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در این صنعت از چندین سال پیش و صنعت گردشگری ایران طی سالیان متمادی، رشد قابل توجهی داشته است. 

د را با چاپ نشریات واداره امور گردشگری در وزارت کشور اوضاع بهتری یافت که کار خبا تشکیل  1314سال 

شد که یکی از عوامل مهم آن  صنعتامکانات مختلف باعث رونق این  ورودبه مرور زمان مختلف آغاز کرد. 

 مایی و ورود هواپیما به ایران بود. یتاسیس شرکت های هواپ

و توسط جمعی از بازرگانان ایرانی  تحت عنوان ایرانین ایرویز 1321اولین شرکت هواپیمایی در ایران در سال 

لی، به اروپا نیز پرواز داشت. بود که عالوه بر چند مسیر داخ DC3تاسیس شد. ناوگان هوایی این ایرالین، داگالس 

ایرالین پرشین ایرسرویس در تهران احداث شد که در زمینه حمل بار و مسافر فعالیت می کرد.  ،نیز 1333در سال 

با نام بین المللی  ،، این دو شرکت با یکدیگر ادغام شده که شرکت هواپیمایی ملی ایران )هما(1340سپس در  سال 

 د. کردنایران ایر را تاسیس 

فزوده ایرالین های ایرانی ا و کیفیت تعدادبر  به مرور سال از اولین پروازها در ایران، 85اکنون و با گذشت حدود 

روز به روز  این ایرالین ها تعداد. اقدام کنند بلیط هواپیمابا خالی آسوده نسبت به خرید  دو مسافران می توانن شد

شرکت بوده که  21ایرالین های داخلی ایران شامل  .بیشتر شده و بر کیفیت ناوگان هوایی آن ها افزوده می شود

ی و کیفیت ناوگان، مقاصد پروازتعداد و به صورت خصوصی و دولتی اداره می شوند. تفاوت این شرکت ها در 

 خدمات آن ها می باشد. 
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 ماهانهواپیمایی 

به مرکزیت کرمان  1371در سال  ،ایرالین ماهان که به عنوان اولین شرکت هواپیمایی خصوصی شناخته می شود

و کرمان صورت گرفت و به مرور زمان با افزایش امکانات -اولین پرواز این شرکت در مسیر تهرانتاسیس شد. 

اسب افزایش ناوگان هوایی، تعداد مقاصد پروازی به تنتوسعه ناوگان، مسیرهای دیگر را نیز تحت پوشش قرار داد. 

توسط ایرالین ماهان در شبکه داخلی و خارجی، بیشترین تعداد مسافر  1391افزایش یافت، طوریکه در سال 

  صورت گرفت.

 خدمات شرکت هواپیمایی ماهان

توسعه و رشد این ایرالین، تنها در کیفیت ناوگان نبوده، بلکه خدمات متنوعی را برای مسافران ارائه می دهد. 

می توانند با مراجعه به وبسایت آن نسبت به دریافت اینترنتی کارت  بلیط هواپیما ماهانمسافران پس از خرید 

اقدام نمایند. همچنین مسافران این شرکت با دریافت پیامک از زمان سوار شدن به  تخاب و رزرو صندلیان ،پرواز

 هواپیما مطلع می شوند. 

 

با داشتن دانشگاه، مرکز آموزش، مرکز شبیه ساز پرواز و برگزاری دوره های مهندسی  عالوه بر این، شرکت ماهان

خدمات ماهان به این موارد محدود نشده و در بخش فعالیت می کند.  نیز در زمینه های مختلف آموزشی و خلبانی

 نیز خدمات متنوعی ارائه می دهد. گردشگری و توریسم، با ایجاد مجتمع اکوتوریست ملک آباد شهداد در کرمان

https://respina24.ir/mahanair


 

 ناوگان هوایی ایرالین ماهان 

 

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( هواپیما

  460  2 747-300بوئینگ 

  A340-600 7  308ایرباس 

  A340-300 4  299ایرباس 

  A300-600 14  280ایرباس 

  214الی  A310-300 10  176ایرباس 

  100  17 146بریتیش ایروسپیس 

 ایرالین ماهان  پروازیمقاصد 

در کالس بیزینس، عالوه بر پروزهای ایرالین ماهان در دو کالس پروازی بیزینس و اکونومی صورت می گیرد. 

پروازهای بیزینس در مسیرهای  بیشتر و سرگرمی بهتری نیز ارائه می شود.صندلی های بزرگتر، خدمات پذیرایی 

 و یا کیش این پروازها را رزرو کنید. بلیط هواپیما تهران مشهدپر تردد صورت می گیرد و می توانید با تهیه 

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

کرمان، تهران، مشهد، اردبیل، اصفهان، یزد، کیش، 

اهدان، سیرجان، زابل، سرخس، شهرکرد، ایرانشهر، ز

طبس، بندرعباس، بم، گچساران، جیرفت، بجنورد، 

 ، اهواز، تبریز،بیرجند، یاسوج، قشم

استانبول، دبی، سلیمانیه، اربیل، مسکو، آنکارا، الهور، 

بغداد، کوآالالمپور، بیروت،  گوآنجو، بانکوک، دهلی،

 نجف، کابل، میالن، دمشق، مونیخ
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 ایرالین ماهان کنسلینرخ جریمه 

ی نرخ جریمه برای پروازهای کنسلی می باشد که از سوی مسافر انجام می شود. این جریمه با توجه به زمان کنسل

الزم به ذکر است که این جریمه ها برای بلیط های سیستمی بوده و در صورتی و شناسه نرخی پرواز متغیر می باشد. 

رزرو کرده اید، شرایط آن متغیر بوده و ممکن است مبلغی به مسافر عودت نشود که شرکت چارتر  بلیط چارترکه 

 کننده تصمیم گیرنده نهایی است. 

روز  3ظهر  12تا  نرخی شناسه

 قبل از پرواز

روز  1ظهر  12تا 

 قبل از پرواز

ساعت قبل از  3تا 

 پرواز

دقیقه  30تا 

 قبل از پرواز

دقیقه  30از 

قبل از پرواز به 

 بعد
S, X, T, V, Q, P, 

R, Y, B 
 درصد 50 درصد 30 درصد 10

L 15 درصد 50 درصد 40 درصد 
I 20 درصد 50 درصد 40 درصد 
N 20 درصد 70 درصد 50 درصد 
C 30 درصد 70 درصد 40 درصد 

W, WW, WA 20 درصد 70 درصد 50 درصد 
U 90 درصد 95 درصد 

 

 ایرالین ایران ایر

با ادغام دو شرکت  1340، به عنوان قدیمی ترین ایرالین ایران شناخته شده که در سال شرکت هواپیمایی ایران ایر

از سرستون های تخت جمشید الهام گرفته تاسیس شد. لوگوی این شرکت  ایرسرویسایرانین ایرویز و پرشین 

 از سوی آژانس خبری حمل و نقل هوایی 2013در سال به دلیل جذابیت و شفاف بودن در انتقال پیام، است که 

اولین پرواز هواپیماهای این شرکت از تهران به به عنوان برترین لوگوی شرکت های هوایی در جهان شناخته شد. 

، اصفهان و سایر شهرها را با این تهران کیشمسیرهای مختلفی مانند مشهد انجام شد، اما در حال حاضر می توان 

 طی کرد. ایرالین 

 خدمات ایرالین ایران ایر

، غذایی با کیفیت خوب برای مسافران و کارکنان ارائه می این شرکت با داشتن کترینگی بزرگ تحت عنوان هما

برای افراد مختلف که بیماری زمینه ای ژی های بروز، غذایی متنوع و بهداشتی همچنین با استفاده از تکنولودهد. 

مسافران می  عالوه بر اینتجربه بهتری از سفر با ایران ایر داشته باشند. آماده می کند تا مسافران این پروازها دارند 

در طول پرواز، مسافران ناسب عالوه بر سرو غذای متوانند غذای مورد نظر خود را با توجه به منو سفارش دهند. 

 می توانند از خدمات سرگرمی مانند پخش فیلم و موزیک، مجله و کتاب بهره مند شوند. 

https://respina24.ir/charter-ticket
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 ناوگان هوایی ایران ایر

آورویورک پروازهای خود ، ویکرز ویسکونت و DC3 ،DC6این ایرالین در بدو تاسیس با هواپیماهای داگالس 

انجام  1344به مقصد بیروت و در سال  727-100با بوئینگ را آغاز کرد. اولین پرواز این ایرالین با هواپیمای جت 

، بلیط هواپیما کیشبر تعداد ناوگان و مقاصد پروازی این شرکت افزوده شد و امروزه می توان شد. به مرور زمان 

 رزرو کرد.   با هواپیماهای مختلفقشم، تبریز و سایر شهرها را 

 )نفر( ظرفیت )فروند( تعداد نام هواپیما

 A600-300 4 361ایرباس 

 A300-200 1 278ایرباس 

 A320 5 180ایرباس 

 A319-100 1 167ایرباس 

 A310-300 1 280ایرباس 

 A330-200 2 238ایرباس 

 A321 1 230ایرباس 

 104 2 100فوکر 

ATR600-72 11 68 

 MD80 1 172مک دانل داگالس 
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 مقاصد پروازی ایران ایر

بلیط های این ایرالین در مقاصد پروازی شرکت هواپیمایی ایران ایر شامل شهرهای داخلی و خارجی می باشد. 

مسیرهای پرتردد به صورت سیستمی و چارتری ارائه می شود. بلیط های چارتری توسط شرکت های چارتر کننده 

همچنین این  ید.مختلف را تهیه کن شهرهایبه  بلیط ارزان هواپیمابا خرید این بلیط ها می توانید تهیه شده که 

 پروازها به دو صورت بیزینس و اکونومی در اختیار مسافران قرار می گیرد. 

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

تهران، مشهد، کرمان، شیراز، کیش، تبریز، ساری، 

گرگان، ارومیه، بجنورد، بیرجند، قشم، کرمانشاه، 

چابهار، اهواز، آبادان، اردبیل، بندر عباس، یزد، 

 ان، الر، رشتزاهد

، دمشق، دوحه، دبیآنکارا، آمستردام، استکهلم، استانبول، 

 کراچی، کویت، کوآالالمپور، نجف

 

 ایران ایر نرخ جریمه کنسلی

روز  3ظهر  12تا  شناسه نرخی

 قبل از پرواز

روز  1ظهر  12تا 

 قبل از پرواز

ساعت قبل از  3تا 

 پرواز

دقیقه  30تا 

 قبل از پرواز

دقیقه  30از 

قبل از پرواز به 

 بعد
L, X, N, M, K, Q, 

V, S, Y, I, C, J 
 درصد 60 درصد 30
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 ایرالین آتا

 1388و در شهر تبریز تاسیس شد. اولین پرواز این شرکت در دهم دی سال  1387ا در سال شرکت هواپیمایی آت

داشت که به  83ام دی فروند هواپیمای  4ابتدای احداث، این ایرالین تنها و از تبریز به مشهد صورت گرفت. در 

این ایرالین با دریافت گواهینامه های مختلف بین المللی و با تجهیز ناوگان مرور زمان بر تعداد آن افزوده شد. 

 حادثه هوایی بدون مرگ و میر به یکی از ایرالین های امن در ایران تبدیل شده است.  5و تنها با داشتن  خود

 ناوگان ایرالین آتا

و می توانید از شهرهای  فروند هواپیما یکی از ایرالین های فعال در مسیرهای پرتردد بوده 16این ایرالین با داشتن 

 و سایر شهرها را رزرو کنید. از امکانات این ایرالین می توان به امکان استرداد آنالین بلیط هواپیما مشهدمختلف 

 و تهیه بلیط از سایت آتا اشاره کرد. 

 )نفر( ظرفیت )فروند( تعداد نام هواپیما

 MD-83 8 170بویئنگ 

 A320 3 168ایرباس 

 136 2 737بوئینگ 

 50 3 145امبائر 
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 مقاصد پروازی ایرالین آتا

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

تبریز، تهران، مشهد، آبادان، ساری، کیش، اهواز، 

اصفهان، یزد، شیراز، ارومیه، قشم، کرمانشاه، آبادان، 

 بندرعباس، اردبیل، سبزوار، زاهدان

 استانبول، نجف، قندهار

 ایرالین آتاکنسلی نرخ جریمه 

میزان جریمه کنسلی برای پروازهایی که با این ایرالین انجام می شود به زمان کنسلی و شناسه نرخی بستگی دارد. 

ساعت قبل از پرواز بلیط  3یکی از شرایط کنسلی بلیط های آتا به این صورت است که در صورتی که مسافر تا 

بلیط لحظه البته این شرایط برای بلیط های سیستمی بوده و شناخته می شود.  Show-Noرا کنسل کند، به عنوان 

 .این قابلیت را ندارد آخری

روز  3ظهر  12تا  شناسه نرخی

 قبل از پرواز

ساعت قبل  24تا 

 از پرواز

 3ساعت تا  24از 

ساعت قبل از 

 پرواز

 No-Showساعت به بعد  3از 

Y, I, S, R, O, V 10 درصد 60 درصد 50 درصد 30 درصد 
B, Q, Z, P, N, M 20 درصد 80 درصد 70 درصد 50 درصد 

L, F, A, E, D 30 درصد 90 درصد 80 درصد 70 درصد 
K, W, H, J 40 درصد 95 درصد 90 درصد 80 درصد 

XU 80 درصد 100 درصد 
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 ایرالین آسمان 

شرکت هواپیمایی آسمان جزء ایرالین های قدیمی ایران بوده که از ادغام شرکت های هوایی پارس ایر، ایر 

تاسیس شد. این شرکت با داشتن سه مرکز پرواز در شهرهای  1359تاکسی، ایر سرویس و هور آسمان در سال 

مان در عالوه بر این، ایرالین آس شبکه پروازی قدم بزرگی در خدمت به مسافرین برداشته است.و افزایش تهران 

زمینه ارسال بار به صورت داخلی و خارجی نیز فعالیت دارد که انوع مختلف بار مانند حیوانات و حتی اجساد را 

 جابه جا می کند. نیز 

 ناوگان هوایی آسمان

 )نفر( ظرفیت )فروند( تعداد نام هواپیما

  A320 5  165ایرباس 

  A340 1  240ایرباس 

  144  2 737بوئینگ 

  109  7 100فوکر 
ATR-72 5  66  

 

 



 

 مقاصد پروازی ایرالین آسمان

فروند هواپیمای مختلف بوئینگ و ایرباس، بلیط های متنوعی را برای مقاصد مختلف  20این ایرالین با داشتن 

و یا چارتری می باشد. شما می توانید از شهرهای  ، لحظه آخریارائه می دهد. این بلیط ها به صورت سیستمی

 تهیه کنید. از وبسایت آسمان رایا سایر شهرها  بلیط لحظه آخری مشهدمختلف 

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

تهران، شیراز، مشهد، اهواز، زاهدان، رشت، گرگان، 

اردبیل، آبادان، نوشهر، اصفهان، بندرعباس، ارومیه، 

 چابهار، کیش، ایالم

 ، کویتدبیایروان، استانبول، دوشنبه، مسقط، 

 

 نرخ جریمه کنسلی ایرالین آسمان

 قبل از پرواز به بعدظهر روز  12از ساعت  ظهر روز قبل از پرواز 12تا ساعت  شناسه نرخی
U, R, X, Q, N, T, 

Y, W, V, S, M, O 
 درصد 60 درصد 40

L, K, H, B, E 50 درصد 70 درصد 
D, I, Z 30 درصد 50 درصد 

 

 

https://respina24.ir/mashhad-last-second


 

 ایرالین کیش ایر 

تاسیس شد مرکز آن جزیره کیش است. اولین پروازهای این ایرالین در همان  1370هواپیمایی کیش که در سال 

در مختلف  این ایرالین با در اختیار داشتن هواپیماهایصورت گرفت. سال با دو فروند هواپیمای اجاره ای 

بلیط لحظه شما می توانید با خرید مسیرهای متعددی تردد می کند اما مقصد اصلی آن، جزیره کیش می باشد. 

  از شهرهای مختلف به این جزیره سفر کنید. آخری کیش

 ناوگان هوایی کیش ایر

 )نفر( ظرفیت )فروند( تعداد نام هواپیما

 MD-80 7  156مک دانل داگالس 

 A321 1  177ایرباس 

  177  1 100فوکر 

 

 

 مقاصد پروازی ایرالین کیش ایر

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

آبادان، اصفهان، بندرعباس، اهواز، کیش، تهران، 

ساری، شیراز، مشهد، رشت، زنجان، گرگان، رشت، 

 کرمانشاه، سنندج، الرستان، 

 دبی، مسقط، آکتائو

 

https://respina24.ir/kish-last-second
https://respina24.ir/kish-last-second


 

 

 کیش ایر کنسلی ایرالین نرخ جریمه

 ساعت قبل از پرواز به بعد 24از  قبل از پرواز ساعت 24تا  شناسه نرخی
RQ, RX, R, P, F, 

S, Y, B, H, V 
 درصد 40 درصد 20

K, L, N, Q, M, X 25 درصد 50 درصد 

 

 ایرالین معراج

پروازهای این تاسیس شد.  1389این ایرالین یکی از جدیدترین شرکت های هواپیمایی ایران بوده که در سال 

در جدول پایین مشخص مقاصد پروازی ایرالین معراج ایرالین در دو کالس اکونومی و بیزینس انجام می شود. 

 شده است. 

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

کرمانشاه، کیش، مشهد،  بندرعباس، اصفهان، کاشان،

 قشم، شیراز، تبریز، تهران

 استانبول، دهلی، بعداددبی، نجف، مسکو، 

 



 

 

 ناوگان هوایی ایرالین معراج

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 A300-600 2 226ایرباس 

 A320-200 4 180ایرباس 

 A319-100 2 138ایرباس 

 

 



 

 ایرالین معراجنرخ جریمه کنسلی 

 48از زمان صدور تا  شناسه نرخی

 ساعت قبل از پرواز

ساعت  4ساعت تا  48از 

 قبل از پرواز

ساعت قبل از پرواز  4از 

(No-Show) 

U, UB, UD, UE 70 درصد 90 درصد 80 درصد 

X, V, Q, N 60 درصد 80 درصد 70 درصد 

M, L, K, H 60 درصد 80 درصد 70 درصد 

B, Y, S, E 50 درصد 70 درصد 60 درصد 

W, O, R, A 40 درصد 60 درصد 50 درصد 

I, D, C, J, Z 30 درصد 50 درصد 40 درصد 

 

 ایرالین کاسپین 

این ایرالین  شرکتی خصوصی به مرکزیت تهران می باشد. و تاسیس گردید 1371این شرکت هواپیمایی در سال 

بیشتر شهرهای داخلی را در شبکه پروازی خود پوشش می دهد. مقاصد فروند هواپیما،  10در اختیار داشتن با 

 پروازی این ایرالین در جدول زیر ذکر شده است. 

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

مشهد، تهران، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، زاهدان، 

 چابهار، کیش، اهواز

 استانبول، دبی، سلیمانیه، نجف، بغدادازمیر، 

 

 



 

 ناوگان هوایی ایرالین کاسپین

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 130 5 کالسیک 737بوئینگ 

 MD-80 5 170مک دانل داگالس 

 

 

 ایرالین کاسپیننرخ جریمه کنسلی 

روز  3ظهر  12تا  شناسه نرخی

 قبل از پرواز

روز  1ظهر  12تا 

 از پروازقبل 

ساعت قبل از  3تا 

 پرواز

دقیقه  30تا 

 قبل از پرواز

دقیقه  30از 

قبل از پرواز به 

 بعد
W, WF, WB, N, 

NF, NB, X, S, SF, 

H, HF, P, PF, PB, 

RH, RD, RE, JD, 

JH, JB, JF, J, Z, 

ZF, ZB, ZH, ZD, 

Q, QB, QH, QD 

 درصد 50 درصد 30

M 40 درصد 70 درصد 
K, KF, L, LF, 

LB, LH 
 درصد 80 درصد 50

V, A, F, U, D, IF, 

IB, IH, IE, I 
 درصد 100

 



 

 ایرالین قشم ایر

و با اجاره هواپیما، فعالیت خود را در شبکه پروازی ایران آغاز کرد. پروازهای ابتدایی  1372در سال این ایرالین 

که پس این شرکت تنها با دو فروند هواپیما صورت می گرفت و در ادامه بر کمیت و کیفیت ناوگان خود افزود 

 91از دی ماه ی قشم تغییر نام یافت و از انتقال مالکیت به هلدینگ توسعه سورینت قشم، این شرکت به هواپیمای

 در زمینه باربری نیز فعالیت دارد.  ،این شرکت عالوه بر حمل مسافررسما فعالیت خود را آغاز کرد. 

 ناوگان هوایی قشم ایر

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 100 4 100فوکر 

 A300-600 5  307ایرباس 

 -- 5 جی-آر

 A320 3 156ایرباس 

 

 

 مقاصد پروازی قشم ایر

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

بوشهر، تبریز، خوی، زابل، آبادان، اهواز، اصفهان، 

ارومیه، بندرعباس، چابهار، رشت، بهرگان، عسلویه، 

شیراز، قشم، کرمانشاه، کیش، گرگان، مشهد، یزد، 

، ساری، جاسکزاهدان، سنندج، بیرجند، کرمان، 

 اهواز، 

دبی، نجف، صربستان، باکو، بغداد، جده، ازمیر، مسقط، 

 استانبول، هامبورگ، آنتالیا، بروکسل، بلگراد، باتومی

 



 

 

 نرخ جریمه کنسلی ایرالین قشم ایر

از زمان صدور تا  شناسه نرخی

روز  3ظهر  12

 قبل از پرواز

ظهر یک  12تا 

 روز قبل از پرواز

ساعت قبل  3تا 

 از پرواز

بل دقیقه ق 30از 

 از پرواز به بعد

C, Y, V, M 5 درصد 50 درصد 30 درصد 10 درصد 
N, K 100 درصد 

 

 ایرالین زاگرس

. با دو هواپیمای توپولوف فعالیت خود را با ثبت در منطقه آزاد اروند آغاز کرد 1384هواپیمایی زاگرس در سال 

صورت گرفت. این شرکت به مرور زمان با تهیه  1387اولین پرواز بین المللی زاگرس از تهران به دمشق و در سال 

  پرواز خود به بیشتر شهرهای ایران را آغاز کرد.، هواپیماهای مختلف



 

 

 مقاصد پروازی ایرالین زاگرس

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

شیراز، یزد، تهران، مشهد، اصفهان، کیش، آبادان، 

کرمانشاه، شهر اهواز، بوشهر، قشم، ماهشهر، کرمان، 

 کرد، رشت

 استانبول، نجف، تفلیس

 

 



 

 ناوگان هوایی ایرالین زاگرس

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 A320-211 2 180ایرباس 

 A320-214 1 165ایرباس 

 A320-212 4 164ایرباس 

 A319-EP-ZAX 1 142ایرباس 

 A321 2 193ایرباس 

 MD-83  3  165مک دانل 

 MD-82 6 165مک دانل 

 ایرالین ایران ایرتور

تاسیس شد.  1351این شرکت هواپیمایی جزء ایرالین های خصوصی در ایران بوده که توسط ایران ایر و در سال 

جزء شرکت های دارای مجوز آموزش هوانوردی در ایران می باشد. مقاصد  ایران ایرتور شرکت هواپیمایی

 پروازی این شرکت شامل شهرهای زیر است. 

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

آبادان، اهواز، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، تبریز، 

، زنجان، تهران، رشت، شیراز، کرمانشاه، کیش

 عسلویهاردبیل، زاهدان، مشهد، چابهار، 

 استانبول، دبی، دنیزلی

 

 



 

 ناوگان هوایی ایرالین ایران ایرتور

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 A300-600 4 224-273ایرباس 

 A310 2 245ایرباس 

 A320 1 180ایرباس 
MD-82-83 5 158 

 A321 2 193ایرباس 

 

 

 میزان جریمه کنسلی ایرالین ایران ایرتور

 12تا قبل از ساعت  شناسه نرخی

روز قبل از  3ظهر 

 پرواز

 12عت تا قبل از سا

روز قبل از  1ظهر 

 پرواز

ظهر  12از ساعت 

 5روز قبل تا 

 ساعت قبل از پرواز

جا ماندن از پرواز 

(No-Show) 

V, M, H, Y 30 درصد 60 درصد 50 درصد 40 درصد 
C 20 درصد 50 درصد 40 درصد 30 درصد 

 

 ایرالین تابان

 و با همت خلبان اصغر عبداهلل پور احداث شد که شرکت سهامی توس گستر 1384این شرکت هواپیمایی در سال 

از  1385اولین پرواز این شرکت در آبان سال  مشارکت داشتند.در تاسیس آن  و منطقه ویژه اقتصادی سرخس



 

ترش تعداد ناوگان های خود بر کیفیت و کمیت مشهد به کیش صورت گرفت. این ایرالین به مرور زمان با گس

 پروازهای خود افزود. 

 مقاصد پروازی ایرالین تابان

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

قشم، کیش، شیراز، ارومیه، اهواز، تهران، مشهد، 

 بوشهر، کرمان

 مسقط، بغداد

 

 

 ناوگان هوایی ایرالین تابان

 )نفر(ظرفیت  تعداد )فروند( نام هواپیما

 126 1 737-500بوئینگ 

 MD-88 5 165مک دانل 

 168 1 737-400بوئینگ 
MD-83 1 168 

 A310 1 300ایرباس 

 



 

 

 نرخ جریمه کنسلی ایرالین تابان

 12تا قبل از ساعت  شناسه نرخی

روز قبل از  3ظهر 

 پرواز

 روز تا 3ظهر  12از 

روز قبل  1ظهر  12

 از پرواز

ظهر  12از ساعت 

 3روز قبل تا 

 ساعت قبل از پرواز

ساعت قبل از  3از 

جا ماندن پرواز و 

-Noاز پرواز )

Show) 
YY, YR, YV, YZ, 

YL, YM, YA, YI, 

YP, YF, YK, YD, 

YN, YB, YW, YJ, 

YS, YO, YQ, YE, 

YU, Y 

 درصد 50 درصد 40 درصد 30 درصد 20

R, V, Z, L, M, A, 

I, P, F, K 
 درصد 60 درصد 50 درصد 30 درصد 20

D, N, B, W, J, S, 

O, Q, E, U 
 درصد 100

 

 ایرالین وارش

یکی از اولویت های و با مرکزیت مازندارن و شهر ساری تاسیس شد. این ایرالین  1396هواپیمایی وارش در سال 

خود را تضمین ایمنی پرواز همراه با افزایش سطح کیفی پرواز قرار داده است و در این جهت سعی کرده است 

اولین پرواز بین المللی مقاصد مختلفی پرواز دارد. هواپیماهای این ایرالین به هواپیماهای با کیفیت را تهیه نماید. 

 انجام شد. و در مسیر مشهد به دوشنبه تاجیکستان  98این ایرالین در خرداد ماه 



 

 

 مقاصد پروازی ایرالین وارش

 مقاصد بین المللی مقاصد داخلی

، ساری، اصفهان، بوشهر، اهواز، بندرعباس، تبریز

 عسلویهتهران، کیش، مشهد، رشت، 

 بیشکک، دوشنبه

 

 ناوگان هوایی ایرالین وارش

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 136 2 737-300بوئینگ 

 132 3 737-500بوئینگ 

 



 

 

 نرخ جریمه کنسلی ایرالین وارش

 15تا  شناسه نرخی

دقیقه بعد 

از صدور 

 بلیط

ظهر  12تا 

روز قبل  3

 از پرواز

ظهر  12تا 

روز قبل 

 پرواز

 3تا ساعت 

قبل از 

 پرواز

ساعت  3از 

قبل از 

 پرواز

HH, HW, HV, HU, HR, HQ, HN, 

HM, HI, HE, HD, HB, HS, HF, HJ, 

HG, HY, HL, HO, H, P, 

HT,HZ,MD,MF, MG, MH, MI, 

MK, MM, MN, MO, MP, MQ, 

MR, MS,MU,MV,MY,MZ 

 درصد 70 درصد 50 درصد 30 درصد 10 بدون جریمه

SS, SW, SV, SU, SR, SQ, SN, SM, 

SK, SE, SD, SB, SH, SY 
 درصد 80 درصد 60 درصد 40 درصد 20 بدون جریمه

LL,LW,LV,LU,LS,LR,LQ,LN,LM, 

LK,LE,LD,LB,LY,LI,LT,LF,LG, 

LH,LZ,LO,D,WI,LP 

 درصد 90 درصد 70 درصد 50 درصد 30 بدون جریمه

 

 ایرالین ساها

تاسیس شد که دفتر مرکزی آن تهران می توسط نیروی هوایی ارتش ایران  1369این شرکت هواپیمایی در سال 

در گذشته  باشد. این شرکت هوایی ضمن جابجایی پرسنل ارتش، به مسافران دیگر نیز خدمت رسانی می کند.

عسلویه، مشهد، شیراز و اهواز و در مسیرهای تهران به کیش،  707فروند بوئینگ  5پروازهای این شرکت توسط 

 این هواپیماها را به مرور زمان جایگزین کرد. انجام می شد. اما به دلیل فرسودگی ناوگان، این ایرالین 



 

 ناوگان هوایی ایرالین ساها

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 130 2 737-300بوئینگ 

 130 1 737-500بوئینگ 

  

 ایرالین ساهانرخ جریمه کنسلی 

 3ظهر  12تا  شناسه نرخی

روز قبل از 

 پرواز

ظهر روز  12تا 

 قبل پرواز

ساعت  4تا 

 قبل از پرواز

ساعت  4از 

 قبل از پرواز

Z, D, Y 60 درصد 80 درصد 70 درصد 

P, V, L, T, Q, E, O, S, H, A, M, B, R, I, 

J, K 
 درصد 90 درصد 80 درصد 70

U, W 95 درصد 

G, N, X, F 100 درصد 

 

 



 

 ایرالین سپهران 

آغاز به کار کرد. این ایرالین  1395این شرکت هواپیمایی، جزء جدیدترین ایرالین های داخلی بوده که در سال 

می توان از مهم ترین مقاصد این شرکت هواپیمایی به مرکزیت شیراز بوده و به شهرهای مختلف ایران پرواز دارد. 

به کیش، قشم، تهران، تبریز، مشهد و شیراز اشاره کرد. این ایرالین خدماتی مانند انتخاب صندلی، افزودن نوزاد، 

 دن حیوان خانگی دارد که می توانید از سایت آن به صورت اینترنتی انجان دهید.درخواست ویلچر و افزو

 ایرالین سپهرانناوگان هوایی 

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 132 4 737-500بوئینگ 

 144 2 737-300بوئینگ 

 168 1 737-400بوئینگ 

 ایرالین سپهراننرخ جریمه کنسلی 

 

ساعت قبل  72تا  شناسه نرخی

 از پرواز

 48تا 

ساعت قبل 

 از پرواز

 24تا 

ساعت قبل 

 از پرواز

 12تا 

ساعت قبل 

 از پرواز

 12از 

ساعت قبل 

 از پرواز
P,V,PV,LV,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B, 

R,I,J, K, Z, D, Y, YB 
 درصد 85 درصد 85 درصد 70 درصد 50 درصد 30

GB, NB, XB, FB, UB, WB, G, N, 

X, F, U, W 
 درصد 96 درصد 95

 



 

 

 ایرالین کارون 

باند  فرودگاهی  1305 شرکت هواپیمایی نفت یکی از قدیمی ترین شرکت های غیرنظامی ایران بوده که در سال

به  1388به شرکت حمل و نقل هوایی ایران و در سال  1372در سال این شرکت هواپیمایی . آن احداث شد

 به شرکت هواپیمایی کارون تغییر نام داد.  1395این شرکت مجددا در سال شرکت هواپیمایی نفت تغییر نام داد. 

 ناوگان هوایی ایرالین کارون

 ظرفیت )نفر( تعداد )فروند( نام هواپیما

 100 5 100فوکر 

 50 5 50فوکر 

 



 

 

 نرخ جریمه کنسلی ایرالین کارون

ظهر  12تا  شناسه نرخی

روز قبل 

 پرواز

ساعت  3تا 

 قبل از پرواز

ساعت  3از 

 قبل از پرواز

B,E,H,K,L,M,N,O,R,S,U,V,W,Y,BB, 

EB,HB,KB,LB,MB,NB,RB,UB,VB, 

WB,YB,BD,ED,HD,KD,LD,ND,QD, 

RD,UD,VD,WD,YD,BE,EE,HE,JE, 

LE,ME,NE,QE,RF,SF,UF,VF 

 درصد 70 درصد 50 درصد 30

WE,YE,BH,EH,KH,LH,MH,NH, 

QH,R,H,SH,UH,VH,WH,YH,BM 
 درصد 70 درصد 50

EM,HM,KM,LM,MM,QM,RM,SM, 

VM,WM,YM,BN,EN,LN,MN,NN, VN, 

WN, YN, BO 

 درصد 100

 

 ایرالین پارس ایر

تاسیس شد. این شرکت  1394تحت نام ثبتی شرکت پارس اقیانوس کیش در سال شرکت هواپیمایی پارس ایر، 

 .آغاز به کار کردمحصول کشور کانادا  CRJ-200 بمباردیه توسط بخش خصوصی و با تهیه سه فروند هواپیمای

 راز، یاسوج و کاشان می باشد. مقاصد پروازهای این ایرالین شامل بیرجند، تهران، مشهد، خرم آباد، کیش، شی



 

 نرخ جریمه کنسلی ایرالین پارس ایر

ساعت قبل از  24تا  شناسه نرخی

 پرواز

 ساعت قبل از پرواز 3از  ساعت قبل از پرواز 3تا 

 درصد 75 درصد 65 درصد 55 همه کالس ها

 

 

 ایرالین فالی پرشیا

 احداث گردید. 1397به مرکزیت شیراز در سال شرکت هواپیمایی فالی پرشیا نیز یک شرکت خصوصی بوده که 

)اراک، اصفهان، یزد، تهران، شیراز،  مقصد داخلی 10کالسیک در  737این ایرالین با دو فروند هواپیمای بوئینگ 

 خدمت رسانی می کند.  اهواز، عسلویه، ماهشهر، کیش و مشهد(

 نرخ جریمه کنسلی ایرالین فالی پرشیا

 3ظهر  12تا  شناسه نرخی

روز قبل از 

 پرواز

 2ظهر  12تا 

روز قبل از 

 پرواز

ظهر روز  12تا 

 قبل از پرواز

ساعت قبل  4تا 

 از پرواز

ساعت  4از 

 قبل از پرواز

 درصد 85 درصد 75 درصد 70 درصد 60 درصد 30 همه کالس ها



 

 
 


