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  *قابل توجه كليه دفاتر و يا شركتهاي خدمات مسافرت هوايي عضو ياتا*

  

به اطالع مي رساند نسخه الكترونيك صورتحساب حق عضويت ساالنه دفاتر و شركتهاي خدمات مسافرت  احتراماً

  .در سايتهاي ذيل قرار دارد 2014هوايي عضو ياتا در ايران براي سال 

http://AIS.iranair.com 

.niktapardaz.comwww 

 www.samapardaz.com 

  

بوده و  10/09/92 تاريخ سال جاري ميالدي برابر با اول ماه دسامبرتا  2014مهلت پرداخت وجه صورتحساب سال 

  . به هيچ عنوان توسط ياتا قابل تمديد نمي باشد

هنگام پرداخت وجه به حساب ياتا ضروري مي باشد و هر گونه مسئوليت ناشي  شماره صورتحسابو  كد ياتاذكر 

از عدم شناسايي پرداخت از جانب ياتا به دليل عدم ذكر اطالعات مذكور به عهده دفتر يا شركت خدمات مسافرت 

  . هوايي مربوطه مي باشد

با مراجعه به وب سايت ذيل و يا ارسال ايميل به الزم است  2014يادآور مي گردد پس از پرداخت وجه  صورتحساب 

و از دريافت وجه پرداختي  رسالادر اردن مستقيما به ياتا اسكن فيش واريزي   info.levant@iata.orgآدرس 

  .، اطمينان حاصل گرددتوسط ياتا

http://www.iata.org/customer-portal/pages/contactus.aspx  

وجه پرداخت  عالوه بر شماره حساب ذكر شده در صورتحساب، شايان ذكر است بر اساس توافق انجام شده با ياتا

نيز  )با ذكر شماره صورتحساب( تنها از طريق كارت اعتباريو  در وب سايت ياتا  ONLINEبصورت صورتحساب 

ركت هاي خدمات لكن به هيچ عنوان اجازه پرداخت گروهي از اين طريق به دفاتر و ش. مقدور مي باشد

   .مسافرت هوايي داده نشده است

 



ضمن مراجعه به اطالعيه قبلي اين واحد  براي آژانس مربوطه، الزم است 2014در صورت عدم صدور صورتحساب 

اسكن فيش  ارائهدر اسرع وقت نسبت به در صورت مشاهده نام آژانس در ليست مربوطه،  )36اطالعيه شماره (

به آدرس ايميل اين واحد مربوطه  شماره صورتحسابو  كد ياتا،همراه با ذكر  ختي خودپردا

)iata@iranair.com ( با ياتا  2014اقدام فرماييد تا پي گيري مقتضي جهت تمديد عضويت و صدور صورتحساب

پايان اكتبر سال جاري ميالدي تعيين شده  2013آخرين مهلت براي واريز وجه صورتحساب  .در عمان صورت پذيرد

  . به هيچ عنوان مورد قبول نمي باشد 2013و پرداخت هاي بعد از اين تاريخ بابت وجه صورتحساب معوقه سال 

لت پرداخت تعيين شده از با توجه به مشكالت فعلي در انتقال وجوه ارزي به بانكهاي خارج از كشور از يك سو و مه

توصيه مي گردد هر چه سريعتر نسبت به پرداخت صورتحساب مربوطه از ايران و يا از  اكيداً ،جانب ياتا از سوي ديگر

ديون معوقه به  دليل عدم پرداخت  در ياتاعضويت  چرا كه هرگونه مسئوليت ناشي از تعليق. خارج كشور اقدام گردد

  .مسافرتي مربوطه استبعهده دفتر يا شركت خدمات 

  

  شيرين مددي يكتا

  /دبير هيئت بررسي دفاتر خدمات مسافرت هوايي در ايران 

  رئيس ارشد قراردادهاي بازرگاني         

 

 


