
5 گردشگری

برگزاری همایش گردشگری 
داخلی در مالدیو با تمرکز بر 

رهبران گردشگری
گروه گردشگری - »برنامه ساالنه آموزش اجرایی UNWTO« با 
تمرکز بر استفاده از قدرت گردشگری داخلی برای بهبود و رشد مقاصد 

توریستی آسیا و اقیانوس آرام برگزار شد.
این برنامه آموزشــی که در پانزدهمین سال خود قرار دارد، بار دیگر 
به عنوان بستری پیشرو برای رهبران گردشگری منطقه در راستای ایجاد 
شبکه و توسعه راهکارهایی برای هدایت رو به جلو این بخش عمل کرد. 
در این رویداد نمایندگان ۲۵ کشور گرد هم آمدند، درحالیکه شش کشور 
)افغانســتان، بنگالدش، ایران، سریالنکا، مغولســتان و نپال( به میزبانی 

مالدیو به صورت حضوری در جلسات آموزشی شرکت کردند.
استقبال سیاسی در سطح مقامات عالی

دکتر عبداهلل معصوم، وزیر گردشــگری مالدیو، با خوشامدگویی به 
نمایندگان شــرکت کننده حضوری و آنالین، جلسه آموزشی را به طور 
رسمی افتتاح کرد. ریاست UNWTO با برجسته کردن حمایت سیاسی 
سطح باالی کشــور میزبان از گردشگری، با وزیر و همکارانش مالقات 

کرد تا از برنامه های متنوع بخش خود بیشتر بداند.
دکتــر معصوم با تشــکر از UNWTO برای فرصــت میزبانی از 
جلســات آموزشــی، بر تعهد مالدیو در جهت توسعه پایدار گردشگری 
با تمرکز بر ترویج فرهنگ غنی، میراث و تنوع زیستی جزایر تاکید کرد.

دبیــرکل UNWTO زوراب پولولیکاشــویلی، در افتتاحیــه این 
رویداد تاکید کرد که با شــروع مجدد گردشــگری در بســیاری از نقاط 
جهان، "این بخش به رهبرانی نیاز دارد که بتوانند ایده هایی را که موجب 
ایجاد تغییر می شــوند و افراد نواوری کننده را بشناسند و از استارتآپ ها 

و شرکت های نوپا حمایت کنند.
نوآوری و مشارکت بخش خصوصی

برنامه آموزش اجرایی با بازتاب شــروع مجدد مجدد گردشــگری 
داخلی قبل از گردشــگری بین المللی، چه در سراسر آسیا و اقیانوسیه و 
چه در سطح جهانی، بر امکان سرمایه گذاری مقاصد مختلف گردشگری 

در هر اندازه بر این روند تمرکز کرد. 
جلسات افتتاحیه بر مدیریت مقصد گردشگری متمرکز بود و توسط 
کارشناســان UNWTO در کنار شرکای کلیدی از جمله Google و 
مطالعــات موردی از بنگالدش، کامبوج، هنــگ کنگ، چین، اندونزی، 

ایران، مغولستان، پاکستان، سریالنکا و ویتنام برگزار شد. 
پس از آن جلســاتی با محوریت نقش نوآوری و مشــارکت بخش 
خصوصی در رشــد گردشــگری داخلی متمرکز شد و مطالعات موردی 
توســط نمایندگان بوتان، ماکائو، چین، مالدیو، میانمار، فیلیپین، ساموآ، 

هند و چین ارائه شد.
پشتیبانی UNWTO از مالدیو

از زمانی که مالدیو مرزهای خود را بر روی گردشــگری بین المللی 
در ژوئیه ۲۰۲۰ باز کرد، ورودی ها به طور پیوسته در حال افزایش است. 
در فوریه UNWTO ،۲۰۲۱ توافق نامه ای را با آژانس همکاری بین 
المللی ژاپن )JICA( برای اجرای پروژه بازیابی گردشــگری در مالدیو 
امضا کرد و همکاری نزدیکی با دولت و بخش خصوصی برای تســریع 

راه اندازی مجدد ایمن و پایدار این بخش، برقرار کرد.
سی و چهارمین نشست مشترک کمیسیون UNWTO برای شرق 
 ۳۴th( برای جنوب آسیا UNWTO آســیا و اقیانوسیه و کمیســیون

CAP-CSA( نیز سال آینده به میزبانی مالدیو برگزار می شود. 
این رویداد در چارچوب جشــن سالگرد طالیی مالدیو به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد توسعه گردشگری و موقعیت جهانی شناخته شده به 

عنوان یک مقصد گردشگری در سطح جهانی برگزار می شود.

گروه گردشگری - چندی است 
که نگرانی های جدیدی گریبانگیر دفاتر 
خدمات مسافرتی و آژانس های فروش 
بلیت هواپیما شــده است. از یکسو با 
توجه به فصول پرمسافر و شدت گرفتن 
میزان سفرها شاهد افزایش درخواست 
برای انجام تورهای مسافرتی هستیم و از 
دیگر سو برخی بانک ها با تعیین سقف 
تراکنش ماهیانه، مشــکالتی برای این 

صنف ایجاد کرده اند.
هرچنــد مدتی پیــش مصوباتی 
از ســوی بانک مرکــزی درخصوص 
ایجاد محدودیــت تراکنش کارت به 
کارت ابالغ شــد اما دیــری نپایید که 
دستور بررسی این طرح توسط رئیس 
کل بانــک مرکزی اعالم شــد. البته در 
این دســتور عنوان شد که محدودیت 
تراکنش هــای »واریز به کارت« تاکنون 
توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و 
حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی 
در راستای حمایت از کسب و کارهای 
خرد، مقرر گردید این موضوع بار دیگر 
مورد بررســی قرار گرفته و رویه های 
بانــک مرکزی به نحوی تعیین شــود 
که نگرانی برای کســب و کارها ایجاد 
نشود. تراکنش های ساتنا، پایا، خرید از 
پایانه های فروشگاهی )پوز(، برداشت 
وجــه از خودپــرداز و کارت به کارت 
نیز طبق روال معمول در سیستم بانکی 

انجام می شود.
با این وجود فعاالن گردشــگری 
و دفاتــر خدمات مســافرتی از بروز 
مشکالتی در انجام تراکنش های کارت 
بــه کارت خود حکایت دارند و عنوان 
می کنند که سقف تراکنش های ماهیانه 
آن ها تا ۵۰۰ میلیون تومان محدود شده 
و ناچار هستند برای انجام تراکنش های 

بیش از این مبلغ به بانک مراجعه کنند.
مجتبی اعالیی )فعال گردشگری 
و آژانــس دار( بــا اشــاره بــه آنکه به 
عنــوان فردی حقیقــی درصدد انجام 
تراکنش های مالــی مجموعه فعال در 
حوزه گردشــگری اســت، گفت: ماه 
گذشته با مشکل انجام تراکنش بیش از 
۵۰۰ میلیون تومان مواجه شدم. از یکسو 
مسئوالن از دولت الکترونیک صحبت 
می کنند و از دیگر ســو در همین دولت 
الکترونیــک قوانینی وضع می کنند که 
نتوانیم از امکانات الکترونیک استفاده 
کنیم و به ناچار باید به بانک ها مراجعه 

کنیم.
او ادامــه داد: وقتی از بانک درباره 
چرایی وضــع چنین قوانینی ســوال 
کردم، گفتند خــود بانک هم نمی داند 
که چنین قانونی به چه کار می آید، فقط 
ارباب رجوع اضافه می شود و کارمندان 

بانک ناچار هستند به مراجعان بیشتری 
پاسخگو باشند. اعالیی با اشاره به آنکه 
اکنون قیمت تورهای مسافرتی خارجی 
افزایش یافته، ادامه داد: در واقع می توان 
گفــت حداقل قیمت یک تور خارجی 
۱۰ میلیون تومان است. دفاتر خدمات 
مسافرتی نیز ماهانه چندین تور خارجی 
برگــزار می کنند. اگر تراکنش های این 
دفاتر ســقف داشته باشــد حتا برای 
برگزاری ســاده ترین تــور خارجی از 
ترکیه و آنتالیا گرفته تا تورهای اروپا یا 
تایلند هر ماه به مشکل می خوریم و این 
ســقف مالی، ما را محدود به پذیریش 
مسافرانی کمتر از ۲۵ نفر در ماه می کند. 
مگر می شود با تعیین چنین سقف هایی 
برای تراکنش ماهیانه، کســب و کار را 

اداره کرد؟
تورهای گــران و محدودیت 

تراکنش های ماهیانه

فرامرز جعفریان )فعال گردشگری 
و مدیر دفتر خدمات مسافرتی( نیز این 
روزها با مشکل سقف تراکنش ماهیانه 
روبه رو شده است. او در این خصوص 
گفت: دفاتر خدمات مسافرتی از جمله 
صنوف پرتراکنش هســتند و با توجه 
به گران شــدن محصوالت سفر مانند 
بلیت، هتل و تور رقم بسته های سفر نیز 
افزایش یافته. اگر در گذشته تور ترکیه را 
می توانستیم با قیمتی حداکثر در حدود ۸ 
یا ۹ میلیون بفروشیم اکنون این نرخ به 
۲۲ و ۲۳ میلیون رسیده است. نه تنها تور 
ترکیه و ارمنســتان افزایش نرخ داشتند 
بلکه سفرهای داخلی مانند کیش نیز با 
افزایش نرخ روبه رو هستند و حتا تور 
لوکس چند روزه کیش بیش از ۹ میلیون 
تومان شده است اما محدودیت هایی که 
برای تراکنش اعمال شــده سبب بروز 
مشــکالت زیادی برای ما شده و نیاز 

اســت تا حضوری به بانک ها مراجعه 
کنیم. او که بیش از ۱۸ ســال ســابقه 
فعالیت در حوزه گردشگری دارد، ادامه 
داد: شاید این شائبه ایجاد شود که دفاتر 
خدمات مسافرتی برای فرار از مالیات 
اســت که چنین کاری انجام می دهند و 
حساب های شرکتی را متصل نمی کنند 
تا محدودیت های موجود رفع شود. نه 
اینگونه نیست. بسیاری از دفاتر خدمات 
مسافرتی حقیقی هستند و حقوقی نیستند 
و ناچارند با حساب های شخصی کار 
کنند. دفاتر خدمات مسافرتی از جمله 
اصنافی هستند که فعالیت های مالی و 
تراکنش های خود را از حساب شخصی 
انجام می دهند و ما به عنوان افراد حقیقی 
با حساب و کارت شخصی کار می کنیم. 
حتا ممکن است در شرکت های حقوقی 
هم هیات مدیره بنابر هر دلیلی تصمیم 
گرفته باشد با حساب شخص خاصی 

کار کند. در هــر حال محدودیت های 
موجود بدون مطالعه انجام شده. هر کس 
مختار است که هنگام ثبت شرکت خود 
به صورت حقوقی یا حقیقی اقدام کند. 
بنابرایــن محدودیت هایی که بانک ها 
ایجاد کرده اند دفاتر خدمات مسافرتی 

رابا چالش روبه رو ساخته.
جعفریــان یــادآور شــد: انجام 
تراکنش های ماهیانــه دفاتر خدمات 
مســافرتی به فصول سفر بستگی دارد. 
برای مثال در تابستان که فصل سفر است 
ممکن است یک دفتر خدمات مسافرتی 
تنها در یک روز ۸۰ تراکنش داشته باشد. 
در شــرایط فعلــی و محدودیت های 
اعمال شده از ســوی برخی بانک ها، 
عمال باید ســایر روزهــای ماه را برای 
انجام امور به بانــک مراجعه کرد. این 
کار را دشوار می کند و کسب و کار را با 
مشکل روبه رو می سازد. وضعیت کرونا 
از یک سو، وضعیت فعالیت بانک ها از 
دیگر سو سبب می شود تا دفاتر خدمات 
مسافرتی با چالش های زیادی روبه رو 

شوند.
به گفته او؛ برخی از دفاتر خدمات 
مســافرتی در تابســتان تقریبا پس از 
گذشت هفته نخســت، با این مشکل 
روبه رو می شدند و سایر روزهای ماه را 
باید با مراجعه به شعب بانک ها سپری 
می کردند. پرداخت هــا به طرف های 
حســاب و صرافی ها با مشــکل روبه 
رو می شــد. هرچند اکنــون در فصل 
پاییز ممکن اســت از هفته نخست به 
مشــکل برخورد کنند اما از هفته دوم 
قطعا مشــکالت خودنمایی می کنند. 
این امر اگر ادامه داشــته باشد قطعا در 
فصل پرمسافر و نوروز با مشکل روبه 

رو خواهیم شد. 
ایــن فعال گردشــگری با تاکید 
برآنکه راه کنترل ریال از طریق محدود 
ساختن تراکنش بانکی محقق نخواهد 
شد، تصریح کرد: شــاید مسئوالن در 
کنترل ارز مشــکل داشته باشند اما ایراد 
محدودیت بر ریال راهکار نیست. باید 
فکر اساســی شــود و به جای محدود 
کردن نقل و انتقال ریال و ایجاد گرفتاری 
برای اصناف، نظارت ها را بیشتر کنند. در 
این میان وزارتخانه میراث و گردشگری 
می توانــد به عنوان متولی امر ورود کند 
و مشکالت دفاتر خدمات مسافرتی را 
حل نماید هرچند این مهم می تواند از 
طریق یک تشکل حرفه ای به وزارتخانه 
منتقل شود اما دفاتر خدمات مسافرتی 
به دلیل نداشتن صنفی واحد و تشکلی 
حرفه ای، همصدا نیستند و از این طریق 
نمی توانند کار را پیش برند. البته اســما 
صنف داریم اما رســما کاری از پیش 

نمی برد.
تراکنش های دردسرساز

امید شــیری )فعال گردشگری 
و مدیــر دفتر خدمات مســافرتی( نیز 
بــا گله از آنکه طی دو ســال گذشــته 
کرونا خسارت های جبران ناپذیری به 
دفاترخدمات مسافرتی و آژانس داران 
وارد کرده، گفت: کرونا سبب شد تا ما در 
رتبه یک مشاغل ضرر دیده قرار بگیریم. 
اکنون نیز وضع قوانین اینچنینی توسط 
بانک ها زیان های دیگری را متوجه دفاتر 
خدمات مسافرتی کرده است. اکنون در 
دوران پساکرونا که امیدمان به افزایش 
میزان سفرها و به تبع آن جبران بخشی از 
خسارت هایمان بود، اعمال محدودیت 
در تراکنش هــای ماهیانه کــه از قضا 
توسط برخی بانک ها که بستر مناسبی 
برای فعالیت الکترونیکی و همراه بانک 
دارند، ایجاد شده است. نباید فراموش 
کرد که آژانس دارن مرتب باید درحال 
انجــام تراکنش و نقــل و انتقال پول 
باشند چراکه پول را از مسافر می گیرند 
و به ســایر بخش هــای فعال در حوزه 

گردشگری می ریزند.
او ادامه داد: هرچند ممکن اســت 
بانک مرکزی دستوری درخصوص عدم 
اجرایی شدن محدودیت تراکنش ها داده 
باشــد اما بانک ها دارای بخشنامه های 
داخلی خود هستند و عموما دستورات 
بانک مرکزی اجرایی نمی شــود. این 
روزهــا نیز نرخ ســفر افزایش یافته و 
همه تورها مانند کیش و مشهد با چند 
میلیــون تومان انجام نمی شــود بلکه 
تورهــای خارجی بخصــوص اروپا 
گران شــده اند. حتا تور آنتالیا یک تور 
الکچری و نسبتا گران به حساب می آید 
دیگر چه برســد به تور روسیه و… با 
اعمال محدودیت تراکنش ماهیانه، فقط 
کافی اســت یک شرکت در ماه ۱۰ تور 
اروپایی بفروشــد و سقف تراکنش را 
پرکند. دیگر نمی تواند فعالیت داشــته 
باشــد مگر آنکه به بانک مراجعه کند 
و با هزار ســند و مدرک دلیل افزایش 
سقف تراکنش هایش را توجیه کند. حتا 
با جا به جا کردن یک دستگاه اتوبوس 
به مقصد آنتالیا، سقف تراکنش های ما پر 
می شود و به نظر می رسد باید در آژانس 
را تا ماه دیگر بســت. شیری تاکید کرد: 
وزارت میراث و گردشگری باید حالل 
چنین مشکالتی باشد اما از آنجا که این 
مسائل از طریق انجمن های صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی به متولیان امر منتقل 
نمی شود کســی فریادرس ما نیست. 
امیدواریم در دولت جدید شاهد توجه 
بیشتر به گردشگری و فعاالن این عرصه 

باشیم.
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با روند موجود پیش بینی ما این است که از ابتدای سال نو میالدی، به تدریج چرخ گردشگری 
به حرکت درمی آید و سرعت خواهد گرفت. بنابراین از بخش خصوصی و دولتی درخواست 
دارد که برای نوروز برنامه ریزی ســنگینی داشته باشــند و دولت هم بستر را فراهم کند.

تمدید امهال وام کرونا از رییس جمهور درخواست شده است
نماینده معاونت گردشگری در کمیته های ستاد ملی کرونا:

گروه گردشگری - با پایان مهلت 
اعتبار بســته حمایتی و بازپرداخت وام 
کرونا و اخطار و هشــدار برای جریمه 
دریافت کنندگان این تسهیالت، مشاور 
معاونت گردشــگری از درخواســت 
مطرح شده با رییس جمهور برای تمدید 
مهلت بسته حمایتی تا سال ۱۴۰۱ خبر 

داد. 
سیدکاظم خلدی نســب که دبیر 
ســتاد هماهنگی خدمات سفر است و 
به عنوان نماینده معاونت گردشــگری 
در کمیته های ستاد ملی کرونا نیز حضور 
دارد، گفــت کــه البته بــرای پرداخت 
وام کرونا با شــرایط بسته قبلی، مهلت 
پرداخت وام تا بهمن ماه امســال تمدید 
شــده است، اما درخواست برای تمدید 
امهال اقساط و بازپرداخت و تسهیالت 
با رییس جمهور مطرح شده و فقط باید 
در ستاد ملی کرونا مصوب و ابالغ شود.
بــه  کرونــا  وام  نصــف 

گردشگری داده شده است
او درباره میزان تسهیالتی که برای 
حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده 
در گردشــگری تا کنون پرداخت شده 
اســت، اظهار کرد: صنعت گردشگری 
جزو کسب وکارهایی است که بیشترین 
آسیب را از ویروس کرونا متحمل شده 
است. بنا بر آخرین آمار که به سوم مهرماه 
۱۴۰۰ مربوط می شــود، ۱۱ هزار و ۴۵۷ 

پرونــده بنگاه محــور در بانک ها برای 
دریافت تسهیالت حمایتی تشکیل شد 
که ۳۸۵هزار و ۷۷۵ شــاغل را پوشش 
می دهد و ۸ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال برای 
این تعداد پرونده و شــاغل درخواست 
تسهیالت بانکی شده که ۴ هزار و ۹۹۲ 
میلیارد ریال آن مطابق گزارش پرداخت 

شده است.  
چرا آمار خســارت متناقض 

است؟ 
او درباره تناقــض در آمار برآورد 
شــده از خســارت با آخریــن عددی 
کــه از ســوی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی به مبلغ ۳۲ 
هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۹۹ اعالم 
شــد، توضیح داد: عدد ۴۲هزار میلیارد 
تومان برآورد اولیه ما براساس اطالعات 
پراکنده و تخمینی ادارات کل اســتانی، 
وزارتخانه و سامانه جانا بوده که پس از 
آنالیز اعــداد و اطالعات، رقم ۳۲ هزار 

میلیارد تومان استخراج شد.
ارزیابــی خســارت ها چرا 

متوقف شده؟ 
خلدی نسب درباره ادامه ارزیابی  
خسارت ها در ســال ۱۴۰۰ گفت: این 
ارزیابی هــا بــه عنوان گــزارش میزان 
اثرگذاری شــیوع کرونا که با همکاری 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
درحال انجام بود، می توانست مفید باشد 

و می توانســتیم گزارش تحلیلی آن را 
اســتخراج کنیم کــه در برنامه ریزی ها 
و سیاســت گذاری ها مفید باشــد، اما 
بــا تغییراتی که وزارتخانه داشــت و با 
توجه به اولویت هایی که در ادامه تعیین 
شد، مقرر شــد تا تثبیت وضعیت، این 
ارزیابی ها فعال از رکن اولیه خارج شود.

تکلیف بسته حمایتی جدید
او درباره تهیه بسته حمایتی جدید 
بــا توجه به پایان اعتبار بســته حمایتی 
قبلی، گفــت: در هشــتاد و چهارمین 
ســتاد ملی کرونا تصویب شد که طرح 
حمایت از صنعت گردشــگری در ایام 
کرونــا با همکاری اســتانداران را تهیه 
کنیم که به همه دســتگاه ها اعالم کردیم 
نظرات مربوطه را ارائه دهند تا سریع تر 
تخصیص تســهیالت بــرای کمک به 

گردشگری در دستور کار قرار گیرد.
او اضافــه کرد: با توجــه به پایان 
مهلت و اعتبار تســهیالت در مکاتبه ای 
با رییس جمهور نیز درخواست کردیم 
امهال اقساط بانکی، مالیاتی و بیمه حق 
کارفرما تا پایان ســال ۱۴۰۰ و یا ســال 
۱۴۰۱ تمدید شــود. البته بــا توجه به 
ســرعت گرفتن روند واکسیناسیون و 
ایمنی سراسری در آینده نزدیک می توان 
انتظار شــرایط امیدوارکننده ای را برای 

کسب وکارهای گردشگری داشت.
خلدی نســب افــزود: در طرحی 

که قرار اســت با اســتانداران تهیه شود 
رویکرد مبتنی بر بازگشــایی تدریجی 
ســفر توأم با سالمت و تحریک تقاضا 
و ایجاد محرک برای سفر و گردشگری 
با رعایت پروتکل های بهداشتی است. 
پس از جمع بندی نظرات اســتانداران، 
طرح پیشنهادی را به رییس جمهور ارائه 

می دهیم.
او در پاسخ به این سوال که چقدر 
احتمال تغییر محتوای بســته حمایتی 
جدید کرونا وجــود دارد، اظهار کرد: با 
توجه به تاکید رییس جمهور امیدواریم 
مزیت بهتــری را درباره گردشــگری 
شاهد باشیم. یقینا وقتی سفرها به جریان 
بیافتد کسب وکارها هم رونق می گیرد. 
طبق پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۲ صنعت 
گرشــگری به سمت فضای باز حرکت 
می کند، البته در کشــور ما هم با موافقت 
از سرگیری ویزا گام هایی برداشته شده 
اســت و امیدوارم تســهیالت بیشتری 
اختصاص داده شــود و به احتمال زیاد 
مزیت های بیشتری را در این بسته شاهد 

باشیم.
خلدی نســب درباره بالتکلیفی 
کسب وکارهای گردشگری با توجه به 
پایان اعتبار بسته حمایتی، اخطار بانک ها 
برای دریافت جریمه دیرکرد و بی خبری 
از بسته حمایتی جدید با توجه به استمرار 
خســارت های کرونا، یادآور شد: طبق 
مصوبه هفتاد و یکمین ستاد ملی کرونا، 
تمدید بسته حمایت از کسب وکارها تا 
پایان شهریورماه ســال ۱۴۰۰ در قالب 
حمایت هــای مالیاتی، بانکی، بیمه ای و 
حامل انرژی تعریف شــد و موجرین 
اماکــن موقوفه مذهبی و آســتان های 
مقدس هم مجاز بودند حق االجاره خود 
را برای سال ۱۴۰۰ معادل سال ۹۹ تعیین 
کنند. در این مصوبه اشاره شده که امهال 
بازپرداخت تسهیالت منوط به این است 
که متقاضی قبال بدهی به بانک نداشــته 
باشد و بازپرداخت بدون جریمه تا پایان 
شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شود که برای 
تمدید آن تا پایان سال به رییس جمهور 
درخواست داده ایم و منتظریم ستاد ملی 
کرونا مصوبه جدید را نهایی و ابالغ کند.

این روزها دفاتر خدمات مسافرتی در حالی که به رونق گردشگری در دوران پساکرونا امید داشتند با توجه به 
محدودیت هایی که برای تراکنش های ماهیانه  توسط بانک ها اعمال می شود، با چالش  تازه ای روبه رو شده اند.

نرخ های نجومی تورهای داخلی و خارجی و سقفی که اجازه تراکنش نمی دهد؛

گرفتاری جدید دفاتر خدمات 
مسافرتی با محدودیت تراکنش 

۵۰۰ میلیون تومانی

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید

       من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه برده ام 

که  شناخت دقیقی از آن دارم خاک
tarkhancollection@       سعی برای لمس آنچه از آب و خاک می آفرینم


