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

  با سالم ،

مستحضرید اخیراً امکان ورود به پرتال یاتا برای آژانسهای مسافرتی در ایران مقدور همچنانکه احتراماً          

 مشکل در دستور کار این واحد است  پی گیری های الزم با یاتا برای رفع اینبه اطالع می رساند . نمی باشد

ری ارتباط و پی گیری در شرایط فعلی آدرس ایمیل ذیل بطور موقت از جانب یاتا در اردن برای برقرا علی ایحال

 . )ایمیل پیوست( پرداخت مربوط به صورتحساب حق عضویت ساالنه آژانسهای ایرانی معرفی شده است

Info.levant@iata.org 

 توصیه می گردد چنانچه پیش از ایجاد اشکال در پرتال یاتا، از این طریق اقدام به انجام پی گیری در رابطه با

پرداخت وجه صورتحساب حق عضویت ساالنه شده و متعاقباً در قالب ایمیل پاسخی از جانب یکی از کارکنان 

نمودن  Replyیاتا دریافت شده است، به منظور تسهیل امکان بررسی سابقه مکاتبات برای یاتا، آژانس با 

  .دهد آخرین ایمیل مذکور، تا رسیدن به نتیجه نهایی به مکاتبات با یاتا ادامه

و  کد یاتاي آژانسو نامدر غیر این صورت الزم است با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل فوق الذکر و ذکر 

  .پی گیری فرماییدمکاتبه و تا حصول نتیجه مستقیماً با یاتا در اردن  شماره صورتحساب صادرههمچنین 

  شیرین مددی یکتا

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

  رئیس ارشد قراردادهای بازرگانی       
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View this e-mail in a web browser. 

Dear Customer, 
 
IATA has been notified that your access to the IATA Customer portal has been blocked by IATA's third 
party Service Provider because of US government sanctions. IATA is working to find a solution as soon 
as possible. 
 
In the meantime, if you are having issues accessing IATA Customer Portal, please use this email 
address to contact us: info.levant@iata.org 
 
We apologize… 
 
IATA Customer Service 
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