ﻗﻄـﺮ اﯾﺮوﯾـﺰ ﭘﺮوازﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑـﻪ
اﯾﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد
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ﮔﺰارش دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ  :ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﻄﺮ اﯾﺮوﯾﺰ
ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن از ﭼﻬﺎرم ﻓﻮرﯾﻪ  15) 2019ﺑﻬﻤﻦ  (97ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﭘﺮواز
ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺮوازﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺷﯿﺮاز ﻫﻢ از دوم ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ) 12دی
 (97اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰود  :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﭘﺮوازی دوﺣﻪ – اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻤﺎر
ﭘﺮوازﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺼﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺮان  ،ﺷﯿﺮاز  ،ﻣﺸﻬﺪ و
اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺮوازﻫﺎی دوﺣﻪ –
اﺻﻔﻬﺎن  ،اﯾﺮﺑﺎس  320ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  12ﺻﻨﺪﻟﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ و  132ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
”اﮐﺒﺮ اﻟﺒﺎﮐﺮ’ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻄﺮ اﯾﺮوﯾﺰدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮدن اﺻﻔﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺪﻣﺖ و داﺷﺘﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دروازه ورود ﺑﻪ اﯾﺮان از
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود  :ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف اﺳﺖ .
ﻗﻄﺮ اﯾﺮوﯾﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  ،در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ  ،دوﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﻤﺎر
ﭘﺮواز ﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را از دوم ژاﻧﻮﯾﻪ ) 12دی (
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ  7ﭘﺮواز در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ..
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،دو ﭘﺮواز ﻫﻔﺘﮕﯽ در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ از دوم ژاﻧﻮﯾﻪ ) 12دی( ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﯿﺮ از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ دو ﭘﺮواز از دوﺣﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮواز و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  20ﭘﺮواز ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. .
راه اﻧﺪازی ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان  ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  2006 ، 2004و  2011ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
‘اﮐﺒﺮ اﻟﺒﺎﮐﺮ ‘ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد
ﭘﺮوازﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮ اﯾﺮان،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮع وی در اﯾﺮان اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از
آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ‘ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺛﺎﻧﯽ’ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
و وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
آن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ  ،اﻓﺰود :
اﯾﺮان ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺎ در ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن آﺳﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎدر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ،ﺑﺤﺮﯾﻦ  ،اﻣﺎرات و ﻣﺼﺮ از  5ژوﺋﻦ  15) 2017ﺧﺮداد  (96ﺑﺎ
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻠﯿﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ  ،درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ روی آن
ﺑﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  13ﺷﺮط ﺑﺮای از ﺳﺮﮔﯿﺮی رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮوط ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ
ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﺷﺮوط را ﻧﻘﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﺗﻦ
ﻧﺪاده اﺳﺖ

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻣﯿﺪن در آﺗﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻏﺮب آﺳﯿﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد روﺑﺮو ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آرام ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﯾﺮان و ﻗﻄﺮ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺪف ﺣﻤﻼت و ﮐﯿﻨﻪ ورزی ﻫﺎی
ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ
 ،اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ
 ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ‘ﺷﯿﺦ ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﯽ’ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪی
ﺑﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﯾﺮان از دوﺣﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرش ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﻘﺾ ﺑﺮﺟﺎم و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ،
اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ
ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و از راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻗﻄﺮ وﺟﻮد
دارد و ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺴﺖ.
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