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خطوط هوايي كه مسافران  محدوديتهاي موجود در مورد كاالهاي خطرناكمربوط به اطالعات 

  در هنگ كنگ مجاز به همراه داشتن انها بصورت بار همراه و يا غيرمعمول نمي باشند

  

كاالهاي خطرناك به كاالها يا موادي گفته مي شوند كه قابليت ايجاد خطر فراوان به سالمت، امنيت، دارايي 

گونه  9ا به سازمان جهاني هوانوردي غير نظامي كاالهاي خطرناك ر. يا محيط در هنگام انتقال با هواپيما را دارند

  :ه استطبقه بندي كرد

 مواد منفجره .1

 گاز .2

 )قابل اشتعال(مايعات آتش گير  .3

مواد جامد آتش گير، موادي كه قابليت انفجار خودبخود داشته، موادي كه در تماس با آب گازهاي آتش  .4

 گير توليد مي كنند

 مواد اكسيدشونده و پراكسيدهاي اورگانيك .5

 مواد سمي و عفوني .6

 مواد راديواكتيو .7

 مواد اكاله .8

  قالم خطرناكديگر مواد و ا .9

در صورت بردن  مسافران هواپيما) الف 384فصل ( برابر با مقررات امنيت بار هوايي در زمينه كاالهاي خطرناك

به هواپيما مرتكب ) به جز برخي از كاالهاي خطرناك به مقداري بسيار كم و در شرايط ويژه(كاالهاي خطرناك 

ي خطرناك مجاز براي حمل مسافر به درون هواپيما را به توجه قانون نوع و مقدار كاالها. عمل غيرقانوني شده اند

را محدود  ايجاد شدهفشار اختالف به خطراتي كه براي شما و هواپيماي در حال پرواز به دليل تغييرات دماي هوا و 

  . كرده است

  :ستنمونه هاي از كاالهاي خطرناكي كه مسافران از بردن به هواپيما منع مي باشند در زير آمده ا

شامل اسپره هاي خوش (سليندر گاز و مخازن فشرده شده بزرگي كه عموما كاربرد عمومي در منزل دارد  •

 ؛)بو كننده ي شخص نمي باشد

گاز يدكي فندك، گاز لحيم كاري آهن، اجاق گاز تفريحي، فسفر، گاز، مايع يا مواد جامد آتش گير مانند  •

 آتش گير؛ چسب، رنگ، جوهر چاپ

 گي مانند تينر، حشره كشبرخي اقالم خان •

 مواد اكاله مانند باتريهاي داراي آب •

 منورمواد منفجره مانند ترقه، مهمات،  •
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ديگر كاالهاي خطرناك مانند مواد مغناطيسي يا راديواكتيو، مواد سمي يا عفوني مانند نمونه هاي  •

 تشخيصي، شيميايي

ست باال نيامده و مي توان با خواندن مقررات كاالهاي خطرناك ممنوعه ي ديگري نيز وجود دارد كه در ميان لي

  . خطوط هوايي با آن آشنا شد

نمونه هايي از كاالهاي خطرناك كه مسافرين مي توانند با خود به هواپيما ببرند و نيز محدوديتهاي مربوط به آن در 

  : زير آمده است

 يك عدد فندك سيگار يا جعبه ي كوچك كبريت در ازاي هر نفر •

براي نمونه . و اسپره هاي غير سمي و غيرقابل اشتعال براي استفاده ي شخصي يا ورزشي لوازم آرايشي •

ليتر بيشتر باشد و حجم هر يك از اين  2حجم كلي اين اقالم نبايد از  –اسپره هاي مو، عطر و ادكلن 

 . ليتر بيشتر باشد 5/0اقالم نبايد از 

 يك دماسنج جيوه اي كوچك در جعبه ي محافظتي •

وات براي استفاده در وسايل الكترونيكي مصرفي  160وات و كمتر از  100اي ليتيوم ايون بيشتر از باتري ه •

 عدد در كابين بار 2نه بيشتر از ) بايد بطور جداگانه براي پيشگيري از اتصالي كردن نگهداري شود(

يلوگرم بيشتر ك 5/2حجم كلي نبايد از  –يخ خشك براي بسته بندي كاالهاي فاسدشدني در كابين بار  •

 .باشد

حجم كلي  –درصد 70نوشابه هاي الكلي در شيشه يا قوطي هاي كوچك با درصد خالصي الكل كمتر از  •

 .ليتر بيشتر باشد 5نبايد از 

در صورت حمل اين اقالم در بار يا همراه مسافر، خواهشمند است به مقررات مربوط به *

  .ه نماييددر كابين بار توج) LAG(حمل مايعات، ژل و اسپره 

     

بردن كااليي به درون هواپيما آگاهي نداريد مي توانيد به شركت هوايي خود زنگ زده و اطالعات خود شرايط اگر از 

  . را كامل كنيد

براي . به عنوان بار حمل نمود بسياري از كاالهاي خطرناك را مي توان با بسته بندي مناسب و اعالم به گمرك

  .ركت هوايي خود زنگ بزنيددريافت اطالعات بيشتر به ش

  

  اقالم محدود شده به داليل امنيتي

  

افزون بر محدوديت هايي كه در بخش كاالهاي خطرناك وجود دارد، اقالمي نيز كه به داليل امنيتي محدود شده 

  .اند نيز چه در بار و چه همراه مسافر ممنوع مي باشند



 

3 

 

  اقالم محدود شده به داليل امنيتي همراه مسافر: الف

، دستگاه يا اقالمي كه داراي قابليت ايجاد جراحت جدي هستند و يا امنيت پرواز را مخلل مواد منفجره يا آتش زا

  :مي كنند شامل

 مهمات* •

 كالهك انفجار •

 چاشني و فتيله ي ديناميت •

 مين، نارنجك و ديگر مواد قابل انفجار نظامي •

 آتش بازي ها شامل ترقه •

 دزاگازهاي اشك آور يا گلوله هاي دو •

 ديناميت، باروت و مواد منفجره ي پالستيكي •

از سوي مسافران، آنان بايد با ) در هنگ كنگ(درصورت قانوني بودن در اختيار داشتن چنين مهماتي *

بررسي چنين . هماهنگي با شركت هوايي خود به عنوان بار همراه مسافر از مبدا هنگ كنگ اقدام نمايند

و برابر با شرايط موجود در ) هنگ كنگ(الزامات ترابري هوايي  1995 مواردي انحصارا برابر با دستور 

  . انجام مي گردد) 9284سند (دستورات فني انتقال امن هوايي كاالهاي خطرناك 

  اقالم محدودشده به داليل امنيتي در بار: ب

  

  تفنگ، اسلحه گرم، و ديگر ابزار جنگي پرتاب كننده موشك: دسته ي يك

ايجاد صدمه ي شديد با شليك موشك يا گلوله ساخته شده يا امكان اشتباه گرفتن شدن به  ابزارهايي كه براي

  :عنوان ابزارهاي صدمه رسان وجود دارد مانند

 تفنگهاي ساچمه اي؛انواع سالح هاي گرم، شامل هفت تير، تپانچه، تفنگ،  •

م اشتباه گرفته شوند تفنگهاي اسباب بازي، مدلهاي تقليدي تفنگ كه ممكن است به عنوان اسلحه گر •

 مانند تفنگهايي كه از خود نور مي تابانند؛

 )به جز دوربين هاي تلسكوپي(قطعات اسلحه ي گرم  •

 تفنگ، و تفنگهاي توپي، تفنگهاي داراي هواي فشرده و دي اكسيد كربن شامل تپانچه، تفنگ ساچمه اي •

 منور، استارتر تپانچه •

 كمان، كمان زنبوركي، پيكان •

 دار و سنانتفنگهاي نيزه  •

  قالب سنگ و تيركمان •

  دستگاه هاي وارد كننده ي شوك: دسته ي دو

  :ابزارهايي كه براي وارد كردن شوك به فرد بكار مي رود مانند
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 شوكر و باتون هاي شوك آور •

 دستگاه واردكننده ي شوك به حيوانات، دستگاه هاي كشنده ي حيوانات •

از كار انداختن مانند گل جوز، فلفل يا اسپره ي كاپسيكوم،  مواد شيميايي، كاز و اسپرهاي ناتوان كننده و •

  گاز اشك آور، اسپره هاي اسدي و اسپره هاي دور كننده حشرات

  اشياء داراي نوك يا لبه ي تيز: دسته ي سه

  :اشيائي كه داراي نوك يا لبه ي تيز براي ايجاد جراحت جدي بكار مي روند شامل

 مانند اره، تبر و ساطور ابزاري كه براي شكستن طراحي شدند •

 اره ي يخ و درفش يخ خوردكن •

 اسكيت روي يخ •

، چاقو و برنده هاي )به جز تيغ هاي صورت يك بار مصرف داراي حفاظ(تيغ، تيغ هاي بدون سرپوش  •

 ابزاري

 تيغ هاي با اندازه هاي گوناگونچاقو هاي قفل شونده و چاقوهاي پرشي با  •

ناگون، از جنس فلز يا هر جنس سخت ديگري كه بتواند به عنوان سالح چاقو، با تيغ هاي با اندازه هاي گو •

 .)به جز چاقوهايي كه داراي نوك گرد هستند(استفاده شود 

 سانتي متر از اهرم آن 6قيچي با تيغهايي به اندازه ي كمتر از  •

 تجهيزات ورزشهاي رزمي با نوك تيز يا لبه هاي تيز •

 شمشير و قداره •

 نيزه •

  عصاي اسكي •

  ابزارهاي كاري: چهار دسته ي

ابزارهايي كه مي توان از آن هم براي ايجاد جراحت جدي استفاده كرد و هم به عنوان تهديدي براي امنيت پرواز، 

  :شامل

 ديلم •

 درل و قطعات آن شامل درل هاي برخي بي سيم •

وند مانند پيچ سانتي متر كه مي توانند به عنوان اسلحه استفاده ش 6ابزارهاي داراي لبه، يا ميله كمتر  •

 گوشتي، اسكنه

 اره، شامل ارهاي برقي بي سيم •

 چراغ جوشكاري •

 و تفنگهاي ميخ پرتاب كن) bolt gun(تفنگهاي گاوكش  •

 چكش •
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 انبردست •

  آچار و آچارفرانسه •

 وارد آورنده ي ضربه ي سنگينابزارهاي : دسته ي پنج

  :آندسته از ابزارهايي كه با زدن ضربه جراحت جدي وارد مي كند مانند

 چوب بيس بال  •

 چوب بيليارد •

 چوب كريكت، هاكي و الكراس •

 چوب گلف •

  نانچيكو با زنجير فلزي يا نانچيكو با زنجير پالستيكيباتون و چماق مانند  •

  تجهيزات ورزشهاي رزمي، شامل پنجه بوكس، انواع باتون،  •

  مواد و ابزارهاي آتش زا و منفجر شونده: دسته ي شش

منفجر شونده كه مي توانند جراحات جدي وارد كرده يا تهديدي براي امنيت هواپيما مواد و ابزارهاي آتش زا و 

  : باشند مانند

 مهمات •

 كالهك انفجار •

 نمونه ي ساختگي يا تقليدي از ابزارهاي منفجر شونده •

 چاشني و فتيله ي ديناميت •

 مين، نارنجك و ديگر مواد قابل انفجار نظامي •

 آتش بازي ها شامل ترقه •

 آور يا گلوله هاي دودزاگازهاي اشك  •

 ديناميت، باروت و مواد منفجره ي پالستيكي •

  

  محدوديت حمل مايعات، ژل و اسپره در هواپيما« 

 2007مارس  21فرودگاه بين المللي هنگ كنگ به منظور رعايت مقررات سازمان جهاني هوانوردي غير نظامي از 

  . ه آغاز كرده استاقدامات امنيتي ويژه اي براي كنترل مايعات، ژل و اسپر

  : برخي از اين اقدامات امنيتي براي بار همراه مسافر در هواپيما مانند نمونه هاي زير است

ليتر  صد ميليحجم تك تك ظرفهاي مايعات، ژل، اسپره در بار همراه مسافر در هواپيما بايد بيشتر از  .1

از صد ميلي ليتر باشد حتي اگر نيمه پر اسپره هايي كه در ظرفهاي بزرگتر مايعات، ژل ها و از حمل . نباشد

 . نيز باشد نيز جلوگيري خواهد شد
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يك ليتر گذاشته شوند ) نه بيشتر از(اين ظرف ها بايد در پاكتهاي پالستيكي شيشه اي زيب شونده با حجم  .2

 .و براحتي در كنار يكديگر قرار گيرند

  
  

 

هر . افر در هنگام عبور از بخش امنيت پرواز ارائه شوداين پاكت پالستيكي بايد جدا از ديگر لوازم همراه مس .3

 .مسافر مي تواند تنها يك پاكت پالستيكي با خود به هواپيما ببرد
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البته در صورت تاييد افسر مربوطه استثناء هايي هم براي حمل دارو، شيرخشك يا غذاي كودك، و ديگر  .4

 .موارد تغذيه اي وجود دارد

  


