
به مناسبت روز جهانی صنایع دستی؛ 
نمایشگاه آثار شهرها و روستاهای 
جهانی صنایع دستی برگزار می شود

هم زمــان بــا فــرا رســیدن روز جهانی 
صنایع دســتی، نمایشــگاهی از آثار شهرها 
و روســتاهای جهانی صنایع دســتی برگزار 
می شود. به  گزارش میراث آریا، این نمایشگاه 
به مناسبت فرا رسیدن ۲۰ خرداد روزجهانی 
صنایع دستی، شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ در محل 
ســاختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی با حضور مدیران 
ارشــد این وزارتخانه، تعدادی از نمایندگان 
مجلس و فرمانداران و شــهرداران شهرهای 

جهانی صنایع دستی افتتاح می شود.
هم زمــان بــا برگــزاری این نمایشــگاه، 
کتاب های مرتبط با آثار شــهرها و روستاهای 
جهانی صنایع دستی به همراه تعدادی از آثار 

نفیس آن ها رونمایی خواهد شد.
در روز یکشــنبه ۲۳ خــرداد نیــز  وبینار 
تخصصی با حضور مدیران کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی ۳۱ استان برگزار 
می شــود و در ایــن مراســم از برترین های 
شــبکه های فروش مجازی صنایع دســتی 

تجلیل خواهد شد.
دوشــنبه ۲۴ خرداد نیز در مراسمی فیلم 
مســتندی از رشــته نمدمالی که در استان 

خوزستان احیا شده است، پخش می شود.
دیدار با تعدادی از هنرمنــدان، تجلیل از 
هنرمندان پیشکسوت و برگزاری نشست های 
تخصصی از دیگر برنامه های این وزارتخانه به 

مناسبت روز جهانی صنایع دستی است.

 رونمایی »راهزنان« شیلر 
در تاالر مشاهیر تئاتر شهر 

نمایشنامه »راهزنان« اثر فریدریش شیلر 
با ترجمه علیرضا کوشــک جاللی جمعه ۲۱ 
خرداد مــاه با حضور تعــدادی از هنرمندان و 
عالقه منــدان تئاتر رأس ســاعت ۱۶در تاالر 
مشاهیر مجموعه تئاتر شهر رونمایی می شود.

قرار است در این مراســم منوچهر اکبرلو، 
شــهرام احمدزاده و هومن بنایــی به معرفی 

کتاب »راهزنان« می پردازند.
»راهزنان« اولین نمایشــنامه فریدریش 
شیلر، شــاعر، نمایشــنامه نویس، فیلسوف و 
مورخ آلمانی و یکی از مهمترین آثار رومانتیک 
تئاتر است. شیلر در کنار گوته، به عنوان چهره 
اساسِی کالســیک وایمار شناخته شده است. 
علت موفقیت »راهزنان« جنبه آزادی خواهانه 
و موضوع پراحســاس آن است که با روح عصر 

»توفان و طغیان« همخوانی بسیار داشت.
در این اثر جنگ بین احساســات لطیف و 
باشکوه انســانی در برابر نامالیمات به نمایش 
گذاشته می شــود. این متن شــاعرانه پس از 
گذشت ۲۰۰ سال، هنوز تازگی و طراوتش را از 
دست نداده، به گونه ای که در اروپا، یکی از پر 
اجراترین آثار کالسیک آلمان به شمار می رود.

 »راهزنان« ســال ۱۳۹۱ بــرای اولین بار 
در مجموعه تئاتر شــهر به کارگردانی علیرضا 
کوشک جاللی روی صحنه رفت و پس از آن نیز 

به فستیوال »شیلر« کشور آلمان دعوت شد.
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قرار بــود مناظــره دوم نامزدهای 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری در مورد مســائل فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی باشد، اما نه سوالی 
در زمینه فرهنگ و هنر پرسیده شد و نه 
نامزدها برنامه ای در این حوزه ارائه کردند؛ 
گویی مسائل فرهنگ و هنر دغدغه شان 

نیست.
به گــزارش ایرنا، گزافه نیســت اگر 
دو سال اخیر را ســال تنگنای فرهنگ 
بنامیم؛ سال لغو همه یا بیشتر رویدادهای 
فرهنگــی و هنری حضــوری، دو دوره 
تعطیلــی کتابفروشــی ها و تعطیلی 
چندباره سینماها، موزه ها، تماشاخانه ها، 
نگارخانه ها و کنسرت های موسیقی به 
دلیل قرنطینه ناشــی از شیوع کرونا و از 

همه مهم تر سال َسفر ِصفر. 
سال برگزاری حضوری ولی محدود 
جشنواره فیلم، تئاتر و بقیه جشنواره های 
فجر بعد از نزدیک به چهار دهه، هجرت 
همگانی و ناگهانی نشســت ها و برخی 
رویدادهای فرهنگی به دنیای مجازی از 
جمله نمایشگاه کتاب تهران و قرآن؛ سال 
بیکاری یا کاهش شدید درامد اصحاب 
فرهنگ و هنر که چون همیشه و هنوز 
جان عزیز مردم ایران را بر دیده و شنیده 
شدن خود ترجیح دادند و با سوت و کورِی 

کسب وکار خود ساختند. 
غیر از این معضالت که اخیرا به حوزه 
فرهنگ افزوده شده اســت، این حوزه 
در همه شاخه ها با مشــکالت مزمن و 
دامنه داری دست به گریبان است. صنعت 
نشر و بازار کتاب با مسائل مختلفی از جمله 
کتاب سازی و قاچاق کتاب و شفاف نبودن 
فروش و اخیرا هــم کتاب های آنالین و 

انتشــار بدون مجوز پی.دی. اف کتاب 
در ســایت های مختلف و از همه مهم تر 
میزان ناچیز مطالعه در میان مردم مواجه 
بوده است. سینما و تئاتر با وجود افزایش 
نسبی سالن ها از ســال ها قبل با معضل 
کمبود سالن روبرو بودند و این معضل در 
شهرهای کوچک و مناطق محروم بیشتر 

خود را نشان می دهد.
اهالی موســیقی، فعــاالن قرآنی، 
هنرمندان حوزه تجســمی نقاشــی، 
خوشنویسی، کاریکاتور و مجسمه سازی 
و خالقان بازی های رایانــه ای هر کدام 
با مشــکالت مختلفی در ســال های 
گذشته مواجه شده اند که گاه حل نشده 
باقی مانده است. وضعیت گردشگری نیز 
به دلیل ضرر و زیــان فراوان این بخش و 
مشکالت گذشته ناشی از سیاه نمایی در 

مورد سفر به ایران روشن است.
ناگفته پیداست در چنین شرایطی 
برنامه ریزی بــرای فرهنــگ در همه 
شاخه های سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب 
و ادبیات، صنایع دســتی و گردشگری 
ضروری تر از قبل شــده، هم مردم و هم 
اهالی فرهنگ و هنر منتظر هســتند تا 
ببینند نامزدهای سیزدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری چه برنامه ای برای 

بهبود این وضعیت دارند؟
در همین احوال، دومیــن مناظره 
نامزدهای ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری عصر دیــروز )۱۸ 
خرداد( برگزار شد. مناظره ای که قرار بود 
در مورد موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
باشد اما هیچ کدام از نامزدها هیچ نقد و 
نظری درباره مســائل جاری فرهنگی و 
هنری کشور، مشکالت اصناف و فعاالن 

این حوزه و حتی برنامه ها و عملکرد دولت 
یازدهم و دوازدهم نداشتند. مناظره ای 
که در آن همه نامزدها تا حد زیادی با هم 
در نداشــتن نقدی درباره مسائل جاری 
فرهنگی و هنری کشور، مشکالت اصناف 
و فعاالن این حــوزه، برنامه ها و عملکرد 
دولت یازدهم و دوازدهم و راهکارهایی 
برای حل معضالت کنونی یکسان بودند.

شاید هم اینقدر در مسائل سیاسی 
و انتخاباتی غرق شــده اند که فراموش 
کرده اند هر دولتی با هر اولویتی در مسائل 
کشور، عالوه بر برنامه های کالن اقتصادی 
و سیاسی، باید سیاســت ها، راهبردها و 
برنامه های مدون و مشخصی در زمینه 
فرهنگی و هنری هم داشــته باشد. آن 
هم در کشوری مانند ایران با این سابقه و 
قدمت تاریخی و  ظرفیت ها و ویژگی های 

فرهنگی و هنری.
 از هر دری سخنی؛ 
غیر از فرهنگ و هنر

در مناظره دوم، بیش از  ۳ ســاعت و 
۳۰ دقیقه از هر دری سخن به میان آمد؛ 
نامزدها از یکدیگر ایرادات لغوی، مفهومی 
و قومی و زبانی هم گرفتنــد؛ اما دریغ از 
حتی اشاره ای به مشــکالت اقتصادی 
خانواده بــزرگ هنرمنــدان و اصحاب 
فرهنگ و رســانه. در تمام این مناظره 
مسائل مختلف و گاه تکراری بیان شد، 
اما هیچ آمار و نمودار و آنالیزی از وضعیت 
و تاثیرات اقتصاد فرهنگی و رابطه فرهنگ 
و سیاســت و ظرفیت هــای فرهنگی و 
هنری کشور به میان نیامد، حتی زمانی 
که از دیپلماسی سخنرانی شد به نقش 
دیپلماسی فرهنگی در کنار دیپلماسی 

اقتصادی، ضرورت و نقدی مطرح نشد.

 این روند بی توجهی تا جایی بود که 
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی که شاید منتظر شنیدن نظرهای 
صریح نامزدهای منتقد دولت بود دقایقی 
پس از پایان مناظره، در توییتی نوشت: 
»فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات 
بود، حتی در دومین مناظــره با عنوان 

فرهنگی و اجتماعی.
ایران بــدون فرهنگ و هنــر ایران 
نیست! از کدام برنامه سخن می گوییم؟!«

 البتــه نمی توان این قصــور را فقط 
متوجه نامزدهای انتخاباتی کرد. مدیران 
با ســابقه ای که در هر برنامه تبلیغی و 
مناظره اول به سوابق مدیریتی خود در 
سطوح مختلف اشاره کردند و بی تردید 
اهمیت تعامالت فرهنگی، کارکردهای 
نهاد و مراکز فرهنگی و هنری را به خوبی 
می دانند، به اتکای مشورت مشاوران خود 
همه گروه های اجتماعــی از معلوالن، 
اقلیت های مذهبی تا زنان سرپرســت 
خانوار و ... را خطاب قرار دادند، اما دریغ از 

اشاره ای به اهالی فرهنگ و هنر.
سواالت صداوسیما و یک سوال 

بزرگ مخاطبان 
عجیب آنکــه طراحــان و مجریان 
مناظره ها در صداوسیما به عنوان سازمانی 
که ماهیت و هویت فرهنگی رســانه ای 
دارد و با جمع بزرگی از اهالی فرهنگ و 
هنر و رسانه همکاری می کند حتی یک 
ســوال و یک محور را هم به این موضوع 
اختصاص ندادند. رســانه ای که از لزوم 
افزایش مشارکت عمومی و حضور همه 
اقشار جامعه در انتخابات دم می زند، به 
سادگی از این حوزه و جامعه مخاطب آن 
عبور کرد و حتی بیان یک سوال از فقط 
یک نامزد را درباره اوضاع فرهنگی کشور 

هم دریغ کرد.
برگزارکنندگان مناظره اگر مسائل 
اقتصادی را هم در نظر داشــته باشــند 
باید دقت می کردند در دو سال گذشته 
با شــیوع کرونا شــرایط اقتصــادی و 
اجتماعی، حرفه و کسب و کار و زندگی 
هنرمندان و نویسندگان، سینماگران 
و اهالی تئاتر و موسیقی، فعاالن صنعت 
گردشــگری نابود شده اســت و دولت 
دوازدهــم بــا همــه محدودیت های 
مالی ناشــی از تحریم در دوران جنگ 
اقتصادی اگــر هم کمکی انجــام داده 
است، خسارات ناشــی از تحریم و کرونا 
همچنان وجود دارد و به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان تا چند ســال هم در این 

حوزه باقی خواهد ماند و نیازمند حمایت 
 و پشــتیبانی دولت های بعدی اســت.
فرهنگ و هنر در مناظره دوم چنان غریب 
و مغفول بود که حتــی نامزدهایی که با 
هنر ایهام و کنایــه گریزها و طعنه های 
تند سیاسی به یکدیگر می زدند و با ذوق 
و سلیقه شعرسرایی می کردند، یا نام اقوام 
ایرانی را از شــمال تا جنوب می بردند، 
حاضر نشدند با هنرمندان و فرهنگیان 
این مرز بوم از رسانه ملی مستقیم سخن 

بگویند.
شــاید چنان در پیچ و تــاب رقابت 
سیاسی برای کسب قدرت غرق شده اند 
که نمی دانند کرونا بیش از یک سال است 
سینماها را تعطیل و بسیاری هنرمندان 
که اگر هم از گزند این بیماری گریخته 
اند، ماه هاست خانه نشین هستند، شاید 
آگاهی ندارند که گالری هاو تماشاخانه ها 
از بازدیدکننده خالی است و بازار فروش 
آثار مدت هاســت راکد اســت، شاید 
مطلع نیستند هیچ کنســرتی برگزار 
نمی شود، اقتصاد هنر دوران رکود و ضرر 
را می گذراند؛ به نظر می رسد از خسارت 
چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی کرونا که کمر 
فعاالن صنعت گردشگری را شکسته هم 
آگاهی ندارند و نمی دانند خانواده بزرگ 
هنرمندان صنایع دستی به این زودی ها 
دیگر نمی توانند از زیر بار خسارت کرونا 

کمر راست کنند.
حتی اگر محور مناظره اقتصادی هم 
باشد با توجه به اینکه سرزمین ما با همه 
منابع طبیعی و ثروت خدادادی از نفت 
تا معادن زیرزمینی، صنعت گردشگری 
و صنایع دســتی بی نظیرش به عنوان 
ارزآورترین، اشــتغال زاتریــن و ثروت 
آفرین ترین صنعت به شــمار می آید و 
در چهارچــوب سیاســت های کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی می تواند 
در صدر برنامه های راهبردی کشور قرار 
گیرد؛ همین موضوع می توانست یکی 
از برنامه های اقتصادی دولت هر یک از 
نامزدها باشد و تشریح شود که متاسفانه 
هیچکدام در مناظره شب گذشته هیچ 

اشاره ای هم نکردند.
نیمه دوم و همچنان در انتظار یک 

سوال فرهنگی
نیمه اول مناظره که تمام شد، انتظار 
می رفت ســواالتی دربــاره برنامه های 
فرهنگی نامزدها در دولت آینده شــان، 
مسائل هنرمندان و ناشران، سرانه اوقات 
فراغت و تنوع محصول و خدمات در سبد 
فرهنگی خانوار از موسیقی تا فیلم و کتاب 
و نمایش، شرایط میراث فرهنگی کشور و 
موزه ها مطرح شود؛ اما اقتصاد و سیاست 
چنان بر هر دو مناظره سایه انداخته که جز 
چند عبارت کوتاه آن هم به نقد رفتارهای 
انتخاباتی برخی نامزدها بیان نشد، آن هم 

در انتهای برنامه که یکی از نامزدها گفت: 
»چرا کسمایی، کلهر، علیزاده و شجریان 
نادیده گرفته می شــوند و نامزدها زمان 
انتخابات تمام موسیقی های پاپ و رپ 
را در برنامه های تبلیغاتی می گذارند و با 
هنرپیشه ها و خواننده ها عکس می گیرند 
در حالی که باید یــا اینها را تایید کنند و 
خیال مردم را راحت کنیــد و یا بگویند 

همین است.«
عنوان »موسیقی« به عنوان یکی از 
مشخصه ها و مولفه ها فرهنگ و هنر هم 
همان یک بار آن هم به طعنه به رقبا، در 
گفتار رییس سابق بانک مرکزی مطرح 
شــد »دوســتان می گویند ما در مورد 
همه چیز تعامل مــی کنیم در حالی که 
در برنامه های موسیقی رپ می گذارند و 
رپ را ممنوع می کنند. االن نوجوانان به 
سمت موسیقی های پاپ کره ای رفته اند 
و ما هنــوز رپ خودمــان را زیرزمینی 

می کنیم.«
البته در مناظــره دوم دوبــار هم از 
شورای انقالب فرهنگی آن هم به گله و 
ناکارآمدی یاد شد. یک بار امیرحسین 
قاضی زاده هاشــمی، یکی از نامزدهای 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
از نداشتن »حق وتو رئیس جمهوری« در 
این شورا انتقاد کرد و یک جا هم محسن 
رضایی، نامزد دیگر این دوره از انتخابات، 
به صراحــت بیان کرد کــه »هم اکنون  
شورای عالی انقالب فرهنگی بی خاصیت 
شده اســت؛ از رهبر انقالب درخواست 
می کنم که شورای عالی انقالب فرهنگی 
را منحل کننــد تا از ایــن حالت بیرون 
بیاید.« اما بیش از ایــن توضیح نداد که 
برای ماموریت ها و وظایف گسترده این 
شورا چه کاری در نظر دارد و اصال چطور با 

منحل شدن، فعال خواهد شد؟
 فرصت مناظره سوم را

 از دست ندهیم
مناظره دوم با همه نا امیدی هایی 
که برای اهالــی فرهنگ و هنر بر جای 
گذاشت تمام شد و تا پیش از برگزاری 
انتخابات فقط یک مناظــره در عصر 
شــنبه ۲۲ خرداد باقی مانده اســت. 
انتظار می رود اگر ستادهای انتخاباتی و 
مشاوران نامزدها به مشارکت و حمایت 
اهالی فرهنگ و هنر در فرایند انتخابات 
و فراتر از آن به آینــده فرهنگ و هنر 
این سرزمین اهمیت می دهند، با یک 
بازبینی مجدد در برنامه ها،در فرصت 
آخر مناظره به این موضوع هم بپردازند 
و البته رسانه ملی هم با دقت نظر بیشتر 
و طراحی و بیان ســواالت موثر لزوم و 
اهمیت داشتن برنامه کالن و راهبردی 
بــرای فرهنگ و هنر را بــه نامزدهای 
انتخابات که قرار است دولت سیزدهم 

را تشکیل دهند، یادآوری کنند.

یادآوری یک نکته به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با مروری بر مناظره دوم؛

ایران، بدون فرهنگ و هنر ایران نیست! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

صنایع دستی

تئاتر

آثــاری از ۱۱ هنرمند ایرانــی در هفته هنر 
بروکسل به نمایش درآمد.    هفته هنر بروکسل 
۲۰۲۱ در دو بخش آنالین و حضوری در بلژیک 
در حال برگزاری اســت. در ایــن رویداد ۱۴۰ 
گالری از کشــورهای مختلف مشارکت دارند 

که در دو بخــش آنالین و آفالین بــه ارائه آثار 
هنری می پردازند. به گزارش هنرآنالین، بخش 
حضوری هفته هنر بروکسل ۳ تا ۶ جون برگزار 
شد و بخش آنالین آن که از اول جون آغاز شده 
اســت تا چهاردهم این ماه )۲۴ خــرداد( ادامه 
دارد. گالری هایی در شــهرهای مختلف جهان 
با مشــارکت در هفته هنر بروکسل به نمایش 
آثار هنرمندان پرداختند و در بخش آنالین نیز 
گالری های مختلف آثار هنرمندان را در سایت 

آرت سی به نمایش گذاشته اند. گالری هایی از 
برزیل، کانادا، کلمبیا، کره جنوبی، ایرلند، ایتالیا، 
مکزیک، ترکیه، سوئیس، انگلستان، امریکا و... 
در این رویداد حضــور دارند و از ایران نیز گالری 
محسن با نمایش آثاری از پنج هنرمند در بخش 
آنالین این رویداد شــرکت دارد. امیرحسین 
زنجانی، بهرنگ صمدزادگان، زهرا قیاســی، 
سیدمحمد مساوات و سمیرا هدایی هنرمندانی 
هستند که آثار آنها در آرت بروکسل به نمایش 

درآمده اســت. عالوه بر این آثار تعدادی دیگر 
از هنرمنــدان ایرانی نیز از ســوی گالری های 
خارجی در آرت بروکسل حضور دارد. در آنتورپ 
بلژیک، گالری اِوری ِدی، اثری از مملی شفاهی 
و گالری پدرامی آثاری از رقیــه نجدی و ناصر 
بخشی را نمایش داده است. گالری نو منز آرت 
در آمستردام هلند آثاری از سام سمیعی و گالری 
یان اوند یان در مونیخ آلمان آثاری از نوید نور را 
به نمایش گذاشته است. بروکسل به یک قطب 

هنری معاصر تبدیل شــده است و در قلب اروپا 
رویدادهای هنری برگزار می کند که به ساخت 
و کشــف جریان های هنری و هنرمندان منجر 
می شود. آرت بروکســل فرصت مناسبی برای 
کشف و جست وجو در صحنه  هنری و فرهنگی 
اروپا و جهان اســت که توجــه مجموعه داران، 
کارشناسان و هنردوســتان از سراسر جهان را 
به خود جلــب می کند. تعداد زیــاد مخاطبان 
هفته هنر بروکسل که هر ســال به بازدید از آن 
می پردازند که باعث شده اســت این رویداد در 
 رده های بــاالی رویدادهــای بین المللی هنر 

قرار بگیرد.

نمایش آثار هنرمندان ایرانی در هفته هنر بروکسل

جایزه نشان ویژه هیات داوران بخش فیلم های اول جشنواره 
فیلم برلین به فیلم »منطقه پایانی« به کارگردانی بردیا یادگاری 

و احسان میرحسینی رسید.
به گزارش خبرگزاری صبا، باوجود آنکه هفتاد و یکمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم برلین در ماه مارس به صورت آنالین 
برگزار شد، دو جایزه از این فستیوال در زمان برگزاری فستیوال 

اعالم نشده بود که دوشنبه شــب ۸ ژوئن این دو جایزه نیز اهدا 
شد. در یکی از این بخش ها، جایزه نشان ویژه هیات داوران در 
بخش فیلم های اول به فیلم »منطقه پایانی« به کارگردانی بردیا 
یادگاری و احسان میرحسینی محصول مشترک ایران و آلمان 
رســید. در بخش فیلم های اول، جایزه بهترین فیلم به اثر بلند 
»ترسناک شصت و یکم« ساخته داشا نکراسووا محصول آمریکا 

رسید. در یکی دیگر از بخش های جشنواره که جوایزش در ماه 
مارس اعالم نشد یعنی بخش مستند نیز جایزه بهترین فیلم به 
مستند »ما« ساخته آلیس دیاپ رســید، در این بخش جایزه 
نشان ویژه به مســتند »اولین ۵۴ سال« ساخته آوی موگرابی 
تعلق گرفت. رویداد ویژه تابستانی جشنواره برلین دیروز۹ ژوئن 
به صورت فیزیکی و در فضای باز آغاز شــد. به گفته مسئوالن 
جشنواره، قرار است جایزه جدیدی با عنوان »جایزه تماشاگران« 
در رویداد ویژه تابستان امسال اهدا شود. این رویداد بین روزهای 

۹ تا ۲۰ ژوئن برگزار می شود.

نشان ویژه جشنواره فیلم برلین به دو ایرانی رسید 
پرده نقره ای

 شماره   816 /   پنجشنبه 20  خرداد   1400  /   29  شوال 1442  / 10  ژوئن   2021

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام


