لیست کاالها و اشیاء ممنوع امنیتی
اطالعات سپاه حفاظت
بمنظور تأمین امنیت پروازها و رفاه آسایش مسافرین محترم ،انتقال اشیاء ذیل به
داخل هواپیما ممنوع میباشد .لذا جهت تسریع در امر بازرسی اقالم مذکور را به
قسمت بار و یا اشیاء ممنوعه تحویل نمائید.
حمل اقالم ذیل به طور کلی با هواپیمای مسافری ممنوع است :
انواع مواد آتش زا و منفجره و سریع االشتعال

.

انواع کپسول و اسپری های شیمیایی تحت فشار مانند گاز اشک آور  ،بیهوش
·
کننده  ،دفاع شخصی و گاز مایع
·

انواع مواد اسیدی و خورنده مانند اسید و سرکه و ...

ورود اقالم ذیل به داخل کابین هواپیما ممنوع است :
انواع سالح های گرم شامل  :سالح های نظامی  ،شکاری و ساچمه زن
انواع اسلحه اسباب بازی که شباهت زیادی به اسلحه حقیقی دارند  :تذکر
انواع سالح سردشامل  :شمشیر – دشنه – کارد سنگری – انواع چاقو – تیغ موکت
بری – تیغ جراحی – قیچی – پنچه بوکس و سایر اشیاء مشابه
انواع مهمات شامل  :انواع فشنگ جنگی  ،شکاری و ورزشی ـ نارنجکها ـ موارد
منفجره از قبیل تی ان تی ـ سی  4ـ دینامیت چاشنیهای انفجاری موارد محروقه
ـ آتش زا باروتی انفجاری
انواع اسپریها شامل  :گاز اشک آور ـ فلفلی ـ سمی و بی حس کننده
مواد سریع االشتعال شامل  :بنزین ـ کپسولهای گاز مایع
انواع اشیاء برنده شامل تیغ موکت بری  ،بطری  ،شیشه  ،چاقو  ،دشنه  ،قیچی ،
ناخن گیر  ،تیغ جراحی  ،پنجه بکس  ،تیغ ریش تراشی و اشیاء مشابه
انواع ابزار مانند پیچ گوشتی  ،آچار چکش  ،سیم  ،طناب و ...

محدودیتهای قانونی به هنگام خروج
اطالعات پلیس
 . 1رعایت حجاب اسالمی الزامی است.
 . 2خروج ارز از کشور برابر مصوبات ابالغی از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران
بیش از پنج هزار دالر برای هر مسافر ممنوع می باشد.
 . 3بهمراه داشتن وجه رایج کشور بیش از پانصد هزار ریال ممنوع می باشد.
 . 4بهمراه داشتن هرگونه ترشیجات – سرکه -الکل ممنوع می باشد.
 . 5بهمراه داشتن هر گونه اسپری قابل احتراق که دارای بر چسب اشتعال میباشد
ممنوع است.
 . 6خروج هر گونه مواد مخدر و مشتقات آن ممنوع بوده و فرد حامل تحت پیگرد قضایی
قرار خواهد گرفت.
 . 7خروج هر گونه مشروبات الکلی بهمراه مسافر ممنوع و حامل آن تحت پیگرد
قضایی قرار میگیرد.
 . 8همراه داشتن سگ فقط با اوراق شناسایی و حمل در سبد مخصوص حیوانات و با
اخذ مجوز از سوی واحد قرنطینه فرودگاه می باشد.
 . 9خروج هر گونه سکه های طال که پشتوانه ارزی کشور می باشد ممنوع می باشد.
 . 10خروج خاویار از فرودگاه بیش از  250گرم به همراه مسافر ممنوع می باشد.
 . 11خروج فرش دستبافت بیش  24متر مربع برای هر مسافر ممنوع می باشد.
 . 12خروج هر گونه مواد محترقه – کپسول گاز ممنوع می باشد.
 . 13خروج هر گونه سالح و مهمات که فاقد مجوز الزم می باشند ممنوع می باشد.
کاالهای ممنوعه ورودی در گمرک :
مشروبات الکلی  ،وسایل قمار  ،تجهیزات دریافت ماهواره  ،اسلحه سردو گرم  ،مواد
محترقه و منفجره  ،مواد مخدر  ،مواد روان گردان  ،نشریات ،فیلم ،عکس ،نوشته و هر
کاالیی که مغایرشئونات ملی و مذهبی و مخل نظم عمومی کشور باشد و سایر
کاالهایی که منع شرعی و قانونی دارند و یا ورود و خروج آنها به موجب جدول تعرفه
گمرکی ممنوع است.
کاالهای ممنوعه خروجی در گمرک:
اشیاء عتیقه  ،کتب خطی و چاپ سنگی  ،آثار هنری اصیل و قطعات خوشنویسی شده
 ،اوراق مینیاتور  ،انواع سنگهای گرانبها و قدیمی  ،قرآن مجید که دارای مهر تایید شده
شورای نظارت چاپ و نشر قرآن نباشد.فیلم های سینمایی  35میلی متری  ،آثار هنری
و االت موسیقی که جزو میراث فرهنگی کشور محسوب می شود.
فرشهایی که دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی هستند.

خروج فرش  ،پسته  ،خشکبار و زعفران برای مسافرین عازم زیارت عتبات عالیات و سایر
می باشد(.کشورهای عربستان  ،عراق و سوریه)
اماکن مقدس ممنوع
طبق قانون  ،حمل ،نگه داری و استفاده مواد مخدر و روانگردانها جرم محسوب  ،که به
تبع خروج و ورد آنها نیز ممنوع میباشد.
اگر اشیاء مسافرین در فرودگاه گم شود شامل دو قسمت می باشد
 - 1وسایل مانند موبایل ،نوت بوک و وسایلی از این قبیل که به دلیل خصوصی بودن
اطالعات ،در قسمت حراست سپاه نگهداری می شود
 -2بقیه اشیاء نزد پلیس می باشد .
در صورتیکه اشیاء مسافر در هواپیما جا بماند
مسافرانی که وسایل خود را در محدوده فرودگاه گم کردهاند میتوانند جهت پیگیری
دریافت این وسایل به دفتر مدیریت ترمینال واقع در ترمینال فرودگاه بندرلنگه مراجعه
نمایند .
الزم به توضیح است در خصوص اشیاء گمشده و خسارت وارده به بار مسافران در طول
پروازها  ،فرودگاه هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسافران جهت اعالم مفقودی یا
خسارت وارده  ،باید به دفتر جامهدان شرکت هواپیمایی مربوطه مراجعه نمایند .

