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 15/08/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی شناسه

 عنوان موضوع
( ماده وامده  2تبصیره  "موضیو     یناوگان خارج  درصید کرایه مم  از  10مراتب اعتراض واردکنندگان به رویه های اخذ  بررسیی  

 "قانون مقررات تردد وسای  نقلیه خارجی

 مم  و نق  و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریزکمیسیون گمرک،   مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

، چنانچه واردکننده برای مم  کاالی خود در صییورت  یخارج  هینقل   یقانون مقررات تردد وسییاماده وامده    1(2تبصییره    مطابق

درصیید ک  کرایه مم  در    10وجود ناوگان ایرانی اقدام به مم  کاال با ناوگان خارجی نماید، مشییموپ درداخت عوارض به میزان  

جاده ای    راهداری و مم  و نق سیازمان    رویه های  بر اسیا این در مالیسیت    زمان صیدور مووز از وزارت راه و ترابری می گردد 

بر مبنای ثبت سیفار  واردکننده صیورت می گیرد  به عبارت دیگر چنانچه واردکننده    نحوه محاسیبه عوارض یاد شیده در سیامانه

تن از این مقدار را با ناوگان خارجی وارد نماید، برا اسیا    150تن نماید و صییر ا    1000بت سییفار  محموله ای با  ای اقدام به ث

درصید از ک  ثبت سیفار  انوام شیده از واردکننده اخذ می گردد  این    10تعریفی که در سیامانه سیازمان راهداری صیورت گر ته، 

ده قطعی نیسییت و همچنین اسییتفاده از ناوگان خارجی در د عات دیگر نیز  در مالیسییت که واردات تمام کاالی ثبت سییفار  شیی 

قطعی نمی باشید  لینن رویه اداره راهداری باع  تحمی  هزینه های مایاعب برای واردکنندگان می گردد  در صیورت اعتراض از  

عدم واردات ارائه  ز ناوگان ایرانی و  سییوی واردکنندگان نیز، سییازمان راهداری اعیم می نمایدا چنانچه مدارکی داپ بر اسییتفاده ا

ندارد     وارکنندگانمتایرر شیدن و اتیو وقت    صیر ا باع گردد، عوارض درداخت شیده، بازگشیت داده خواهد شید  لینن این رویه  

برای تشیخی  مشیرو  بودن اخذ عوارض ندارد و شییوه منطقی   توجه خاصیی به  به نظر می رسید، سیازمان راهداریعیوه بر این  

 نداده است   وجود ناوگان ایرانی ارائه  عدم  

ممایت از ناوگان ایرانی در شییرایع عادی قانونی تصییویب می کند  لینن نحوه اجرای شن مشیینیتی را برای  هدو    قانون گذار با

تحریم ایران و شیرایع سیخت    توسیع سیازمان راهداری،   عالین اقتصیادی ایواد کرده اسیت  متاسیفانه در رویه های اعماپ شیده

تواری با ایران ندارد و چند کشیوری که با ایران    روابعراودات خارجی لحاظ نشیده اسیت  در ماپ ماضیر هیش کشیوری اقدام به  م

دارند با ناوگان ایرانی همناری نمی کنند و رانندگان نیز در دریا ت ویزا با مشن  مواجه می باشند  متاسفانه این چالش ها    ارتبا 

 درصدی اخذ می کند   10ب  مشاهده نیست که همچنان از صامبان کاال عوارض  از منظر سازمان راهداری قا

درصیدی ناوگان خارجی بر اسیا  کشیور سیازنده    10همچنین بر اسیا  رویه های دایانه های مم  بار، مبنای محاسیبه عوارض  

و بایسیتی کرایه کشیور ثانی لحاظ  اعماپ می گردد  این در مالیسیت که واردکنندگان محموله را از کشیور های ثانی مم  کرده اند  

گردد  بعیوه که تخفیفات دریا تی صیامب کاال از شیرکت های مم  و نق  مورد توجه کارشیناسیان دایانه های مم  بار نمی باشید  

و نرخ شن بر اسییا  تعاریب سییازمان مم  و نق  تعیین می گردد که این موضییو  نیز باع  تحمی  هزینه های ماییاعب برای  

 ن می گردد واردکنندگا

به واردات  و هزینه های ماییاعب اقدام  با هزاران مشییقت    به واسییطه تحریم ها اعماپ شییده علیه ایران  در واقع  عالین اقتصییادی

   می گردند و در نهایت عوض ممایت و تسهیلگری با چالش های داخلی دستگاه ها مواجه می گردند   کاالهای مورد نیاز کشور  

 
 رئو  ایرادات و مشنیت:

 
 %10شیوند مشیموپ درداخت عوارضیی به میزان  وارد کشیور می کاالهای ایرانی که در صیورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان ییر ایرانی  ی:خارج  هینقل  یقانون مقررات تردد وسیاماده وامده   2تبصیره   -1

 .شودمیخزانه واریز ترابری اخذ و به مساب از سوی صامب کاال خواهد بود که در زمان صدور مووزهای مم  کاال توسع وزارت راه و کرایه مم  کاالی مورد مم ک 
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مشکالت  ایرادات و  

 مطروحه 

درصیدی مم  کاال با ناوگان خارجی بر مبنای ثبت   10  متاسیفانه در سیامانه سیازمان راهداری و مم  و نق  محاسیبه عوارض  1  

( قانون مقررات تردد وسیای  نقلیه خارجی، باع  تحمی   2سیفار  صیورت می گیرد که این موضیو  ضیمن متایرت با تبصیره  

 های مااعب و اتیو وقت واردکنندگان می شود  هزینه

درصیدی کرایه    10( ماده وامده یاد شیده  اخذ عوارض  2و تعیین سیاز و کار الزم جهت اجرای شیر  موضیو  تبصیره    عدم توجه  2

 مم  در صورت نبود ناوگان ایرانی( توسع سازمان راهداری و مم  و نق  کشور

عدم روابع تواری ایران با دیگر کشیورها در شییوه های سیازمان راهداری و مم  و نق  کشیور    متاسیفانه تحریم های علیه ایران،  3

لحاظ نشیده اسیت و این سیازمان شیرایع زمان عادی را با واردکنندگان اعماپ می کند  در مالینه امنان خرید کاال از سیازنده کاال  

   مبداء(  نند  لینن محاسیبه نرخ کرایه بر اسیا  کشیور سیازندهوجود ندارد و واردکنندگان از کشیورهای ثانی اقدام به خرید می ک

 و هزینه های مااعفی برای صامبان کاال تحمی  می گردد   گیرد صورت می

  عدم توجه سییازمان راهداری و مم  و نق  کشییور به تخفیفات دریا تی واردکنندگان از  شییرکت های مم  و نق  و محاسییبه  4

 تعیین کرده است   سازمان  ی کهاسا  تعاریفدرصدی کرایه بر    10عوارض  

  متاسیییفانه به دلی  تحریم ها کشیییورهای ثانی با ناوگان ایرانی همناری نمی کنند  همچنین امنان دریا ت ویزای رانندکان به  5

اشید  متاسیفانه  دلی  تحریم ها وجود ندارد و این موضیو  باع  شیده، عمی ناوگان ایرانی در خارا از کشیور امنان  عالیت نداشیته ب

 این مشنیت از سوی سازمان راهداری ومم  و نق  مورد توجه قرار نمی گیرد 

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 08/ 14مورخ 

از اداره راهداری و مم  و نق   با ماور نمایندگانی    یشرق  وانیشذربا  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یجلسه کارگروه شورا

المللی شمالترب، انومن کارگزاران گمرکی استان،  ای   جاده استان، گمرک تبریز، انومن صنفی شرکت های مم  و نق  بین 

  "یناوگان خارج  از  درصد کرایه مم   10  رویه های اخذمراتب اعتراض واردکنندگان به  "به منظور بررسی  شرکت مم  و نق  تریوه  

 برگزار شد: در مح  اتاق بازرگانی تبریز به شرح ذی   

اسا :  نسرین درخشانی، مسئوپ دبیرخانه شورای گفتگو نقلیه خارجی،  2تبصره    بر  تردد وسای   قانون مقررات  ( ماده وامده 

  درصدی  10  عوارضمشموپ درداخت    ،شوند   یوارد کشور م  یرانیا  ری با ناوگان ی  یرانیکه در صورت وجود ناوگان ا  یرانیا یکاالها

می گردد،  اخذ    یمم  کاال توسع وزارت راه و ترابر   یدر زمان صدور مووزها  درصد عوارض که  10گردند  این  می  مم     هیک  کرا

بر اسا  تعریفی که در سامانه راهداری تعریب شده با مبنای میزان ثبت سفار  انوام شده توسع صامب کاال صورت می گیرد  

ک  کرایه   و مبنابح  ثبت سفار  مطرح نشده    قانوندر  در مالیست که  که مشنیتی را برای وارد کنندگان ایواد کرده است  این  

درصد کرایه مم  منو  به نبود ناوگان ایرانی شده است،    10با عنایت به ایننه اخذ  مطرح شده است     مورد مم   یمم  کاال

 درصد کرایه را مطالبه می نماید؟  10سواپ دیش می شید: که اداره راه و ترابری از چه طریقی نبود ناوگان ایرانی تشخی  داده و  

ایرانی اص ، عاو هئت مدیره و خزانه دار انومن کارگزاران گمرکی استان شذربایوان شرقی : در صورتینه مم  کننده  مهرداد 

ناوگان مم    50زمانی که مقدار بار زیاد می باشد و به  رض توسع    می گردد  لینندرصد را درداخت    10  ،خارجی باشدناوگان  

 برای ترخی  ارائه می دهد    اظهار شن را از مح  همان ثبت سفار ،باشد  صامب کاال  ناوگان شن به ایران رسیده    5  د و صر اگرد

ناوگان خارجی بر مبنای وزن ثبت   5مبلغ ک  بار  درصد    10در زمان اعماپ قانونی    ،باشد  ها، خارجی  ناوگان  ینی از شنها  چنانچه

 ه مطالبه می گردد   از سوی دایانشده در ثبت سفار   

از مبداء تولیدکننده  کارخانه(  درصد را    10مشن  دیگری که وجود دارد، علیریم ایننه از کشور ثانی محموله مم  شده است، دایانه  

ی  در مالینه به دلی  تحریم، بیشتر کشورها از جمله اتریش و چین و     کاالی خود را به ایران نمی  روشد و ما کاالکند   لحاظ می  

  50  یال  40مدود    یتن  26در بار  با این شرایع     در اص   روشنده ما اه  ترکیه می باشد   اتریش را از ترکیه خریداری می کنیم

 تفاوت نرخ ماص  می شود   تومان    ونیلیم
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میلیون یک    4مثی بوای  صورت می گیرد   توا ق  در خصوص میزان کرایه  برخی مواقع برای مم  کاال با راننده یا مم  کننده  در  

در ماپ  به عنوان مثاپ محاسبه می کند    درصد را 10، کرایه باالتر  دایانه درداخت را لحاظ ننرده و با لینن میلیون درداخت کنیم 

رکیه وارد کنیم   در  موبور هستیم به نام ت    لذا داده نمی شودورود به ایران  کامیون کاال در شلمان داریم که اجازه    48ماضر مدود  

   و دایانه نیز کشور سازنده را مبنای محاسبه قرار می دهد   ثبت سفار  کشور سازنده و  روشنده قید می شود 

ی از ناوگان خارجی به دلی  ممایت از ناوگان ایرانی  درصد  10  عوارض  طرح بح   :وهیشرکت مم  و نق  ترجعفر نائبی، مدیرعام   

به دلی  شرایع سیاسی  ناوگان کشور ما    یبرا رایع تحریم منطقی نمی باشد  متاسفانه در ماپ ماضر  بود  لینن این موضو  در ش 

  اگر مشنیت سیاسی م  شود ماشین ها داخلی برامتی  هستیمموجود ویزا صادر نمی شود و ما ناچار به استفاده از ناوگان خارجی  

از ناوگان ترک    و صر اشته ناوگان ارودائی در کشور تردد ندارد  می توانند بارگیری کنند  در ماپ ماضر برخیو ساپ های گذ

استفاده می شود و صامب کاال موبور به استفاده از ناوگان ترک می باشد  ما موبور هستیم تحریم را دور بزنیم و برای وارد کردن  

ولی    گمرک نیز به این امر واقب می باشد   دهیمکنیم  و در ایران اسناد مربوطه را تتییر  کشور ثانی اقدام بار خود از شلمان به نام

 با این ماپ اعیم می کند از لحاظ گمرکی تخلب صورت گر ته است  

هزار    30: در صحبتی که صبح امروز با تهران داشتم اعیم کردند مدود  علی هرزندی، رئیس امور مالی و منابع اداره ک  راهداری

هزار تای شنها در مسیر ارودا  عالیت دارند  در خصوص کرایه، سازمان دخالتی در شن نداشته و   20ناوگان خارجی داریم که مدود 

  10  تعریب کرده است،اری که سازمان  تعر ه های داخلی و بین المللی توسع انومن صنفی تعیین می شود  ما براسا  نرم ا ز 

ماشین مربو  به ناوگان ترکیه می باشد، شما می توانید مبلتی که   5کسر می کنیم  موردی که  رمودید تنها یک ماشین از  درصد  

ینه ای  هز  ،براسا  قبض انبار ارائه شده که بیانگر مم  بار توسع ناوگان ایرانی باشد  ،ماشین ایرانی درداخت کرده اید  4برای  

   شود روز به شما عودت داده    10الی    5در عرض  را درخواست و    درداخت شده  

: یک میلیون تن ثبت سفار   مهرداد ایرانی اص ، عاو هئت مدیره و خزانه دار انومن کارگزاران گمرکی استان شذربایوان شرقی

در زمان واردات  این در مالیست که  نظر می گیرید     ولی شما ک  ثبت سفار  را در   تن شن وارد شده است  100تنها    و  انوام دادیم

 کاال اظهارنامه به شما ارائه می دهیم   

از  : در اینصورت مدارک خود را داپ بر عدم واردات مابقی کاال ارائه دهید   علی هرزندی، رئیس امور مالی و منابع اداره ک  راهداری

نامه بین المللی می باشند   ( دارای تفاهمFBAارد خواهید کرد  کشورهای  را و   شما چه مقدار از بار  میده    یتشخ  میتوان  یقب  نم

که براسا  شن، برای سادگی و سهولت ترخی  و صادرات کاال می توانند کشور تولیدکننده را به عنوان کشور مبدا در نظر بگیرند   

    و امنان تتییر شن در هر زمان وجود دارد   میک عم  برای ما کشور سازنده می باشد  نحوه محاسبات در سیستم تعریب شده است

ما نیز براسا  شن عم  می کنیم  قبی براسا  ارز ترجیحی محاسبه می شد ماپ با مذو ارز ترجیحی، ا زایش شدید قیمت ایواد  

 شده است   

قب  از اردیبهشت ماه مشنلی  :  مهرداد ایرانی اص ، عاو هئت مدیره و خزانه دار انومن کارگزاران گمرکی استان شذربایوان شرقی

  بعد از اردیبهشت ماه نرخ  شدکرایه ای که در بارنامه درا می کردیم برمبنای کرایه در سیستم ثبت می     در این خصوص نداشتیم

 گذاری بر عهده راهداری می باشد   

    ثبت سفار  د مووز صادر کنید، نهبایشما باید برای کوتاژی که در سیستم وارد شده    ،شاید ثبت سفار  من یک میلیارد تن باشد

با نامه نگاری و     درخواست    ر تهیش تاجری راضی نمی شود تفاوت دو تن را درداخت کند و بعد از یک ساپ اگر وارداتی صورت نگ

 دوپ خود را داشته باشد  درخواست داریم هزینه دریا تی براسا  اظهار و طبق کوتاژ اخذ شود  



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانی استان آذربا  یدولت و بخش خصوص ی گفتگو ینشست شورا نود و یکمین

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   4

 

قانون مقررات تردد  ماده  ( ماده وامده  2تبصره  : ما براسا  شیوه نامه ای    اداره راهداری و مم  و نق سنینه قاسم زاده، کارشنا 

تشخی  می دهیم در  ین مسیر امنان مم  و نق  ناوگان ایرانی وجود ندارد و از این موضو  معاو می  ،  یخارج  هینقل   یوسا

قاب    یسازمان راهدار  یادار تینامه در سا وهیش ناوگان ایرانی وجود دارد گذاشته می شود که  بر اینباشند  در ییر اینصورت بنا 

  10تن باشد طبق اظهار صامب کاال، قاب  م  در گمرک می باشد  مووز    100اگر بار کمتر از تناژ کمتر از    باشد   یمشاهده م

تنلیب شده  قانون مقررات مم  و نق     سا بر ا درصد مبالغ کین زمانی رخ می دهد که ثبت سفار  باالی تناژ باشد  این موضو   

 است   

تن    100ب کرده است ا رادی که ثبت سفار  شنها باالی  ل: سازمان منعلی هرزندی، رئیس امور مالی و منابع اداره ک  راهداری

تن از طریق    100تن تعریب شده است  زیر    100تن و باالی    100می باشد به اداره مراجعه کنند  در سیستم هر دو مالت زیر  

تن شن  300گمرک اعماپ می شود  دیشنهادات: می توان در شورای گفتگو مطرح کرد در صورتینه از هزار تن ثبت سفار   قع 

 و به ثبت سفار  اکتفا نشود     تن اخذ شود  300  از  ، عوارضوارد شود

قانون تاکید کرده براسا     ربایوان شرقی:مهرداد ایرانی اص ، عاو هئت مدیره و خزانه دار انومن کارگزاران گمرکی استان شذ

 اسناد گمرکی اخذ شود اسناد گمرکی ما همان بارنامه می باشد   

اکثر شرکت های معتبر ارودائی، برای ماشین های ایرانی بار نمی دهند  متی در   :وهیشرکت مم  و نق  ترجعفر نائبی، مدیرعام   

های ایرانی برای ما   ا قبوپ نمی کنند و می گویند امنان ترخی  بار با ماشینمورد صادرات نیز مم  بار با ماشین های ایرانی ر

 وجود ندارد   

گواهی  نمی کند و  درصد مبدا مم  را لحاظ    10اداره دایانه برای محاسبه    بر اسا  اعیم شقای ایرانی:  بهروز زار ، گمرک تبریز

  10اعدتا باید اسناد خرید و اسناد مم  لحاظ شود و براسا  شنها  مبدا را میک قرار می دهد، این موضو  ییرمنطقی می باشد و ق

ما درخواست اخذ    ، در گمرک وجود داردتن    100  یدر خصوص تناژ باالدرصد اعماپ شود  طبق دستورالعم  و بخشنامه ای که  

    مووز خود را کسب کند  انهی از داتواند به صورت هوشمند    یهار مظتن طبق ا  100کمتر از    یواردکننده برا مووز از دایانه را داریم   

و اگر از مح   نمایند  لحاظ  را  مبنای ثبت سفار   گردد،  تن عم  ن  100به نظر می رسد قانونگذاران به دلی  ایننه با اظهار کمتر از  

باشد و می توان     این موضو  قاب  بررسی میشودثبت سفار  کاال وارد نشود با ارائه مدارک وجه دریا تی مازاد عودت داده  

ادراتور همنار    و  وجود دارد  نهیسوابق ثبت سفار  اسناد زمنیز  در سیستم     اسا  اظهار لحاظ شود  تن بر  100دیشنهاد داد زیر  

در هر     تن نرسیده است طبق رواپ عم  کند  100ر اظهار می تواند به سوابق مراجعه کرده تا زمانی که به سقب  دایانه در بررسی ه

 تنی که قانونگذار لحاظ کرده است برای واردکننده داده شود     100تن دوشش داده شد، مووز اصلی باالی    100سفارشی باالی  

عتبار شخ  موظب است به دایانه مراجعه کرده و مووز خود را اخذ کند   (، زمان گشایش ا 73طبق شئین نامه مم  و نق   ساپ  

درصد را درداخت کند  اگر تشخی  داده شود با کمبود ناوگان    10  و  اعیم کند با ناوگان خارجی اقدام به مم  و نق  خواهد کرد

به دلی  کمبود     لیننر مووز نیز درا شودباید این موضو  د   ایرانی مواجه هستند اجازه واردات با ناوگان خارجی داده می شود

هرکاالئی مم    ،درصد اخذ شود  در ادامه شئین نامه ذکر شده است اگر این مووز در ابتدای کار اخذ نشود 10ناوگان ایرانی نباید 

 نی وارد کرده است   شود به عنوان ناوگان خارجی در نظر خواهیم گر ت  مگر ایننه طبق بارنامه و اسناد ثابت کند با ناوگان ایرا

موضو  اخذ مووز از دایانه تا    مهرداد ایرانی اص ، عاو هئت مدیره و خزانه دار انومن کارگزاران گمرکی استان شذربایوان شرقی:

تنی   101ولی بعد از شن مشنیت بوجود شمد  ما نمی توانیم در سامانه جدید کاالی     برامتی صورت می گر ت  17/05/97تاریخ  
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ثبت سفار  به صورت دستی    70تن اعیم کنیم  در ارتبا  با دریا ت مووز قب  از ثبت سفار ، قب  از ساپ    99اظهار    خود را در

 ولی در سیستم جدید این بخش تعریب نشده است      سپس از طرو ترابری ممهور می شد   انوام می شد

به علت تحریم اکثر کاالها وارد بنادر ترکیه می شود  طبق قانون ترکیه بارگیری    :وهیشرکت مم  و نق  ترجعفر نائبی، مدیرعام   

کامیون های ایرانی از بنادر و مناطق شزاد ترکیه ممنو  می باشد  تاجر ایرانی موبور است با دو برابر کرایه، کاالی خود را با ماشین  

 های ترکیه مم  و وارد ایران کند   

( قانون مقررات مم  کاالی وارداتی در  20( ماده  3اسا   ص     : برلی و منابع اداره ک  راهداریعلی هرزندی، رئیس امور ما 

از ناوگان خارجی   زمینی، دریایی، هوایی ( نسبت به مم  و ورود    ( قانون: کلیه2اجرای تبصره   ایرانی که  صامبان کاالهای 

  ونق    مم   سازمان  از  اعتبار  گشایش  مرام   از  قب    کاال  مم   وزمو  اخذ  به  موظب  می کنند   استفادهکاالهای خود به داخ  کشور  

 دایانه هستند  اگر در ماپ ماضر گشایش اعتبار وجود ندارد و این قانون نیاز به بازنگری دارد درخواست بازنگری داشته باشید     و

نه قوانین بر اسا  شرایع روز  مشنیت در چند بخش قاب  طرح است  متاسفا:  نسرین درخشانی، مسئوپ دبیرخانه شورای گفتگو

  و   رویه قبلی عم  می شود  به لحاظ شرایع سیاسی راننده ها در بح  ویزا دچار مشن  شده اند  و بابه روز رسانی نشده است  

درصدی بر اسا  بر اسا  ثبت سفار     10محاسبه عوارض  برخی کشورها ماضر نیستند کاالی خود را به ناوگان ایرانی بسپارند   

درصدی ناوگان خارجی را بر اسا    10انوام می شود و برای ک  ثبت سفار  عوارض مطالبه می گردد  همچنین دایانه عوارض 

 کشور سازنده کاال لحاظ می کند   

قرار  : مبنای درخواست دو موضو  شمالترببین المللی مم  و نق   یشرکت ها  ضا باراندوزی، رئیس هیئت مدیره انومنممیدر

مبنای کرایه مم  در سیستم دایانه کرایه واقعی   محاسبه گردد  متاسفانهاسا  نرخ متعارو    کرایه واقعی مم  در هر کاال بربگیرد   

ارائه گردد  و با عنایت به ایننه  درخواست تتییر مبنای کرایه مم  و به روز شدن  ی باشد تعریب نشده است و اشتباه مو متعارو 

 ، لذا از ک  ثبت سفار  عوارض اخذ نگردد  در قانون صرامتا درا ثبت سفار  بیان نشده است

 پیشنهادات 

 دیشنهاد کوتاه مدت:  

  با توجه به شیرایع تحریم دیشینهاد می گردد: مقررات موجود بر اسیا  شیرایع ماکم بر کشیور تتییر گردد و با عنایت به ایننه  1

( ماده وامده قانون  2درصدی موضو  تبصره    10امنان  عالیت ناوگان ایرانی در ماپ ماضر در دیگر کشورها وجود ندارد، عوارض  

 ی تا لتو تحریم ها کان لم ینن قلمداد گردد    مقررات تردد وسای  نقلیه خارج
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