
هتساک امش  هب  یتشگزاب  غلبم  زا  هدش و  همیرج  امش  ریز ، دراوم  هب  هجوت  اب  طیلب ، دادرتسا  تروص  رد 
.دوش یم

دادرتسا ماگنه  همیرجطیارش  نازیم 

زاورپ زا  لبق  زور  رهظ 3  ات 12:00  طیلب  رودص  نامز  %20زا 

زاورپ زا  لبق  زور  رهظ 1  ات 12:00  زاورپ  زا  لبق  زور  رهظ 3  %20زا 12:00 

زاورپ زا  لبق  تعاس  ات 3  زاورپ  زا  لبق  زور  رهظ 1  %20زا 12:00 

زاورپ زا  لبق  هقیقد  ات 30  زاورپ  زا  لبق  تعاس  %20زا 3 

دعب هب  زاورپ  زا  لبق  هقیقد  %40زا 30 

021-43900000
 : 

شم
یرت

نا
 

شپ
بیت

نا
ی

( یسراف  ) رفاسم مان 
لصا یمیسن  اهر 

( یسیلگنا  ) رفاسم مان 
raha nasimiasl

یلم دک 

0253194989

: ادبم زاورپ  خیرات  تعاس و 

17:00
1398/3/16

06/06/2019

: دصقم هب  ندیسر  خیرات  تعاس و 

18:05
1398/3/16

06/06/2019

زاجم راب  رادقم 
مرگولیک  20

نیباک سالک 
یمونوکا

طیلب عون 
یمتسیس

رفاسم عون 
( دازون )

: اهب هیاپتایئزج  تمیق 
لایر  238000

زاورپ تایلام 
لایر  85000

لک یاهب 
لایر  323000

زاورپ هرامش 
EP3962

طیلب هرامش 
8151322379247

(PNR  ) نیالریا عجرم  دک 
SSEW9

نیالریا
نامسآ

امیپاوه لدم  عون و 
Airbus A320

06/04/2019 طیلب : رودص  خیرات  1007692271 شرافس : هرامش 

ادبم رهش 
Tehran- نارهت
: یدورو لانیمرت 

terminal 4

دصقم رهش 
Ardabil- لیبدرا
: یجورخ لانیمرت 

-

M یخرن هسانش  اب  نامسآ  طیلب  دادرتسا  همیرج  تاررقمطیارش  نیناوق و 

دوش یم ماجنا  هاگدورف  لانیمرت 4  زا  نامسآ  ییامیپاوه  یلخاد  زاورپ  ۱

تسا یرورض  راد  سکع ییاسانش  تراک  هئارا  امیپاوه ، هب  ندش  راوس  یارب  ۲

تسا یرورض  راد  سکع ییاسانش  تراک  هئارا  طیلب  دادرتسا  یارب  ۳

.دیهدن رارق  امیپاوه  هب  یلیوحت  یاه  هتسب  رد  ار  مهم  کرادم  اهب و  نارگ ایشا  کوب ، تون لیابوم ، نیبرود ، ۴
چیه دراوم ، نیا  ندش  دوقفم  صوصخ  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  نیناوق ، ساسا  رب 

درادن یتیلوئسم 

.تسا یمازلا  هاگدورف  رد  زاورپ  نامز  زا  لبق  تعاس  کی  لقادح  رفاسم  روضح  ۵



هتساک امش  هب  یتشگزاب  غلبم  زا  هدش و  همیرج  امش  ریز ، دراوم  هب  هجوت  اب  طیلب ، دادرتسا  تروص  رد 
.دوش یم

دادرتسا ماگنه  همیرجطیارش  نازیم 

زاورپ زا  لبق  زور  رهظ 3  ات 12:00  طیلب  رودص  نامز  %20زا 

زاورپ زا  لبق  زور  رهظ 1  ات 12:00  زاورپ  زا  لبق  زور  رهظ 3  %20زا 12:00 

زاورپ زا  لبق  تعاس  ات 3  زاورپ  زا  لبق  زور  رهظ 1  %20زا 12:00 

زاورپ زا  لبق  هقیقد  ات 30  زاورپ  زا  لبق  تعاس  %20زا 3 

دعب هب  زاورپ  زا  لبق  هقیقد  %40زا 30 

021-43900000
 : 

شم
یرت

نا
 

شپ
بیت

نا
ی

( یسراف  ) رفاسم مان 
لصا یمیسن  رهپس 

( یسیلگنا  ) رفاسم مان 
sepehr nasimiasl

یلم دک 

0153141468

: ادبم زاورپ  خیرات  تعاس و 

17:00
1398/3/16

06/06/2019

: دصقم هب  ندیسر  خیرات  تعاس و 

18:05
1398/3/16

06/06/2019

زاجم راب  رادقم 
مرگولیک  20

نیباک سالک 
یمونوکا

طیلب عون 
یمتسیس

رفاسم عون 
( کدوک )

: اهب هیاپتایئزج  تمیق 
لایر  1785000

زاورپ تایلام 
لایر  188000

لک یاهب 
لایر  1973000

زاورپ هرامش 
EP3962

طیلب هرامش 
8151322379245

(PNR  ) نیالریا عجرم  دک 
SSEW9

نیالریا
نامسآ

امیپاوه لدم  عون و 
Airbus A320

06/04/2019 طیلب : رودص  خیرات  1007692271 شرافس : هرامش 

ادبم رهش 
Tehran- نارهت
: یدورو لانیمرت 

terminal 4

دصقم رهش 
Ardabil- لیبدرا
: یجورخ لانیمرت 

-

M یخرن هسانش  اب  نامسآ  طیلب  دادرتسا  همیرج  تاررقمطیارش  نیناوق و 

دوش یم ماجنا  هاگدورف  لانیمرت 4  زا  نامسآ  ییامیپاوه  یلخاد  زاورپ  ۱

تسا یرورض  راد  سکع ییاسانش  تراک  هئارا  امیپاوه ، هب  ندش  راوس  یارب  ۲

تسا یرورض  راد  سکع ییاسانش  تراک  هئارا  طیلب  دادرتسا  یارب  ۳

.دیهدن رارق  امیپاوه  هب  یلیوحت  یاه  هتسب  رد  ار  مهم  کرادم  اهب و  نارگ ایشا  کوب ، تون لیابوم ، نیبرود ، ۴
چیه دراوم ، نیا  ندش  دوقفم  صوصخ  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  نیناوق ، ساسا  رب 

درادن یتیلوئسم 

.تسا یمازلا  هاگدورف  رد  زاورپ  نامز  زا  لبق  تعاس  کی  لقادح  رفاسم  روضح  ۵



هتساک امش  هب  یتشگزاب  غلبم  زا  هدش و  همیرج  امش  ریز ، دراوم  هب  هجوت  اب  طیلب ، دادرتسا  تروص  رد 
.دوش یم

دادرتسا ماگنه  همیرجطیارش  نازیم 

زاورپ زا  لبق  زور  رهظ 3  ات 12:00  طیلب  رودص  نامز  %20زا 

زاورپ زا  لبق  زور  رهظ 1  ات 12:00  زاورپ  زا  لبق  زور  رهظ 3  %20زا 12:00 

زاورپ زا  لبق  تعاس  ات 3  زاورپ  زا  لبق  زور  رهظ 1  %20زا 12:00 

زاورپ زا  لبق  هقیقد  ات 30  زاورپ  زا  لبق  تعاس  %20زا 3 

دعب هب  زاورپ  زا  لبق  هقیقد  %40زا 30 

اباب یلع اب  یطابترا  یاه  هار

43900000-021 ینابیتشپ : اب  سامت  نفلت 
اباب یلع یاهرفس  سناژآ  کالپ 4 ، یلامش ، چولب  هچوک  شبن  وگزردنا ، راولب  هیرطیق ، نارهت ، سردآ :

support@alibaba.ir لیمیا :
www.alibaba.ir تیاس : بو 

021-43900000
 : 

شم
یرت

نا
 

شپ
بیت

نا
ی

( یسراف  ) رفاسم مان 
یداوج هیمس 

( یسیلگنا  ) رفاسم مان 
somayeh javadi

یلم دک 

0081612486

: ادبم زاورپ  خیرات  تعاس و 

17:00
1398/3/16

06/06/2019

: دصقم هب  ندیسر  خیرات  تعاس و 

18:05
1398/3/16

06/06/2019

زاجم راب  رادقم 
مرگولیک  20

نیباک سالک 
یمونوکا

طیلب عون 
یمتسیس

رفاسم عون 
( لاسگرزب )

: اهب هیاپتایئزج  تمیق 
لایر  2380000

زاورپ تایلام 
لایر  223000

لک یاهب 
لایر  2603000

زاورپ هرامش 
EP3962

طیلب هرامش 
8151322379248

(PNR  ) نیالریا عجرم  دک 
SSEW9

نیالریا
نامسآ

امیپاوه لدم  عون و 
Airbus A320

06/04/2019 طیلب : رودص  خیرات  1007692271 شرافس : هرامش 

ادبم رهش 
Tehran- نارهت
: یدورو لانیمرت 

terminal 4

دصقم رهش 
Ardabil- لیبدرا
: یجورخ لانیمرت 

-

M یخرن هسانش  اب  نامسآ  طیلب  دادرتسا  همیرج  تاررقمطیارش  نیناوق و 

دوش یم ماجنا  هاگدورف  لانیمرت 4  زا  نامسآ  ییامیپاوه  یلخاد  زاورپ  ۱

تسا یرورض  راد  سکع ییاسانش  تراک  هئارا  امیپاوه ، هب  ندش  راوس  یارب  ۲

تسا یرورض  راد  سکع ییاسانش  تراک  هئارا  طیلب  دادرتسا  یارب  ۳

.دیهدن رارق  امیپاوه  هب  یلیوحت  یاه  هتسب  رد  ار  مهم  کرادم  اهب و  نارگ ایشا  کوب ، تون لیابوم ، نیبرود ، ۴
چیه دراوم ، نیا  ندش  دوقفم  صوصخ  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  نیناوق ، ساسا  رب 

درادن یتیلوئسم 

.تسا یمازلا  هاگدورف  رد  زاورپ  نامز  زا  لبق  تعاس  کی  لقادح  رفاسم  روضح  ۵
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