توصيه هاي امنيتی به مسافران
•در صورت بروز هرگونه مشکل در خارج از کشور مطمئن ترين مکان براي مراجعه سفارت ايران در آن کشور
می باشد.
• به هنگام ترک محل اقامت مدارک شناسايی ،نشانی و شماره تلفن محل اقامت خود را به همراه داشته
باشيد.
• نشانی و شماره تلفن سفارت ايران در هر کشوري که قصد مسافرت را داريد بهمراه داشته باشيد.
• از پذيرفتن اشياء و وسايل افراديکه با آنها آشنايی نداريد خودداري نمائيد.
• از همراه داشتن داروهاي کدئين دار و مسکن هاي قوي در سفر به کشورهاي حوزه خليج فارس خودداري
کنيد در صورت لزوم حتما" نسخه پزشک معالج خود را همراه داشته باشيد.
• به اشخاص نا آشنا که در فرودگاهها و اطراف سفارتخانه ها قصد طرح دوستی با شما دارند اعتماد ننماييد.
• چنانچه قصد مسافرت با تورهاي مسافرتی را داريد توصيه می گردد از تـورهاي معتبر  ،باتــجربه و
خوشنام استفاده نموده و ضمن تنظيـــم قرارداد ،قبل ازمســافرت کـليه شرايـط از قبيل رفت و آمد ،
محل و شرايــط هتل و  ....را مشـخص نمــاينـد .
• با توجه به استفادههاي سوء امنيتی از گذرنامه ،از تحويل آن به افراد سودجو براي اخذ ويزا ،ارز ،اقامت و
موارد مشابه خودداري شود .
• در صورت مفقود شدن گذرنامه مراتب بالفاصله به ادارات گذرنامه در تهران و شهرستانها و در خـارج از
کشور به نمايندگیهاي جمهــوري اسـالمی ايران ومقامات محلی اعالم شود.
• قبل از مسافرت گذرنامه خود را از نظر مدت اعتبار ،اجازه خروج معتبر ،نداشتن مشکل ممنوع الخروجی و
ساير موارد دقيقاً بررسی نماييد تا هنگام مسافرتبا مشکل مواجه نشويد

• چنانچه در طول سفر دچار حوادثی مثل سرقت پول يا مدارک مسافرتی يا هرگونه عمل مجرمانه شديد ،
ضروري است ضمـن خــودداري از برخـورد مستقيم ،قبل از هر کاري موضوع را به اطالع پليس محل
برسانيد و گزارش پليس را در اين رابطه دريافت نموده و موضوع را از طريق نمايندگی هاي جمـهوري
اسالميايران در اين کشورپيگيري نمائيد .بديهی است گزارش رسمی پليس ،به شما امکان خواهد داد موضوع
را در نهاد هاي مربوطه به نحو موثرتري پيگيري نمائيد.

• درخصوص خريد ازفروشگاههاي بزرگ توصيه ميگردد تا هنــگام خروج نهايی از فروشگاه ،رسيد خريد را
دراختــيار داشته باشيد تا درصـورت کنتــرل امنيتی وتقاضاي رسيد بتوانيد آن را در اختيار مأمورين
فروشگاه قرار دهيد.
• همواره يک نسخه فتوکپی از گذرنامه  ،بليط و ساير مدارک مسافرتی خود را تهيه نموده و در محل مناسبی
قرار دهيد تا در صورت بسرقت رفتن اصل مدارک امکان احراز هويت و پيگيري آن ميسر گردد.
• هنگام مسافرت شناسنامه يا کارت شناسايی عکسدار معتبر ديگري به منظور بررسی و رفع مشکالت
احتمالی در مرزها همراه داشته باشيد.
•خروج ارز از کشور برابر مصوبات ابالغی از سوي گمرک جمهوري اسالمی ايران بيش از پنج هزار دالر براي
هر مسافر ممنوع می باشد.
• بهمراه داشتن وجه رايج کشور بيش از پانصد هزار ريال ممنوع می باشد.
• بهمراه داشتن هرگونه ترشيجات – سرکه -الکل ممنوع می باشد.
• بهمراه داشتن هر گونه اسپري قابل احتراق که داراي بر چسب اشتعال ميباشد ممنوع است.
• خروج هر گونه مواد مخدر و مشتقات آن ممنوع بوده و فرد حامل تحت پيگرد قضايی قرار خواهد گرفت.
• خروج هر گونه مشروبات الکلی بهمراه مسافر ممنوع و حامل آن تحت پيگرد قضايی قرار ميگيرد.

• همراه داشتن سگ فقط با اوراق شناسايی و حمل در سبد مخصوص حيوانات و با اخذ مجوز از سوي واحد
قرنطينه فرودگاه می باشد.
• خروج هر گونه سکه هاي طال که پشتوانه ارزي کشور می باشد ممنوع می باشد.
• خروج خاويار از فرودگاه بيش از  052گرم به همراه مسافر ممنوع می باشد.
• خروج فرش دستبافت بيش  02متر مربع براي هر مسافر ممنوع می باشد.
• خروج هر گونه مواد محترقه – کپسول گاز ممنوع می باشد.
• خروج هر گونه سالح و مهمات که فاقد الزم می باشند ممنوع می باشد .

