محله شیشه گری
در ابتدای خیابان شیشه گری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری شیراز ،روح ا ...مظفری رئیس
سازمان با اشاره به اینکه دفاع مقدس بخشی از تاریخ
ماندگار نظام جمهوری اسالمی است ،افزود :شهدا هویت
ارزشی و سند پیروزی جبهه حق علیه باطل هستند و
حفظ نام و یادشان طبق منویات مقام معظم رهبری باید
مورد توجه قرار گیرد.
روح اهلل مظفری گفت:همزمان با فرا رسیدن هفته
دفاع مقدس و به منظور گرامیداشت رشادت ها و
ایثارگری های رزمندگان اسالم ،جشنواره نقاشی دیواری
در روز چهارشنبه  ۳۱شهریورماه  ۱۴۰۱از ساعت  ۸تا  ۲۰با
حضور  ۲۵هنرمند در خیابان محراب بر روی جداره منطقه
هوایی شهید دوران برگزار خواهد شد.
وی در ادامه افزود :تزئین معابر و محالت به نام و تمثال
شهدا یک افتخار است و با توجه به سیاست های
شورای اسالمی شهر و شهرداری شیراز در راستای زنده
نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان جنگ تحمیلی و نشر
ارزش های ایام دفاع مقدس ،تابلو تصاویر  ۴۴شهید
واالمقام محله شیشه گری در ابتدای خیابان شیشه گری
توسط سازمان نصب شد.
الزم به ذکر است؛ تابلو فوق به صورت دو وجهی و در
ابعاد  ۳*۶از جنس فلز و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال
ساخته شده است.

پس از برخورد با ستون برق درون بولوار ،متوقف شد.
بر اثر شدت این حادثه سرنشینان خودرو سواری که
چهار نفر بانوی جوان بودند دچار مصدومیت شده و
در کابین متالشی شده وسیله نقلیه گرفتار شده بود
که دو نفر از آنها قبل از رسیدن تیم عملیاتی توسط

افراد حاضر از خودرو خارج و دو نفر دیگر در وضعیت
خطرناکی در خودرو گرفتار بودند.
آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه ،جریان
برق خودرو سواری را قطع کردند و پس از رفع نشتی
سوخت این وسیله نقلیه ،با استفاده از ابزار تخصصی

نجات مشغول رهاسازی افراد محبوس شدند.
نیروهای آتش نشانی در کوتاه ترین زمان ممکن ،افراد
گرفتار شده در داخل اتاقک خودرو سواری را خارج
کردند و هر چهار مصدوم این حادثه برای انتقال به
مراکز درمانی تحویل کادر پزشکی اورژانس شدند.

عرضهنوشتافزارهایایرانیاسالمیدرفروشگاههایمدارسفارس
سیده ناهید تقویان-تماشا
استاندار فارس گفت :به منظور حمایت
از تولیدات داخلی ،نوشت افزارهای
ایرانی اسالمی در فروشگاه های مدارس
استان فارس عرصه شود.
دکتر محمد هادی ایمانیه در یکصدو
پنجاه و سومین جلسه ی شورای
آموزش و پرورش استان گفت :کتابی با
موضوع آسیب های اجتماعی در فارس
تدوین و پس از بررسی و اجرای پایلوت
در استان ،در دیگر استان ها تسری داده
شود.
استاندار فارس ضمن اشاره به اهمیت

ناوگان سرویس مدارس می تواند ایجاد
انگیزه ای برای خدمات دهی بهتر باشد.
محمدخلیل عسکری با اشاره به
همکاری های سازمان ها گفت :طرح
مشترکی بین معاون فرهنگی شهرداری،
صدا و سیما و آموزش و پرورش صورت
گیرد تا در ساعات حضور دانش آموزان
در سرویس مدارس از ظرفیت رادیو
استان متناسب با سندتحول بنیادین
تولید محتوا صورت گیرد.
وی با اشاره به مدارس شبانه روزی گفت:
یکصد و سی و سه مدرسه شبانه روزی
در کل استان وجود دارد که مشکالتی

حمایت از کاالی ایرانی گفت :تولید
نوشت افزار ایرانی که در استان فارس
به صورت ویژه پیگیری شده است قابل
تحسین بوده و می توان محصوالت را
در همه ی فروشگاه های مدارس عرضه
کرد.
ایمانیه تأکید کرد :کتاب والدین یار که
توسط آموزش و پرورش استان تهیه شده
است توسط همه اولیای دانش آموزان
تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس در این
جلسه نیز گفت :همکاری حمل و نقل
شهرداری درخصوص ایجاد مشوق برای

از جمله تهیه سرانه غذایی که نیاز به
هماهنگی بین سازمان صمت و اداره
کل غله وجود دارد.
عسکری افزود :فرصت همکاری اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای به همراه اداره
کل ارشاد اسالمی نسبت به غنی سازی
اوقات فراغت و برگزاری آموزش های
مهارتی در مدارس شبانه روزی ایجاد
شود.
وی گفت :کتاب والد یار ویژه والدین
دانش آموزان پایه اول ابتدایی در
آموزش و پرورش استان نیز تالیف شده
است.

مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس:

ترویج آموزههای دینی ،بخشی از نیازهای امروز جامعه است
مهندس یداله حقیقی مدیر عامل شرکت برق
منطقه ای فارس بر لزوم توسعه فعالیت های
فرهنگی و مذهبی برای پاسداشت ارزش های
اسالمی تأکید کرد و گفت :تعظیم شعائر اسالمی
و ترویج آموزه های دین ،بخشی از نیازهای امروز
جامعه است ،بخشی از این آموزه ها در تبلیغ و
اشاعه فرهنگ اقامه نماز تجلی یافته است.
مهندس حقیقی ،در نشست ستاد اقامه نماز
استان فارس که در سالن شهید هاشم پور با
حضور حجت االسالم سقاچی قائم مقام ستاد
اقامه نماز استان فارس برگزار شد ،اولویت ها و
خط مشی های فرهنگی و مذهبی در شرکت برق
فارس را برشمرد و گفت :اقامه نماز اول وقت و
تبیین آموزه های دینی و تعظیم شعائر اسالمی

از جمله مؤلفه هایی است که نیروهای خدوم
و متخصص باید به آن بپردازند و این مهم با
تحکیم و توسعه فعالیت های فرهنگی و عملکرد
درخشان ستاد اقامه نماز در این شرکت متبلور
شده است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس در این
نشست که با حضور پاک فطرت کارشناس نظارت
و ارزیابی و حجت االسالم نعمتی کارشناس این
ستاد و مدیران ارشد و اعضای شورای اقامه نماز
و مهدویت شرکت برق منطقهای فارس برگزار
شد ،از جمله راهکارهای اصالح امور را پایبندی به
آموزه های دینی و ترویج آن و حرکت در مسیر و راه
روشن انبیای الهی به ویژه راه روشن دین مبین
اسالم دانست.

مهندس حقیقی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ
نماز و ترغیب جوانان به سمت نمازخوانی و درک
عمیق تر از مفاهیم نماز یک اولویت است ،اضافه
کرد :در آیات و روایت بسیار زیادی به اهمیت
برپایی نماز اول وقت و بهویژه نماز جماعت
تأکید شده است و همواره نیز این موضوع مورد
توجه بوده است که کار نباید مانعی برای تاخیر در
برپایی نماز باشد .این تأکیدات چراغ راه هدایت و
نقطه امیدی برای همه کسانی است که دل در گرو
آموزه های دینی دارند و به دنبال اصالح امور
جامعه هستند.
حجت االسالم سقاچی قائم مقام ستاد اقامه
نماز استان فارس نیز در این نشست با تقدیر
از خدمات مدیر عامل برق منطقه ای فارس در

ترویج و تعظیم شعائر دینی و اقامه نماز اظهار
داشت :آیات بسیاری در وصف نماز جماعت
و نماز اول وقت آمده است؛ غیر از آثار فردی و
اجتماعی نماز جماعت ،پاداشهای عظیمی برای
آن بیان شده است.
در پایان با اهدای لوح تقدیر توسط حجت االسالم
سقاچی ،از مهندس حقیقی به عنوان رئیس
و قاسمی به عنوان دبیر شورای اقامه نماز و
مهدویت شرکت برق منطقهای فارس قدردانی به
عمل آمد.
ستاد اقامه نماز استان فارس با اعطای لوح تقدیر
از عملکرد شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر
در ارتباط با ترویج فرهنگ نماز نیز تقدیر کرد.

رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز:

رسانههانقشمهمیدر فرهنگسازیدارند

حسین حسن پور  -تماشا
رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز
شیراز گفت :این جریان به جهت خیر بودن ادامه
پیدا می کند و رسانه در این مسیر همراه بوده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید
کرد :تالش در مسیر جوانی جمعیت ،موضوعی
ارزشمند محسوب میشود و تحقق اهداف آن نیاز به
مشارکت مجموعههای مختلف و همه دستگاههای
اجرایی استان دارد.
دکتر عباس رضاییانزاده چهارشنبه  ۳۰شهریور در
سیزدهمین نشست قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ضمن بیان اینکه تاکنون  ۹۰درصد
مصوبات این قرارگاه اجرایی شده است ،گفت :با
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تالش
برای جوان سازی نیروی انسانی کشور و حمایت از
خانواده ،پیگیریها برای تحقق این مهم در دستور کار
مسئوالن دانشگاه قرار دارد و در ابعاد گوناگون در حال
پیاده سازی است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

است.
عبدالرضا دستغیب در جمع خبرنگاران و با حضور
در مجموعه ورزشی خیر ساز ماهان بیان کرد:
مجمع خیرین فرهنگساز و شهرساز تنها مجمعی
است که به واسطه کمک مستقیم مردم فعالیت
دارد و پول دولتی ندارد.
وی گفت :دستگاه ها باید کنار مجمع باشند
و در خصوص مسائل کالبدی شهر دولت باید
سیاستمدار کالن باشد و نهادهای مردمی را دنبال
کند.
دستغیب ابراز کرد :اگر نهادهای مردمی در این
زمینه فرهنگی حضور داشته باشند ،فرهنگسازی
وسیعتر انجام می شد و از آنجا که حضور نهادهای

مردمی و مشارکت مردم کمتر است حرکت
سریع پیش نمیرود و مردم باید وارد کار شوند و
سیاستگذاری کالن را دولت انجام دهد.
دستغیب خاطرنشان کرد :در مجمع خیرین افراد
دلی پای کار میآیند و هر کاری به دست مردم
سپرده شود موفقیت آن بیشتر خواهد بود.
رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز
شیراز گفت :مهم ترین نهادی که به وظیفه خود
عمل می کند همین نهادهای داوطلبانه هستند
و اگر به نیروهای نرم افزار تأثیرگذار توجه نشوند
تضعیف میشوند.
دستغیب با بیان اینکه برای ایجاد انگیزه در
مجمع صاحبان رسانه نقش اساسی دارند ،یادآور

شد :در مجموعه ورزشی خیرساز ماهان کاری
که حاجحسین جوکار انجام داده باعث شده که
خیرین تحت تأثیر قرار بگیرند و انگیزه ای برای
افزایش کار خیر شده است.
وی گفت :انگیزه مثبت باعث توانمندی و
فعالیت عمیق فرهنگی می شود چنانچه در حال
انجام است.
* نهادهای داوطلبانه نیروهای نرمافزار
تحولآفرین هستند
همچنین عبدالمحمد طاهری؛ نایب رئیس مجمع
خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت :اگر
نهاد های دولتی و مسئولین به وظایف خود
اشنا و عمل کنند شاهد این معضل ها که در هر

مقطعی بروز میکند ،نبودیم.
وی تصریح کرد :نهادهای داوطلبانه در جامعه
نیروهای نرم افزار تحول افرین هستند و باید به
انها توجه شود تا از بین نرود.
به گفته طاهری نهادهایی که در مسیر خدا و برای
نجات مردم گام بر می دارند نباید مار ا تنها بگذارند
چرا که بدون آنها ماهم موفق نیستیم.
نایب رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز
شیراز معتقد است که توسعه و تحول از این
مسیر منجر می شود و یکی از دالیل موفقیت
مجمع خیرین فرهنگ ساز و شهرساز ارتباط
خوبی است که با رسانه در ارکان مختلف برقرار
شده است.
طاهری یادآور شد که صاحبان رسانه نقش
اساسی در افزایش ایجاد انگیزه و افزایش توان
واقعی نیروهای داوطلبانه دارد و خیرینی که در
مجمع کار خیر کرده اند تحت تأثیر معادله انگیزه
بوده اند که این توان درونی با انگیره ای که مردم
ایجاد کردند چند برابر شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

تحققجوانیجمعیتنیازمندمشارکتجمعیاست
همچنین محور مهم فعالیت این قرارگاه را توسعه
اهداف جوانی جمعیت در ابعاد مختلف دانست و بر
ضرورت ایجاد زیرساخت های الزم برای ازدواج جوانان،
باروری سالم و فرزندآوری به عنوان مصادیق فعالیتها
و مصوبههای این قرارگاه تأکید کرد.
رضائیان زاده از پیگیری جدی مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی شیراز در راستای جوانی جمعیت خبر
داد و افزود :تالش برای حفظ پویایی و جوانی جمعیت
کشور و تحقق اهداف قرارگاه جوانی جمعیت و تقویت

زیرساختهای این مهم از اولویتهای دانشگاه و
پیگیری آن در دستور کار مسئوالن مجموعه سالمت
فارس قرار داد.
او تالش در مسیر جوانی جمعیت را موضوعی ارزشمند
خواند که نیاز به مشارکت تمام دستگاههای اجرایی
استان دارد و گفت :عزم جدی و تالش برای ترویج
ازدواج جوانان ،فرزندآوری ،کاهش طالق و کاهش
سقط جنین از مهم ترین اهداف برنامه جوانی جمعیت
است که نیاز به همراهی و هم افزایی مسئوالن دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با
اشاره به برگزاری دوازده نشست پیشین قرارگاه جوانی
جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی شیراز طی هفتههای گذشته ،دستاورد این
نشستها را تصویب  ۱۲۵مصوبه در سطوح مختلف
دانشگاهی و بین بخشی عنوان و اضافه کرد :تاکنون
نزدیک به  ۱۱۴مصوبه ،معادل بیش از  ۹۰درصد این
مصوبات اجرایی شده و اقدامات الزم برای اجرای دیگر
مصوبه ها نیز در حال پیگیری و انجام است.

سوگواره شبیهخوانی در شیراز آغاز به کار کرد
دومین سوگواره استانی شبیه خوانی شهرراز
و صد و یکمین سالگرد تعزیه خانواده گلچین
نیا با اجراهایی همچون ،اشتلم خوانی ،نقالی،
چاووش خوانی ،پهلوانی ،مناسب خوانی،
مخالف خوانی و پرده خوانی در شیراز آغاز به
کار کرد.
این سوگواره را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،انجمن هنرهای نمایشی استان،
کانون تئاتر خیابانی استان ،کانون تعزیه استان
و حسینیه حاج بهرام گلچین نیا برپا کرده اند.
این سوگواره شامگاه سه شنبه  ۲۹شهریورماه
جاری با حضور سیدرسول موسوی نژادیان
معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس
آغاز به کار کرد و تا سوم مهرماه  ،۱۴۰۱هر شب
ساعت  ۲۰بعد از اذان مغرب و عشاء در محل
گذر حافظیه میزبان عالقه مندان و اهال هنر

است.
این آیینها با مداحی ،سینه زنی آیین های
عاشورایی و تکریم از خادمان اهل بیت (ع)
همراه است.
در شب نخست ،دمام زنی اسماعیل سجادیان
از سیدان ،پشت خیمه عباس و شمر گروه قمر
بنی هاشم ( فرهاد میثاقی -عباس خدابخش)
از زرقان ،نقالی علی اکبرحسن صفایی اجرا شد.
تجلیل از پیشکسوتان تعزیه و نمایش مذهبی
از جمله ،حاج فتح ا ...میثاقی ،مهرداد کاویانی
(سکوت) ،حسن شفیعی بخش دیگری از این
برنامه بود که با مداحی کربالیی رضا ده بزرگی و
موسیقی تعزیه توسط سید محسن خیراندیش
طنین انداز شد.
این سوگواره در شب دوم (شامگاه چهارشنبه
 ۳۰شهریورماه  )۱۴۰۱پذیرای گروه هایی همچون،

دمام زنی امین جوانمردی ،محمد رضایی،
عبدا ...حسینی از شهرستان ممسنی گروه تئاتر
میالد کازرون و تجلیل از پیشکسوتان تعزیه و
نمایش مذهبی آذر جوانمردی است.
سوگواره در شب سوم (شامگاه پنجشنبه)
با اجرای دمام زنی مهران فهندژ سعدی علی
اصغر ویسی حسن فهندژ ،علی اکبر خوان،
مهران فهندژسعدی و (تعزیه نابینا امام رضا)
به همراه نمایش مذهبی (عصر عاشورا) و
تجلیل از پیشکسوتان تعزیه و نمایش مذهبی
عبدالحمید فهندژسعدی ،سهراب نظری،
فرح بخش طاهری و مداحی همراه خواهد
بود.
در شب چهارم (شامگاه جمعه) نیز دمام
زنی علی اکبر خوانی ،غالمحسین گودرزی
گروه سفیر شیراز به سرپرستی حاج علیرضا

حیدرپور ،چاووش خوانی ،زره پوش ،مکالمه
شمر و ابن سعد در شهادت امام حسین و
کاروان حرکت اهل بیت به شام برپا می گردد و
تجلیل از پیشکسوتان تعزیه و نمایش مذهبی،
علیرضا حیدرپور ،معصوم علی رنجبر ،قدرت اهلل
محمدی نیز در برنامه انجام می شود.
برنامههای شب پنجم این سوگواره (شامگاه
شنبه) نیز شامل ،دمام زنی گروه تعزیه چهارده
معصوم تعزیه ملی ثبت شده شاهچراغ (ع) علی
مستفیضی -حمید فعله کار -رضا کریمی نژاد و
گروه تئاتر شیدای حسین شهرستان استهبان
امید اسدی -مهدی حسن بیگی -سید صادق
حمیدی نژاد -وحید عابدینی و گروه تعزیه
حسینیه ارجمان و گروه تعزیه انجمن نمایش
شهرستان اقلید است.
ششمین شب سوگواره یاد شده (شامگاه

یکشنبه) شامل ،دمام زنی گروه تئاتر حضرت
ابوالفضل (قدرت ا ...امین پور ) شهرستان
جهرم گروه تئاتر باشیا ،علیرضا نارنجی
شهرستان فسا ،حامد کمالی ،ماهان عدلی،
ابوالفضل اکبریان ،شهرستان داراب پرده
خوانی عاشورایی ،محمدحسین نعمتی است.
در آیین پایانی (شامگاه دوشنبه) نیز برنامه
هایی از جمله دمام زنی تعزیه امام رضا (ع)،
حاج رشید زار ع -حاج منوچهر زار ع و اجرای
پشت خیمه حضرت ابوالفضل و شمر توسط
سیدمحمدهادی هاشم زاده ،حسن صفایی
فرد اجرا و همچنین ،تجلیل از پیشکسوتان
تعزیه و نمایش مذهبی از جمله حاج رشید
زار ع ،حاج منوچهر زار ع ،مرتضی محمدی
و خلیل شعبانی در مراسم اختتامیه برگزار
میشود.

