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استانهاصفحه اصلی از سر گیری پروازهای ترکیش ایرالین از تبریز/ /

از سر گیری پروازهای ترکیش ایرالین از تبریز

پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیش در مسیر استانبول- تبریز- استانبول مجددا برقرار شد.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار کرد: این پرواز روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه
هر هفته در مسیر استانبول به تبریز به شماره پرواز ۸۸۲ ساعت ۰۰:۰۵ بامداد توسط شرکت هواپیمایی ترکیش با
انجام ایران)  وقت  بامداد (به   ۰۳:۰۵ ساعت   ۸۸۳ پرواز  شماره  به  استانبول  تبریز-  مسیر  در  و   B۷۳۷ هواپیمای 

خواهد پذیرفت.

ویروس شیوع  با  مقابله  به  مربوط  پروتکل های  و  بهداشتی  موازین  کلیه  پروازها  تمامی  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
کرونا و فاصله گذاری اجتماعی به دقت رعایت می شود.

آذری یادآوری کرد: پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیش به جهت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا از
پنجم اسفند سال ۹۸ لغو شده بود./ ایرنا

"http://www.ion.ir/news/630274کپی
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استانها

پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

همدان بزرگ تر می شود

کرونا وضعیت ۴۳ شهر را وخیم کرد

تبریز چگونه شهر بدون گدا شد

مخدوش کننده تصاویر بانوان روی سنگ قبرها
شناسایی شد

تعداد جانباختگان و بستری های کرونا در استان
اردبیل همچنان صعودی است

وضعیت مهاباد در شیوع بیماری کرونا بحرانی
است

تعویض پرچم گنبد حرم مطهر رضوی+ فیلم

اهدای عضو در استان بوشهر جان ۲۲۰ بیمار
نیازمند را نجات داد

ترافیک نیمه سنگین در راه های البرز

چهار شهرستان استان زنجان در صدر جدول
شیوع کرونا

پنج آزمایشگاه تشخیص کرونا در لرستان فعال
است

پیکر مطهر شهید فرمان پوریعقوب در زادگاهش
اسالم تالش آرام گرفت

آzن "آبانگاه" زرتشتیان یزد به دلیل شیوع کرونا
لغو شد

از سر گیری پروازهای ترکیش ایرالین از تبریز

مرکز رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی در
کرمانشاه افتتاح شد

اعتراض شهروندان به حذف تصویر بانوان از سنگ
مزار در آرامگاه رویان

برگزاری مراسم ترحیم در قزوین اقدام ضدامنیتی
است

بیمه سالمت ۹۰ درصد هزینه درمان کرونا را
پرداخت می کند

طعمه اشک و رقص و کباب برایسوداگری لیمویی در فضای کرونایی
صید رأی

آتش زاگرس مهار شد؛ آب به غیزانیهآzن خیمه کوبی نوش آباد
می رسد
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نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بالمانع است

ایران زندگی ایران عصر رادیو ایران ۲۰ خبرنگار ایران آخرین خبرها
یادداشت ها اخبار جعلی سیاسی اقتصادی اجتماعی
فرهنگی بین الملل حوادث پایداری ورزشی
دانش و فناوری استان ها گزارش اندیشه عکس

فیلم اینفوگرافی صدا
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