
   

  03/10/93:تاریخ

       

 ه تعالیبسم  

  *قابل توجه کلیه دفاتر و یا شرکتهاي خدمات مسافرت هوایی عضو یاتا*

 2015صورتحساب حق عضویت یاتا در سال 

 باسالم

 خدمات مسافرت هواییشرکت ها و دفاتر 2015صوتحساب حق عضویت سال به اطالع می رساند  احتراماً

علی رغم پی گیری های  .ارسال شده است یکبرای هر  از طریق ایمیل و امسال مستقیماً از جانب یاتا ،عضو یاتا

ها هنوز به این واحد ارسال نشده است تا متعاقباً همچون سالهای گذشته طی ساب صورتح  pdfنسخه  ،مکرر

  . ع گرددبخشنامه ای توزی

و همچنین علی ایحال با توجه به محدودیت زمانی تعیین شده توسط یاتا برای پرداخت وجه صورتحساب 

، اکیداً توصیه می گردد ه منظور واریز وجه صورتحساب به حساب یاتا در اردنمشکالت و محدودیت های موجود ب

 ، با مراجعه به وب سایتاز طریق ایمیل دریافت نشده است 2015اب حق عضویت سال ن صورتحسچنانچه تا کنو

صورتحساب  pdf مستقیماً از یاتا درخواست نمایید تا نسخه   http://portal.iata.org  یاتا به آدرس  )پرتال(

  .مربوطه را به آدرس ایمیل آژانس، ارسال نماید

به منظور تسریع در شناسایی پرداخت توسط یاتا و پیشگیری از الزام یاتا به پرداخت مجدد وجه صورتحساب توسط 

  :تا اکیداً توصیه می گرددآژانس مربوطه، توجه به نکات ذیل هنگام واریز وجه به حساب یا

    " Transfer message SWIFT "بر روی فیش پرداختی و همچنین،شماره صورتحسابکد یاتایی و ذکر - -

 اخذ با توجه مشکالت عدیده پیش رو بابت .انک یاتا در اردن الزامی استانجام شده توسط بانک عامل به ب

           الزم است عالوه بر ارائه فیش واریز وجه، وجه صورتحساب از یاتاشناسایی پرداخت تاییدیه و 

)Proof of Payment (اطالعات مربوط به  " SWIFTransfer message T "    از بانک واریز   هم

ا به آدرس فوق الذکر برای یاتا ارسال یاتو از طریق پرتال  دریافت گردد ،کننده وجه به حساب یاتا در اردن

         مجدانه )Payment Confirmation(توسط یاتا  تاییدیه دریافت و شناسایی وجه اخذگردد و تا 

  .پی گیری شود

است و واریز   )CHF(ک سوییس توجه داشته باشید که هم وجه صورتحساب و هم شماره حساب یاتا به فران -

 .مورد قبول نخواهد بود) نظیر دالر یا یورو(دیگر وجه به هر ارز 

 . مجاز نمی باشد) Credit Card(وجه صورتحساب از طریق کارت اعتباري  پرداخت -



از بانک یاتا  منجر به برگشت پولمربوط به شماره حساب یاتا در اردن هنگام پرداخت،   IBANعدم درج کد -

اطالعات دقیق مربوط به شماره حساب . خواهد شد و در نتیجه پرداخت مربوطه توسط یاتا شناسایی نمی گردد

 : نیز درج شده است 2015که در صورتحساب صادره برای سال  یاتا در اردن به قرار زیر است

Bank:              Jordan Kuwait Bank, main branch, Amman, Jordan 
                      
                        Account Number:     JKBA2270004206410063002000 

                             IBAN Number:  JO20JKBA2270004206410063002000 

                        Swift code:     JKBAJOAM 

BANK TRANSFER (IN SWISS FRANCS - CHF)  
  

ضروری احتساب هزینه کارمزد بین بانکی به منظور پیشگیری از کسر کارمزد از وجه واریزی بابت صورتحساب  -

 .می گردد به واریز مجدد وجه صورتحساب به حساب یاتا آژانس مجبور در غیر اینصورت کهاست چرا

جهت ورود به پرتال یاتا به آدرس  Passwordو   User nameبه تعریف  نسبت چنانچه تا کنون -

http://portal.iata.org الزم است پس از باز شدن صفحه سایت در قسمت  ننموده اید، اقدامNew User 

و پاسخ به سئواالت مربوطه ، اقدام به تشکیل حساب  وط به آژانسذکر آدرس ایمیل مربکلیک نمایید و با 

مدت کوتاهی پس از ارائه اطالعات مربوطه، ایمیلی از . بوطه نماییدکت هواپیمایی مررکاربری مربوط به دفتر یا ش

شده ارسال می گردد که با کلیک در لینک ارائه شده در این ایمیل می توانید  معرفی ایمیل یاتا به آدرس

باالی صفحه اولین گام  My Casesسپس با کلیک در قسمت . ده و وارد سایت یاتا شویدپسوورد را تعریف کر

می توانید  Contact Usدر صفحه بعد با کلیک در قسمت . یاتا برداشته می شودمکاتبه با هر گونه برای انجام 

پرداخت یا پاسخگویی برای یاتا و مکاتبه مستقیم با یاتا جهت دریافت تایید  Caseیک  و ارسال نسبت به ایجاد

  . اقدام فرماییدبه سئواالت احتمالی 

به شماره تلفن های  ،این واحددر صورت نیاز به راهنمایی و کسب اطالعات بیشتر لطفاً با کارشناسان 

  . حاصل فرماییدتماس  46625085و  46625084

هر گونه مسئولیت ناشی از لغو عضویت در یاتا به دلیل عدم پرداخت و ارسال به در پایان متذکر می گردد، 

  .موقع فیش واریزی به یاتا در اردن به عهده دفتر یا شرکت خدمات مسافرت هوایی مربوطه می باشد

  ین مددي یکتاشیر

  )AIP(دبیر هیئت بررسی دفاتر خدمات مسافرت هوایی در ایران               

  رئیس ارشد قراردادهاي بازرگانی         

 


