ﭘﺸـﺖ ﭘـﺮده ﻟﻐـﻮ ﭘـﺮواز از ﺳـﻮی
ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،رﻓﺘﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
از روزﻫﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺮواز ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺪای ﻫﻤﻪ را درآورده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع از
آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ،ﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﯾﮏ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮده و در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮواز ،اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ زاﮔﺮس ،ﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز رﺷﺖ ـ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۵ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواز  ۴۱۴۲و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺮی  ۱۵۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﮔﻬﺎن روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۳ﻣﻬﺮﻣﺎه ،از
ﻃﺮف آژاﻧﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮواز،
ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای آن اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رزرو ﻫﺘﻞ و ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﻔﺮ،
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ رزرو ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪهاﯾﻢ؛
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮواز ،ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻔﺮﻣﺎن را ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺘﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ
و ﮐﻞ آن را ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرت از ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﺗﻮﺑﻮس از رﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود ۱۴
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﺖ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺒﺐ
وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
آﯾﯿـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﻣﺼـﻮب ﻓﺮوردﯾـﻦ ﻣـﺎه  ۱۳۹۴ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﭘﺮوازﻫﺎی داﺧﻠﯽ در
ﻓﺼﻞ دوم )روﯾﻪ ﻫﺎ( ﻣﺎده  ۲ﺑﻨﺪ  ۳ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

 -۲-۳-۲اﮔﺮ اﺑﻄﺎل ﭘﺮواز از ﺷﺶ روز ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮواز
ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻪ ﺑﻠﯿﺖ
و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﯿﺮ و ﮐﻼس
ﭘﺮوازی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز
وﺟﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﺮده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ
ﺑﻠﯿﺖ ذﮐﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران آن ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻼس و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﺒﺮی از اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی از ﺳﻮی
زاﮔﺮس اﯾﺮ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﺮواز ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪه ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زاﮔﺮس اﯾﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ و ﺗﻨﻬﺎ
 ۱۸ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ )ع( و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ از
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ در ﻋﺼﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،زاﮔﺮس اﯾﺮ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﭘﺮوازﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوازﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻬﺮان ـ
ﻣﺸﻬﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻬﺮان ـ
ﻣﺸﻬﺪ زاﮔﺮس اﯾﺮ در  ۴ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﭘﺮواز در ﺳﺎﻋﺎت  ۵ﺻﺒﺢ و
 ۵و  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی  ۱۵ ،۲۲ ،۲۹و  ۸ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﮔﺮس اﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺳﻔﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺗﻬﺮان ـ ﻣﺸﻬﺪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﺘﺒﻪ ۵
ﻣﻬﺮﻣﺎه را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ  ۶ﭘﺮواز در
ﺳﺎﻋــﺎت  ۹و  ۱۰دﻗﯿﻘــﻪ ۹ ،و  ۳۰دﻗﯿﻘــﻪ ۱۱ ،و  ۲۰دﻗﯿﻘــﻪ ۱۹ ،و ۳۰
دﻗﯿﻘﻪ ۲۲ ،و  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ و  ۲۳و  ۵۵دﻗﯿﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺮواز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﯾﮑﯽ از وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ زاﮔﺮس اﯾﺮﻻﯾﻨﺰ در
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۵ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮواز ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ
آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺮواز
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﯿﻼﻧﯽ را از رﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺒﺮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮوازﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭘﺮوازﻫﺎی ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺗﻬﺮان ـ ﻣﺸﻬﺪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﺗﻔﺎوت در
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮرش ﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوازﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز رﺷﺖ ـ ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۵ﻣﻬﺮ
ﻣﺎه ۱۵۰ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮوازﻫﺎی
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوازی روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺗﻬﺮان ـ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮح اﺳﺖ:
 ۹:۱۰ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۹۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
 ۱۱:۲۰ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۹۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﺮواز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۳۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
 ۲۲:۴۵ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۷۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
 ۲۳:۵۵ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﻧﻮن آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ؟
ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﯾـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎی
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ از زﻣﺎن آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮوازﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ آزادﺳﺎزی ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪی
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﯾﮏ
ﭘﺮواز و اﺧﺘﺼﺎص ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی آن ﺑﻪ ﭘﺮواز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻠﯿﺖ آن ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺮد ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﺑﻖ زاﮔﺮس اﯾﺮ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ
زاﮔﺮس در ﻣﺎه
درﺻﺪ ﭘﺮوازﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ

اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻣﺮداد ﻣﺎه( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺄﺧﯿﺮدار ۶۱
ﺧﻮد ،رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮات ﭘﺮوازی را ﻣﯿﺎن اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی
آورد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻧﺠﻒ ـ ﻣﺸﻬﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮات ﺑﯿﺶ از  ۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎرﻫﺎ از
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﭘﺮس داداﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در

ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵ﻣﺮداد اﻣﺴﺎل ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد.
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