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!بفرمایید خودروی آمریکایی  

خواهید؟ ورود آنها به کشور ممنوع است؟ این  خودرویی آمریکایی می

بینید یا اگر ببینید از تعداد  های تهران و کالنشهرها نمی خودروها را در خیابان

پاسخ  توانید این خودروها را بخرید. انگشتان دست بیشتر نیست، پس نمی

 !شما هم بله و هم خیر است

بله، از این جهت که تمام این محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی درست و 

صحیح است و وجود دارد، اما خیر از آن جهت که در این میان یک امای بزرگ 

وجود دارد و آن این که همیشه استثناهایی وجود دارد که می گوید هیچ چیز 

و سوار شدن خودروهای آمریکایی ممنوع  غیرممکن نیست. حتی خرید

الورود... لذا اگر می خواهید بدانید چگونه می توان یک خودروی آمریکایی 

 خرید و سوار شد، این مطلب را بخوانید.

 

 

 همه چیز از ارس شروع می شود

واقعیت آن است که ورود هر خودرویی با هر مشخصاتی به تمام مناطق آزاد 

تجاری صنعتی کشور آزاد است. لذا خودروهای آمریکایی هم می تواند به 

تمام این مناطق وارد شود، اما در این میان منطقه آزاد ارس در شمال غربی 

ش و کشور یک استثناست چراکه این منطقه به جوالن و مرکز اصلی فرو

عرضه خودروهای آمریکایی در کشور تبدیل شده است، به طوری که اکنون در 

این منطقه و شهرها و استان های همجوار آن، نمایندگی های فروش 

خودروهای آمریکایی دایر شده است. تبریز و رشت ازجمله شهرهایی است 

مراکز و که این نمایندگی ها را در خود جای داده است. لذا با مراجعه به این 

البته پذیرش برخی محدودیت ها می توانید خودروی آمریکایی بخرید، سوار 

شوید و در برخی فرصت های قانونی در کل کشور هم گردش کنید. اینچنین 

است که این روزها شمال کشور پر شده از فورد و دوج و کادیالک و شورلت و 

 بیوک و جی ام.

ی ممنوع نیست و همه می توانند این خرید این گونه خودروها برای افراد عاد

خودروها را خریداری کنند، اما شرکت واردکننده یا فرد وارد کننده باید شرایط و 

امتیازات الزم را در منطقه آزاد ارس داشته باشد تا بتواند با استفاده از کارت 

 هایی موسوم به ارس وندی، اقدام به واردات خودرو و تحویل آن به شما کند.

 



 

 

 دیت های سوار شدن خودروهای آمریکاییمحدو

سوار شدن بر خودروهای آمریکایی محدودیت های غیرقابل اغماضی هم 

دارد، چراکه پالک این خودروها پالک منطقه آزاد ارس است و محدودیت تردد 

در محدوده ای خاص به آن تعلق می گیرد. اصلی ترین این محدودیت ها، 

تری منطقه آزاد ارس است و در صورت کیلوم 290محدودیت تردد در شعاع 

تخلف، مالک خودرو جریمه سنگینی را می پردازد و براساس قوانین با وی 

رفتار خواهد شد. به عنوان مثال خودروهای آمریکایی از محدوده امامزاده 

 کیلومتر بعد از شهر رشت( نمی توانند بیشتر تردد کنند. 90هاشم )حدود 

های موقعیت یاب مکانی یا همان جی پی اس  این محدوده از طریق دستگاه

نصب شده روی اتومبیل کنترل می شود. البته خودروهای آمریکایی و دیگر 

خودروهای پالک مناطق آزاد می توانند در طول سال دو ماه خارج از محدوده 

تعیین شده تردد داشته باشند که البته در دهه فجر و عید نوروز، چند روزی 

ی از سوی دولت به آنها اجازه تردد در کشور داده می شود هم به عنوان عید

و طی دوران مرخصی خود می توانند عالوه بر سرزمین مادری به خارج نیز 

 سفر کنند.

در نهایت این که خودروهای آمریکایی مثل سایر خودروهای موجود در مناطق 

انند آزاد پس از گذشت مدتی که براساس قانون پنج سال تعیین شده، می تو

با پرداخت عوارض وارد سرزمین اصلی شوند و پالک ملی دریافت کنند. با 

 وجود این اگر خودروی آمریکایی می خواهید، بفرمایید

 

... . 

 

نکته: نحوه محاسبه قیمت خودرو ها به این صورت است که قیمت هایی را 

 5.0که به دالر هستند، ضرب در نرخ روز دالر می کنید و به مبلغ به دست آمده 

تا شش میلیون تومان هم بابت عوارض، بیمه و پالک اضافه می کنید تا قیمت 

 تمام شده برای هر خودرو به دست آید.

 معماد عزتی / جام ج
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