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صادره در ايران فقط بر روي كالسهاي پروازي  SOTOصدور بليت  18MAY2018از تاريخ  - 1
“V,S,Y,J”  امكان پذير مي باشد. "هما"بر روي شبكه پروازي	

  (UM)واحد رويه ها و مقررات بازرگاني، مسافرت كودك بدون همراه  18/02/97به تاريخ   م ب 1095پيرو بخشنامه  -2
سال) براساس نرخ بزرگسال  12تا  5صدور بليت كودك بدون همراه(مجاز نمي باشد.  DWC	و DXBبه فرودگاه هاي 

	مي باشد. EZ10/7براساس  رزرويشن و

	BSR براساسو مابه التفاوت نرخ در بليت هاي ارزي  show	Noمبناي محاسبه هزينه هاي تغيير تاريخ، استرداد،  -3

	روز مي باشد.

و معلوالن  %70خانواده جانبازان	جانبازان،	(خانواده معزز شهدا، ”O“كالس پروازي  در صدور بليت تخفيف دار -4
از  "صرفااز تاريخ فوق  مي باشد. صدور بليت مجاز ن خدمات مسافرتيدر كليه دفاتر  1/3/97بهزيستي) از تاريخ  

قابل اجرا خواهد  (ebooking.iranair.com) هواپيمايي جمهوري اسالمي ايرانطريق سامانه بليت الكترونيكي 
  بود. 

 QBSP18	code:	PTFدر سيستم نرخ گيري با   IR/QBبه اطالع مي رساند نرخ و شرايط نرخي قرارداد نرخ مخصوص  -5
قابل صدور  	Pricing	Autoپس از انجام رزرو، بليت بصورت 	:FQTاز دستور به روز رساني شده است. با استفاده

 QBالزم به ذكر است صدور بليت در مسيرهاي پروازي 	مي باشد.  "هما"مي باشد. مقررات بليت بر اساس مقررات 
اي در مسيره "هما"بر روي استاك  "هما"يك كوپن پروازي  "مي بايد حتما	مجاز نمي باشد و  OWبه صورت 

الزم به ذكر  بليت غير قابل استرداد مي باشد. QB	در نظر گرفته شود. در صورت استفاده تنها از كوپن  RT	پروازي 
	ود مي باشد.جدر سيستم نرخ گيري مو نيز  	OSو LHاست قراردادهاي نرخ مخصوص 

6- 	VOID  و صدور بليتOpen  مجاز نمي باشد. در صورت "هما"داخلي بر روي استاك  "صرفا بليت هايدرVOID	 
مي بايد به همراه گزارش بليت جديد  DMBو شده  	VOIDبليت DMB، "هما"با مجوز واحد محاسبه نرخ بليت 

	.فروش به اداره درآمد ارسال گردد
به ازاي هر كوپن پروازي  "اهم"و نماد مشترك  "هما"بليت هاي صادره در مسير پروازي آلمان بر روي شبكه پروازي  -7

مجاز به استفاده از يك كوپن قطار مي باشند . الزم به ذكر است مسيرهاي پروازي كه داراي ادامه مسير با ساير 
	مي باشند، مجاز به استفاده از كوپن قطار داخل آلمان نمي باشند.  (SPA,IATA)خطوط 

(تاخير يا تعجيل) و در سيستم گرديده انجام  "هما"كه توسط در شبكه پروازي داخلي  هرگونه تغيير برنامه پروازي -8
مجاز  هزينهدر صورت درخواست مسافر، استرداد بليت بدون  ،اطالع رساني شود ”TK”,”UN“بصورترزرواسيون 

	مي باشد.

 صادر گردد PNRو در يك 	در صورتيكه براي يك مسافر دو طغري بليت در يك پرواز "هما"در شبكه پروازي  -9
(Duplicate)، باشد. ارسال كپي از بليت  استرداد بليت دوم بدون دريافت هزينه بالمانع ميDuplicate  به

	همراه گزارش به واحد مالي الزاميست.

بايد به ترتيب استفاده گردند در غير اينصورت بليت غير قابل مي بليت كوپن هاي پروازي  "هما"در شبكه پروازي  -10
	استرداد خواهد بود.

بدين ترتيب است كه سن مسافر در زمان شروع مسافرت، مالك 	"هما"در شبكه پروازي Childو  Infantصدور بليت  -11
 CHDبه  	INFاگر مسافر قبل از اتمام سفر از "هما"و در پروازهاي نماد مشترك 	تعيين نرخ بليت در رفت و برگشت است

سافرت با تخصيص صندلي براي كليه مسيرهاي پروازي خواهد براي تمامي م CHDدر زمان صدور بليت، مبناي 	،تبديل شود
	بود.
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