
مبداء مقصد  حداکثر نرخ

تهران اراك 5,052,000

تهران اردبيل 5,476,000

تهران اروميه 6,525,000

تهران اصفهان 5,476,000

تهران اهواز 7,575,000

تهران ايرانشهر 10,352,000

تهران ايالم 5,190,000

تهران آبادان 8,115,000

تهران بجنورد 6,356,000

تهران بحرگان 8,105,000

تهران بم 9,122,000

تهران بندرعباس 10,649,000

تهران بندرلنگه 10,214,000

تهران بوشهر 8,126,000

تهران بيرجند 7,532,000

تهران پارس آباد 6,016,000

تهران تبريز 6,091,000

تهران جهرم 7,871,000

تهران جيرفت 9,271,000

تهران چابهار 10,861,000

تهران خارك 8,709,000

تهران خرم آباد 5,052,000

تهران خوي 6,674,000

تهران دزفول 6,705,000

تهران رامسر 5,052,000

تهران رشت 5,052,000

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال
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مبداء مقصد  حداکثر نرخ

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال

تهران رفسنجان 7,564,000

تهران زابل 10,076,000

تهران زاهدان 10,193,000

تهران زنجان 5,052,000

تهران ساري 5,052,000

تهران سبزوار 5,868,000

تهران سمنان 4,819,000

تهران سنندج 5,052,000

تهران سهند 5,190,000

تهران سيرجان 8,030,000

تهران سيري 10,744,000

تهران شاهرود 5,052,000

تهران شهر کرد 5,179,000

تهران شيراز 6,737,000

تهران طبس 6,292,000

تهران عسلويه 9,281,000

تهران قشم 10,744,000

تهران کرمان 7,426,000

تهران کرمانشاه 5,052,000

تهران کيش 9,960,000

تهران کالله 5,052,000

تهران گچساران 6,843,000

تهران گرگان 5,052,000

تهران الر 9,324,000

تهران المرد 8,783,000

تهران الوان 9,355,000
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مبداء مقصد  حداکثر نرخ

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال

تهران ماکو 7,214,000

تهران ماهشهر 6,949,000

تهران مسجد سليمان 5,052,000

تهران مشهد 7,712,000

تهران نوشهر 5,052,000

تهران همدان 5,052,000

تهران ياسوج 6,101,000

تهران يزد 5,677,000

اراك بندرعباس 10,320,000

اراك عسلويه 8,931,000

اردبيل دزفول 7,246,000

اصفهان اروميه 7,712,000

اصفهان اهواز 5,052,000

اصفهان ايالم 5,158,000

اصفهان آبادان 5,052,000

اصفهان بحرگان 5,052,000

اصفهان بندرعباس 7,352,000

اصفهان بوشهر 5,052,000

اصفهان تبريز 7,797,000

اصفهان چابهار 10,659,000

اصفهان خارك 5,041,000

اصفهان دزفول 5,052,000

اصفهان رامسر 5,444,000

اصفهان رشت 5,921,000

اصفهان زاهدان 8,497,000

اصفهان ساري 6,303,000
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مبداء مقصد  حداکثر نرخ

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال

اصفهان سيري 7,437,000

اصفهان عسلويه 6,631,000

اصفهان قشم 8,062,000

اصفهان کرمان 5,582,000

اصفهان کرمانشاه 5,953,000

اصفهان کيش 7,384,000

اصفهان الوان 6,716,000

اصفهان ماهشهر 5,052,000

اهواز بندرعباس 8,158,000

اهواز بوشهر 5,052,000

اهواز (کرج)پيام  5,274,000

اهواز رشت 7,670,000

اهواز ساري 8,052,000

اهواز عسلويه 7,532,000

اهواز يزد 5,253,000

ايرانشهر سيرجان 6,197,000

ايالم مشهد 10,903,000

ايالم نوشهر 5,709,000

بندرعباس ابوموسي 5,052,000

بندرعباس آبادان 7,967,000

بندرعباس بندرلنگه 4,819,000

بندرعباس تبريز 15,185,000

بندرعباس جاسك 5,052,000

بندرعباس چابهار 5,052,000

بندرعباس رشت 10,914,000

بندرعباس زاهدان 5,084,000
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مبداء مقصد  حداکثر نرخ

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال

بندرعباس ساري 9,578,000

بندرعباس کيش 5,052,000

بندرعباس کرمان 4,819,000

بندرعباس کرمانشاه 10,415,000

بندرعباس گرگان 10,818,000

بندرعباس يزد 5,561,000

تبريز اهواز 8,476,000

تبريز ساري 6,345,000

تبريز گرگان 7,288,000

چابهار قشم 4,819,000

رشت اردبيل 4,819,000

رشت اروميه 4,819,000

رشت تبريز 4,819,000

رشت عسلويه 10,808,000

رشت قشم 10,945,000

رشت کيش 10,521,000

رشت گرگان 4,819,000

زابل گرگان 9,143,000

زاهدان ايرانشهر 5,052,000

زاهدان بيرجند 8,115,000

زاهدان چابهار 5,052,000

زاهدان کرمان 5,052,000

زاهدان گرگان 10,119,000

ساري شيراز 9,451,000

سيري خارك 7,076,000

شيراز اصفهان 5,052,000
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مبداء مقصد  حداکثر نرخ

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال

شيراز اهواز 5,052,000

شيراز آبادان 5,052,000

شيراز بحرگان 5,052,000

شيراز بندرعباس 5,052,000

شيراز بندرلنگه 5,052,000

شيراز بوشهر 5,052,000

شيراز تبريز 10,225,000

شيراز چابهار 8,115,000

شيراز خارك 5,052,000

شيراز رامسر 7,946,000

شيراز رشت 8,518,000

شيراز زاهدان 8,126,000

شيراز سيري 5,052,000

شيراز عسلويه 5,052,000

شيراز قشم 5,158,000

شيراز کرمان 5,052,000

شيراز کرمانشاه 8,582,000

شيراز کيش 5,762,000

شيراز الر 5,052,000

شيراز المرد 5,052,000

شيراز الوان 5,052,000

شيراز ماهشهر 5,052,000

شيراز مشهد 9,048,000

شيراز يزد 5,052,000

شيراز اروميه 10,839,000

شيراز دزفول 5,126,000
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مبداء مقصد  حداکثر نرخ

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال

شيراز رشت 8,518,000

شيراز ساري 9,080,000

شيراز نوشهر 7,712,000

عسلويه خارك 5,455,000

عسلويه رشت 10,447,000

عسلويه ماهشهر 6,610,000

کرمان ايرانشهر 5,571,000

کرمان قشم 5,052,000

کرمان کيش 6,165,000

کرمانشاه بوشهر 9,302,000

کرمانشاه قشم 10,394,000

کرمانشاه کيش 10,543,000

کيش اراك 9,938,000

کيش اروميه 10,808,000

کيش ساري 10,892,000

کيش سيرجان 5,603,000

کيش عسلويه 5,052,000

کيش قشم 5,052,000

کيش الر 5,052,000

کيش المرد 5,052,000

کيش يزد 6,907,000

کرمان اهواز 10,288,000

کرمان تبريز 10,818,000

کيش آبادان 7,013,000

کيش بوشهر 4,819,000

کيش چابهار 6,493,000
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مبداء مقصد  حداکثر نرخ

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال

کيش زنجان 10,829,000

کيش گرگان 11,401,000

کيش همدان 10,511,000

مشهد اراك 8,465,000

مشهد اردبيل 8,476,000

مشهد اروميه 10,659,000

مشهد اصفهان 7,373,000

مشهد اهواز 10,119,000

مشهد آبادان 10,458,000

مشهد بجنورد 5,052,000

مشهد بندرعباس 9,885,000

مشهد بوشهر 10,129,000

مشهد بيرجند 5,052,000

مشهد (کرج)پيام  7,903,000

مشهد تبريز 10,956,000

مشهد جهرم 9,832,000

مشهد چابهار 10,394,000

مشهد خرم آباد 10,002,000

مشهد دزفول 10,352,000

مشهد رامسر 7,999,000

مشهد رشت 8,200,000

مشهد رفسنجان 7,871,000

مشهد زابل 7,034,000

مشهد زاهدان 7,787,000

مشهد زنجان 9,186,000

مشهد ساري 6,387,000
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مبداء مقصد  حداکثر نرخ

 1399جدول حداکثر نرخ بلیت پروازهای داخلی آبان ماه 
مبالغ به ریال

مشهد سمنان 5,561,000

مشهد سيرجان 8,444,000

مشهد شاهرود 5,052,000

مشهد شهر کرد 8,794,000

مشهد طبس 5,052,000

مشهد عسلويه 10,829,000

مشهد قشم 10,702,000

مشهد کرمان 7,734,000

مشهد کرمانشاه 10,691,000

مشهد کيش 10,935,000

مشهد کاشان 9,239,000

مشهد گرگان 5,349,000

مشهد الر 10,914,000

مشهد المرد 10,500,000

مشهد ماهشهر 11,539,000

مشهد نوشهر 7,278,000

مشهد همدان 9,451,000

مشهد يزد 7,023,000

تبريز کيش 14,602,000
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