
 
 

 
 

 Journal of Management and Accounting Research کنکاش مدیریت و حسابداری

 /https://www.jamr.ir 1400 زمستان ،3 شماره ،1 جلد

 ISSN; 3046-2783 268 -249 ص

 های گمرکی بر متغیرهای کالن اقتصادیکارکردهای تعرفه
 4رضوانیار گلز، 3چهمنیژه قره ،2، محمدامین عبدی*1زادهمحمدرضا حمیدی

 28/07/1400تاریخ پذیرش                        01/07/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

بر متغیرهای  آن آثارهای گمرکی و ارزیابی تعرفهکارکردهای تعیین  ،پژوهش حاضرهدف 

سه متغیر نسبت تمرکز، درصد تغییر در واردات و میانگین ساده رو، ایناز کالن اقتصادی است.

از مبانی  شدهاستخراجلیه متغیر او 11نفر خبره، از میان  25ها، از طریق مصاحبه با ه تعرفهساالن

اثر این سه متغیر بر کننده تعرفه نهایی شدند. عوامل تعیین عنوانبهنظری و پیشینه تحقیق، 

و مدیر  108. در رویکرد اول نظرات شدمتفاوت ارزیابی دو رویکرد  با اقتصادیمتغیرهای کالن 

آوری و با استفاده از آزمون نیکوی ز طریق پرسشنامه جمعهای خودروسازی، اکارشناس شرکت

معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر نرخ تورم،  تأثیر. نتایج حاکی از شدبرازش تحلیل 

های ثبتی متغیرهای مت واردات و تراز تجاری است. در رویکرد دوم دادهنرخ بیکاری، شاخص قی

( با روش معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر آزمون 1373-1396سال ) 24 ش طیپژوه

معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت  تأثیر ،. نتایجشد

های گمرکی تعرفه ،د. با توجه به نتایج هر دو رویکردکنیم تائیدواردات و تراز تجاری را 

 معناداری بر متغیرهای کالن اقتصادی دارند. تأثیرخودروهای سواری 

 شاخص داخلی، ناخالص تولید اقتصادی، کالن متغیرهای گمرکی، تعرفه: کلمات کلیدی

 تجاری تراز واردات، قیمت
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 مقدمه -1

از صنایع و  اصطالح حمایتالمللی میان کشورهای مختلف، با گسترش مبادالت بین

، مطرح شد. این توسعهدرحالجوامع  خصوصاًوامع، تولیدات داخلی، در تعدادی از ج

از صنایع داخلی آغاز شد اما با گذر زمان، دالیل سیاسی و  حمایتاولیه  باهدفموضوع 

بهبود تراز  آن دالیل اقتصادی ازجمله (.1381، )رازینی شدنداقتصادی دیگری نیز مطرح 

ه، حمایت از بود رابطه مبادلصنایع نوپا، به ویژهبه، حمایت از صنایع داخلی هاپرداخت

باال بردن سطح تولید و  و دیگر یکشورها تولیدکنندگان داخلی در مقابل سیاست دامپینگ

و  کفاییامنیت ملی، دستیابی به خود تأمین نظیر یراقتصادیغدالیل  به عالوه .است اشتغال

لوب بودن یافته به علت نامطهای توسعهبه کشور توسعهدرحالقطع وابستگی کشورهای 

 .(1381 )بهکیش،شود های حمایتی مینیز سبب اعمال سیاست ادلهرابطه مب

های گمرکی های حمایتی نظیر تعرفهنظر گرفتن این موضوع که اتخاذ سیاست با در

، با توجه نیزو  دارد به همراهبر بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی  وارداتی، آثار فراوانی را

ها در اقتصاد کشور، ارزیابی ثار بسزای آنو آ ات خودروهای سواریبه میزان و سهم وارد

این آثار  ازجملهها بر متغیرهای کالن اقتصادی برای کشور بسیار اهمیت دارد. اثر تعرفه

، شاخص ، نرخ تورمنرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلیو  ر اشتغالها دتوان به نقش آنمی

 .کرداشاره  یتراز تجارخالص نسبی قیمت واردات و 

های گمرکی کشور در صنعت پژوهش حاضر، تعیین عوامل تعرفه یسئلهیک بعد م

، زیرا تعیین حقوق ورودی استطور خاص در خصوص خودروهای سواری خودرو و به

در خصوص متغیرهای کالن اقتصادی کشور،  شدهمطرحبا توجه به موارد  نامشخص است.

ای بر های تجاری تعرفهیت اثرگذاری محدودیتبعد دیگر مسئله، نامعلوم بودن وضع

 .استمتغیرهای کالن اقتصادی 

بر حجم  تنهانهبا توجه به کارکرد بسیار مهم میزان تعرفه گمرکی خودروهای سواری، 

های آنکه میزان تعرفه دلیل بهو  در کشور واردات بلکه بر میزان فروش خودروهای سواری

یابد و ضرورت ساالنه در کشور تغییر می طوربهنی طور خاص سود بازرگاگمرکی و به

ها، شناسایی عواملی جهت در خصوص میزان تعرفه مدتطوالنیوجود یک برنامه منسجم 

 ای دارد.های گمرکی خودروهای سواری در کشور اهمیت ویژهتعیین تعرفه
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ت خودرو ، به دلیل اهمیت انکارناپذیر متغیرهای اقتصادی کالن کشور در صنعبه عالوه

های گمرکی تعرفه ازجمله، و در رشد و رفاه اقتصادی کشور، ارزیابی اثر عوامل مختلف

، بر این متغیرها، دغدغه بزرگ و مهمی برای استاقتصاد مشهود  خودرو که اثرشان در

 زیراآید. حساب میصنعت خودرو، به ازجملههای کشور اقتصاددانان، در تمامی بخش

بینی و مقابله با مسائل و مشکالت اقتصادی آمادگی الزم برای پیشآگاهی از این اثرات 

 .شودها را داشته باشند تا رشد و رفاه اقتصادی کشور حاصل ناشی از آن

 مبانی نظری و پیشینه -2

های آزاد لیتهای گسترش فعادولت باید بتواند زمینهنقش دولت در بازرگانی خارجی. 

تواند تصادی دولت نمیمیت معتقد بود که عملکرد اقساآورد.  وجود بهاقتصادی در جامعه 

پایین است بلکه مستمر یا مداوم هم  تنهانههای اقتصادی دولت باال باشد، بازدهی فعالیت

قانونی برای  چارچوبگردد، ایجاد برمی ت نقش دولت تنها به سه زمینهاسمی ازنظر نیست.

و انجام کارهای عمومی که بخش های اقتصادی، دفاع ملی بازارهای مختلف فعالیت

. نظیر ادارات پست، ساخت پل، جاده، بندرگاه و نظیر نیستخصوصی قادر به انجام آن 

 اسمیتالملل است، خش تجارت بینمساله اصلی دخالت دولت بیشتر متوجه ب. هااین

دولت نیز خواهد آنگاه  های تجاری سود ببرندد از فعالیتبتوانن معتقد بود اگر اشخاص

اسمیت معتقد به اعمال تعرفه برای  .ها سود ببردهای اقتصادی آنفعالیت براثرتوانست 

اعمال تعرفه  صورت عملی متقابل جهت پیشگیری ازحمایت از صنایع کوچک و نیز به

 .(1397زاده، حمیدیبود )توسط دیگر دول 

ای رتعرفهای و غیهای تعرفهطورکلی شامل محدودیتهای تجاری بهحدودیتتعرفه. م

(. 2007تاریخی تعرفه است )سالواتوره،  ازنظرنوع محدودیت تجاری  ترینمهماست. 

-همان حقوق ورودی( شامل حقوق گمرکی )تعرفه(، سود بازرگانی، هزینه)ای موانع تعرفه

(. تعرفه )حقوق گمرکی( عبارت است از مالیات 1384ها و عوارض گمرکی است )بنایی، 

گام عبور کاالهای در هن هاایندالیل حمایتی و مالی، یا ترکیبی از  و عوارضی که دولت به

های گمرکی شکل و حجم تجارت یک کشور کند. تعرفهخارجی از مرزهای کشور اخذ می

توان به سه نوع ها را می(. تعرفه1393دهد )پورمقیم، قرار می تأثیررا با سایر کشورها تحت 

تعرفه بر واحد کاال( و تعرفه ترکیبی تقسیم کرد تعرفه بر ارزش کاال، تعرفه ویژه )
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بندی، ای دولت موانع دیگری همچون سهمیه(. عالوه بر موانع تعرفه2007الواتوره، )س

 مقرراتهای گمرکی )روند اداری(، سوبسید، قوانین ضددامپینگ، پیمان ارزی و کنترل

زنی و برچسب ، مقررات مربوط بهزیستمحیطبهداشتی، استانداردهای مربوط به 

شناخته  ایغیرتعاملیدهد که تحت عنوان موانع قرار می مورداستفادهبندی و ... را نیز بسته

 (.1394شوند و از تنوع باالیی برخوردارند )محترم و همکاران، می

ری  ازنظرهای گمرکی تعرفه کنندهتعیین متغیرهایکننده تعرفه گمرکی. متغیرهای تعیین

 .است 1جدول به شرح  شدهارائهرد ( شامل موا1981)

 (1981تعرفه گمرکی )ری،  کنندهتعیین: متغیرهای 1جدول 

 تعریف نماد مستقل متغیرهای

تمرکز نسبت شاخص  CONR4L 

 سهم) صنعت، بزرگ شرکت 4 در دشدهیتول کل محصول مقیاس

 توسط بازار کنترل میزان یا صنعت در بزرگ شرکت 4 این کل بازار

 و بازار هایقیمت به نسبت صنعت کاملمهین ارحصان که( هاآن

 .دهدمی نشان صنعت در شرکت 4 این توسط را بازار کنترل میزان

مهارت شاخص  SKILLD 

 مدیران و مدیران اضافهبه ها،آن همانند و ایحرفه درصد کارکنان

 عنوانبه ها،آن همانند کارکنان و متخصصان اضافهبه اجرایی،

 .التغاش کل از درصدی

 درصد شاخص

 مهندسان و دانشمندان

توسعه و تحقیق بخش  

SEINRD توسعه و تحقیق بخش مهندسان و دانشمندان تعداد بر اساس 

مقیاس اقتصاد شاخص  ESCAL 

 طریق از ایهزینه مزیت کسب و شرکت هایهزینه به مربوط

 و مقیاس بردن باال با که است شرکت عملیات اندازه و مقیاس

 .یابدمی کاهش بنگاه محصول واحد هر هزینه ،تولیداتشان

تولید کار شدت شاخص  LABINT شرکت افزودهارزش برتقسیم کارکنان دستمزد و حقوق 

 سرمایه نسبت شاخص

کار نیروی  
KLRA 

 که رودیم کار به شرکت سرمایه حجم میزان برآورد جهت غالباً

 دداتع برتقسیم مشخص سال یک در کل سرمایه حجم با برابر

 .است سال همان در شدهاستخدام کار نیروی

واردات در تغییر درصد  ∆ IMP سال چند طی واردات در درصد تغییر 

 مصرف در تغییر درصد

کشور آشکار  
∆ CON 

 اضافهبه تولیدی کاالهای ارزش صورتبه که کشور آشکار مصرف

 .شودمی برآورد صادرات، منهای واردات

تولید جغرافیایی تمرکز  GEOG جمعیت توزیع به نسبت مختلف مناطق در صنعت یک تولید توزیع 
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 به هاتعرفه اینکه تعیین جهت. است صورت چه به مناطق همان در

 .اندمتمایل صنایع کدام سمت

هامیانگین وزنی تعرفه  IRWTTF هاتعرفه وزنی ساالنه میانگین 

هامیانگین ساده تعرفه  IRSMPTAR هاعرفهساالنه ت ساده میانگین 

کند. اکثر در مقابل تئوری حمایت تعدادی از پیامدهای اقتصادی را به حمایت مرتبط می

شود که قیمت کاالهای مشمول عوارض دهد که تعرفه باال باعث میمشاهدات نشان می

کنندگان، کاالهای داخلی را به دلیل قیمت کمتر گمرکی افزایش یابد و بدین لحاظ مصرف

های زیاد حمایت و اثر حمایت بر کنند. از طرف دیگر به دلیل هزینهمی هاآنجانشین 

تخصیص منابع )جابجایی منابع از بخش صادراتی به بخش جانشین واردات( این احتمال 

شود که یابد. از این نتیجه میوجود دارد که رشد اقتصادی کاهش و میزان بیکاری افزایش 

ولی وجود دارد. میزان حمایت، رابطه علت و معلکالن اقتصادی و میزان  یهایریمتغمیان 

حمایت ممکن است منجر به پیامدهای اقتصادی خاص شود. از طرف دیگر، شرایط 

 (.1378اقتصادی ممکن است باعث تغییر میزان حمایت شوند )پاسبان و نجارزاده، 

د تولی ازجملهها بر متغیرهای کالن اقتصادی تعرفه تأثیرپژوهش به بررسی در این 

الص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، شاخص قیمت نسبی واردات و خالص تراز ناخ

 است. شدهپرداختهتجاری 

 تحقیق پیشینه -3

 در تعرفه بر اقتصادی کالن متغیرهای تأثیر بررسی بامطالعه( 1393) همکاران و نونژاد

 و منفی رابطه واردات نسبی قیمت و داخلی ناخالص تولید هایمتغیر که دریافتند ایران

 و بیکاری نرخ. اندداشته تعرفه میانگین با بلندمدت در هم و مدتکوتاه در هم داریمعنا

 با منفی و مثبت ارتباط ترتیب به که اندبوده معنادار %10 سطح در و بلندمدت در تنها تورم

 نیز و تمدکوتاه در تجاری ترازمیانگین تعرفه با  از این رو،. اندداشته تعرفه میانگین

 .اندنداشته دارمعناارتباط  بلندمدت

 و ملی ناخالص تولید بر تعرفه کاهش آثار ارزیابی به( 1391) همکاران و رضایی

 حاکی پژوهش این نتایج. پرداختند اقتصادی هایبخش سایر و خودرو بخش برای واردات

 را هاشبخ سایر و خودرو بخش در واردات خودرو، بخش تعرفه کاهش که است آن از

 برای تقاضا کاهش دلیل به اما؛ یابدمی افزایش نیز رفاه و ملی ناخالص تولید و داده افزایش
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 مدتکوتاه در نیز داخلی تولید و یافتهکاهش خودرو بخش فعالتسطح داخلی، خودروهای

 یخودروها تقاضای کاهش باعث هابخش سایر تعرفه کاهش به عالوه. یابدمی کاهش

 .است شده هابخش سایر واردات افزایش و خودرو بخش واردات هشکا و وارداتی

 بر وارداتی کاالهای تعرفه نرخ کاهش تأثیر بررسی به( 1386) همکاران و اسکویی برقی

 نتایج، اساس بر. پرداختند روستایی و شهری خانوارهای بین درآمد توزیع و اشتغال سطح

کار  نیروی اشتغال سطح زین و کل اشتغال سطح وارداتی، کاالهای تعرفه نرخ عمومی کاهش

. شودمی روستایی خانوارهای نفع به درآمد توزیع بهبود به منجر و داده افزایش را ماهر ریغ

 نشان نیز نساجی و پوشاك غذایی، صنایع به مربوط کاالهای تعرفه نرخ کاهش آثار نتایج

 را غیرماهرانه کار نیروی اشتغال سطح نیز و کل اشتغال سطح کاهش این که دهدمی

 با همچنین. شودمی روستایی خانوارهای نفع به درآمد توزیع بهبود به منجر و داده افزایش

 غیر کار نیروی اشتغال سطح و کل اشتغال سطح کشاورزی، کاالهای تعرفه نرخ کاهش

 .ندکمی تغییر شهری خانوارهای نفع به درآمد توزیع و یابدمی کاهش ماهر

گیری ( در بررسی اثر تعرفه بر متغیرهای کالن اقتصادی، نتیجه1378زاده )و نجار پاسبان

، این عالوهبه ای متقابل وجود دارد.ها و متغیرهای کالن اقتصادی رابطهبین تعرفه که کردند

ها با تورم، تولید ناخالص واقعی و تراز بازرگانی خارجی واقعی منفی و با رابطه بین تعرفه

 است.نرخ بیکاری مثبت 

تولید ناخالص )به رابطه قیمت واردات و متغیرهای کالن اقتصادی  (2002) شرمن

 ژاپن و های آلمان،با تعرفه در کشور( تورم و حقیقی، تراز تجاری، نرخ بیکاری

پرداخته است. نتایج حاکی از  1994 تا 1954های پس از جنگ در طی سال ،متحدهاالتیا

قیمت واردات معنادار بوده و بر تعرفه اثر منفی داشته  بیضرا آن است که در هر سه کشور

های اند که این امر، با تئوریها چندان معنادار نبودهمربوط به سایر متغیراما ضرایب ؛ است

های حمایتی، های کالن اقتصادی بر سیاستتعرفه و اثرگذاری متغیر زاییدرونرایج 

 .سازگاری چندانی ندارد

که  به این نتیجه رسیدند تعرفه در ایتالیا زاییدرونبا بررسی ( 2000) تریبیل و تورنتون

و  کنندهمصرفای رابطه مستقیم با شاخص بهای های تعرفهشاخص حمایت بلندمدت،در 

صنعتی، اثری معکوس بر رابطه مبادله داشته، اما وضعیت تراز تجاری و میزان تولیدات 

 .ستای بر جای گذاشته اهای تعرفهشاخص حمایت
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ای پرداخت. تعرفههای به بررسی آثار اقتصاد کالن حاصل از سیاست (1987آشور )

ها، تولید داخلی و صادرات ناخالص دهد که با اعمال تعرفهنتایج تحقیقات وی نشان می

 ماند.یابد و جریان سرمایه ثابت می، اما نرخ بیکاری افزایش مییافتهکاهش

کننده موانع یینمون و توسعه مدل ساده عوامل تع( در مطالعه خود به آز1981ری )

ای در آمریکا پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که موانع و غیر تعرفهای تجاری تعرفه

دریافت که موانع  نیز. او هستند متحدهایاالتای در های تعرفهای مکمل حمایتغیرتعرفه

ها در در آن متحدهایاالتاند که لای به سمت صنایعی متمایای و غیرتعرفهتجاری تعرفه

ای در ای و غیرتعرفه، هر دو موانع تعرفهبه عالوه. است مزیت نسبی فاقدتجارت جهانی 

 .هستندیات بازار بسیار متفاوتی صنایعی غالب هستند که دارای خصوص

 شناسی تحقیقروش -4

وارداتی  کننده تعرفه گمرکیاین پژوهش شناسایی و تعیین عوامل تعییناصلی هدف 

های گمرکی خودروهای سواری رفهخودروهای سواری در ایران و ارزیابی کارکردهای تع

 شود:زیر پاسخ داده می سؤاالتبر متغیرهای کالن اقتصادی است. در این پژوهش به 

 ؟عواملی هستندسواری چه کننده تعرفه گمرکی خودروهای عوامل تعیین -1

 بر متغیرهای کالن اقتصادی دارند؟ تأثیریچه های گمرکی خودروی سواری تعرفه -2

 ( این پژوهش به شرح زیر است:1Hبراین اساس فرضیه اصلی )

 معناداری بر متغیرهای کالن اقتصادی دارند. تأثیرگمرکی خودروی سواری  هایتعرفه

 که این فرضیه شامل پنج فرضیه فرعی زیر است:

معناداری بر تولید  تأثیرسواری گمرکی خودروی  هایتعرفه(: 11H) 1 یفرعفرضیه 

 ناخالص داخلی دارند.

معناداری بر نرخ تورم  تأثیرگمرکی خودروی سواری  هایتعرفه: (12H) 2 یفرعفرضیه 

 دارند.

معناداری بر نرخ  تأثیرگمرکی خودروی سواری  هایتعرفه: (13H) 3 یفرعفرضیه 

 بیکاری دارند.

معناداری بر شاخص  تأثیری دروی سوارگمرکی خو هایتعرفه: (14H) 4 یفرعفرضیه 

 قیمت نسبی واردات دارند.
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معناداری بر خالص  تأثیرگمرکی خودروی سواری  هایتعرفه: (15H) 5 یفرعفرضیه 

 تراز تجاری دارند.

 1، مدل عملیاتی تحقیق مطابق شکل شدهارائههای اصلی و فرعی با توجه به فرضیه

 تشکیل شد.

 

 (1393و همکاران،  نونژاد؛ 1378بان و نجارزاده، ؛ پاس1981یق )ری، : مدل عملیاتی تحق1شکل 

نتایج آن در حل مسائل صنعت خودروی کشور  کارگیریبههدف این تحقیق،  ازآنجاکه

ها گیرد. این پژوهش از بعد نحوه گردآوری داده، در زمره تحقیقات کاربردی قرار میاست

 .استو از نوع علی و پیمایشی ی( ت ساختار)معادال سازیمدل از گونه تحقیقات توصیفی

در  ،کننده تعرفه گمرکی خودروهای سواری در ایرانابتدا جهت تعیین عوامل تعیین

از وزارت صنعت، معدن و  موردبررسیدر حوزه نفر خبره  25چارچوب فن دلفی با 

. شدمصاحبه  تجارت، اداره مقررات صادرات و واردات و سازمان توسعه تجارت

ای که هر فرد گونهاساس اشباع نظری انجام گرفت. به بربخشی در این گیرنمونه

 که جاییمعرفی کرد و این روند تا  سؤاالتفرد دیگری را جهت پاسخ به  ،شدهانتخاب

 دیگر فرد جدیدی معرفی نشد، ادامه داشت.

های کننده تعرفهتعیین شاخص 11ای، به پرسش پنج گزینه 11پرسشنامه اول در قالب 

ها محاسبه و مقایسه سپس میانگین هندسی و ضریب تغییرات پاسخ گمرکی پرداخته است.
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هایی که ضریب تغییراتی برابر یا کمتر از میانگین هندسی داشتند یعنی نسبت شد. شاخص

ا ه( و میانگین ساده ساالنه تعرفهΔIMP(، درصد تغییر در واردات )CONR4Lتمرکز )

(IRSMPTAR ،)کننده تعرفه گمرکی خودروهای سواری شناسایی عوامل تعیین عنوانبه

بر متغیرهای کالن اقتصادی در  شدهشناساییشدند. در ادامه برای ارزیابی اثر این سه متغیر 

 مدل پژوهش، از دو رویکرد استفاده شد.

پرسشنامه دوم شامل  از این رو، .شدنظرات کارشناسان صنعت بررسی  در رویکرد اول

های تعرفهکننده بررسی رابطه هر یک از سه متغیر تعیین منظوربهای پنج گزینه سؤال 15

شش  مدیر و کارشناس ارشد 150نفر از  108میان گمرکی با پنج متغیر کالن اقتصادی، 

ریزی استراتژیک و بازرگانی که در واحدهای برنامه شرکت خودروسازی استان تهران

پرسشنامه  سؤاالتو قادر به پاسخگویی به  راک بهها مشغول و خارجی شرکت داخلی

 .شدبودند، توزیع 
 : جامعه آماری و حجم نمونه پرسشنامه دوم2جدول 

 جامعه آماری شرکت
حجم 

 جامعه

حجم 

 نمونه

خودروایران  

ریزی استراتژیک، کارشناس ارشد در واحد برنامه 10مدیر و  15

و  مدیر 10، خریدوفروشمدیر و سرپرست در واحدهای  20

 در واحد اقتصادی و واحد صادرات. سرپرست

 نفر 40 نفر 55

 سایپا

 معاون، 1ریزی استراتژیک، مسئول در واحد برنامه 19مدیر و  2

 مدیر و 4کارشناس در واحد خرید،  100رئیس و  16مدیر،  3

 معاون در واحد صادرات. 1

 نفر 33 نفر 46

خودروپارس  نفر 8 نفر 11 د خرید.سرپرست و مسئول در واح 10مدیر و  1 

 کرمان خودرو
مدیر، مسئول و سرپرست در واحدهای بازرگانی و  16

 ریزی.برنامه
 نفر 11 نفر 16

 نفر 10 نفر 14 ریزی.و سرپرست در واحدهای بازرگانی و برنامه ریمد 14 مدیران خودرو

 نفر 6 نفر 8 ریزی.مدیر و سرپرست در واحدهای بازرگانی و برنامه 8 بهمن خودرو

نابرابری جامعه  دلیل بهمحاسبه شد و  اساس فرمول کوکراننفر( بر  108حجم نمونه )

تصادفی  شدهبندیطبقهها بر اساس روش ها، پرسشنامهآماری پژوهش در این شرکت
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توزیع  2جامعه در آن شرکت و حجم کل نمونه به شرح جدول  اندازهبهنامتناسب با توجه 

 شدند.

 غیرهای حاصل از این پرسشنامه ، دادهاسمیرنوف –کولموگروف آزمون با استفاده از 

افزار از آزمون نیکویی برازش )کای دو تک متغیره( با نرم بنابراینتشخیص داده شد.  نرمال

SPSS شدها استفاده جهت تحلیل داده. 

-1396سال ) 24متغیرهای پژوهش طی های ثبتی دادهمدل پژوهش با در رویکرد دوم 

ی، مرکز آمار های گمرك، بانک مرکزاز سازمانها داده نای. قرار گرفت موردبررسی( 1373

 –کولموگروف آوری شدند. نتایج آزمون جمع و تجارتایران و وزارت صنعت، معدن 

از  هابرای تحلیل این داده بنابراین، اشتهای ثبتی د، نشان از نرمال بودن دادهاسمیرنوف

 .شداستفاده  Smart PLSزار افروش معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر با نرم

 تائید دانشگاه استادانها توسط خبرگان و روایی منطقی )ظاهری و محتوایی( پرسشنامه

( ضریب آلفای 4های ثبتی )جدول ( و داده3)جدول  . برای بررسی پایایی پرسشنامهشد

 دهد.تا خوبی را نشان می قبولقابلیی اکه پای شدکرونباخ محاسبه 

 های پرسشنامهرونباخ برای داده: ضریب آلفای ک3جدول 
 ضریب آلفای کرونباخ شاخص

813/0 های گمرکی وارداتیکننده تعرفهعوامل تعیین  

 0/753 کالن اقتصادی متغیرهای

 های ثبتی: ضریب آلفای کرونباخ برای داده4جدول 

 نباخضریب آلفای کرو شاخص

 990/0 یتجار تراز خالص

 982/0 یداخل ناخالص دیتول

 982/0 واردات ینسب متیق شاخص

 987/0 تورم نرخ

 986/0 یکاریب نرخ

 991/0 گمرکی هایتعرفه
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 هاها و آزمون فرضیهتحلیل داده -5

شناختی. مشخصات جمعیت شناختی نمونه آماری  های جمعیتآماری دادهتوصیف 

و نمونه آماری  5، در جدول بود شدهنفر خبره صنعت توزیع  25یان پرسشنامه اول که م

در بود  شدهشش شرکت خودروساز توزیع  مدیر و کارشناس 108پرسشنامه دوم که میان 

 .است مشاهدهقابل 6جدول 
 جمعیت شناختی )نمونه اول( یهاداده: توصیف آماری 5جدول 

 جنسیت تحصیالت سطح

 زمینه کاری )سازمان(

 مجموع
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت

اداره مقررات 

صادرات و 

 واردات

 ارشد یکارشناس
 4 1 0 3 مرد

 4 1 1 2 زن

 دکترا
 16 4 6 6 مرد

 1 0 0 1 زن

 مجموع
 20 5 6 9 مرد

 5 1 1 3 زن

 جمعیت شناختی )نمونه دوم( هایداده: توصیف آماری 6جدول 

 جنسیت سطح تحصیالت
 زمینه کاری

 مجموع
 تحلیل بازار ریزیبرنامه استراتژی بازرگانی

 کارشناسی
 31 0 0 8 23 مرد

 0 0 0 0 0 زن

 کارشناسی ارشد
 55 0 8 31 16 مرد

 15 7 0 8 0 زن

 دکترا
 0 0 0 0 0 مرد

 7 0 0 7 0 زن

 مجموع
 86 0 8 39 39 مرد

 22 7 0 15 0 زن
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های اصلی تحقیق با نمایش توصیف آماری متغیر توصیف آماری متغیرهای اصلی.

های پرسشنامه میانگین، انحراف معیار، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی برای داده

 .هست 8های ثبتی )رویکرد دوم( مطابق جدول برای دادهو  7)رویکرد اول( مطابق جدول 

و وزارت  گمرك ،مرکز آمار ،از بانک مرکزی شدهآوریجمعهای ثبتی همچنین داده

 است. 9به شرح جدول صنعت، معدن و تجارت 
 های پرسشنامه: توصیف آماری متغیرهای اصلی تحقیق برای داده7جدول 

 ضریب کشیدگی ضریب چولگی انحراف معیار میانگین تحقیق اصلی متغیرهای

 -918/0 343/0 495/0 417/3 تولید ناخالص داخلی

 -648/0 358/0 603/0 2.639 نرخ تورم

 -826/0 -277/0 680/0 3.204 رخ بیکارین

شاخص قیمت نسبی 

 واردات
3.361 603/0 358/0- 648/0- 

 -514/0 079/0 824/0 3.351 خالص تراز تجاری

 های ثبتی: توصیف آماری متغیرهای اصلی تحقیق برای داده8جدول 
 اصلی متغیرهای

 تحقیق
 میانگین

انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی

ضریب 

 کشیدگی
 بیشترین نکمتری

 تولید ناخالص داخلی

 )میلیارد ریال(
4.543.237 5.216.342 07/1- 33/0- 131.771 16.962.841 

 4/49 9 92/1 52/1 7/9 19 )درصد( نرخ تورم

 3/14 1/9 -83/0 10/0 39/1 73/11 )درصد( نرخ بیکاری

شاخص قیمت نسبی 

 واردات
89/213 09/135 20/1 22/0 2/42 8/513 

 تجاریخالص تراز 

 )میلیون دالر(
17.843 15.553 34/1 01/2 1.910- 67.779 

 نسبت تمرکز

 )درصد(
48/98 57/1 04/1- 39/0- 93/94 99/99 

درصد تغییر در 

 )درصد( واردات
10/45 22/77 01/1 84/0 69/65- 08/263 

 178 54 10/1 67/0 59/28 88/101 هامیانگین ساده تعرفه
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 )درصد(

صنعت، معدن و  ، گمرك و وزارتمرکز آمار ،بانک مرکزیاز  شدهآوریجمعبتی های ث: داده9جدول 

 تجارت

 سال

تولید 

ناخالص 

داخلی 

 )میلیارد ریال(

نرخ 

تورم 

 )درصد(

نرخ 

بیکاری 

 )درصد(

شاخص 

قیمت نسبی 

 واردات

خالص تراز 

تجاری 

 )میلیون دالر(

نسبت 

 تمرکز

درصد 

تغییر در 

 واردات

میانگین 

ساده 

 هاتعرفه

1373 131.771 2/35% 3/10% 2/42 6.817 99/99% 18/21% 115% 

1374 188.184 4/49% 6/9% 5/72 5.586 99/99% 88/17% 115% 

1375 248.972 2/23% 1/9% 6/93 7.402 97/99% 1/26% 115% 

1376 291.769 3/17% 1/13% 0/100 3.981 97/99% 17/38% 115% 

1377 328.522 1/18% 5/12% 0/110 1.910- 95/99% 43/46%- 115% 

1378 434.385 1/20% 5/13% 2/134 7.441 42/99% 62/87% 115% 

1379 576.493 6/12% 3/14% 1/152 12.615 61/99% 69/65%- 120% 

1380 664.620 4/11% 2/14% 3/153 5.019 29/99% 95/72% 120% 

1381 913.835 8/15% 8/12% 7/159 5.533 41/99% 65/111% 100% 

1382 1.124.073 6/15% 8/11% 3/167 3.850 31/99% 70/28%- 178% 

1383 1.455.690 2/15% 3/10% 5/191 5.073 82/98% 07/30%- 165% 

1384 1.854.711 4/10% 5/11% 2/204 21.143 51/98% 23/147% 100% 

1385 2.260.529 9/11% 3/11% 8/224 26.204 87/98% 94/194% 90% 

1386 2.861.974 4/18% 5/10% 8/253 39.427 16/99% 08/263% 90% 

1387 3.378.724 4/25% 4/10% 1/213 31.114 19/99% 69/10% 90% 

1388 3.562.289 8/10% 9/11% 7/151 19.080 97/98% 69/99% 90% 

1389 4.304.264 4/12% 5/13% 6/138 37.330 82/98% 02/2% 90% 

1390 6.869.734 5/21% 3/12% 2/146 67.779 99/95% 28/1%- 90% 

1391 9.114.942 5/30% 2/12% 7/165 28.563 77/98% 26/65% 90% 

1392 12.219.737 7/34% 4/10% 5/302 29.326 79/96% 63/47% 54% 

1393 12.872.917 6/15% 6/10% 6/456 18.060 93/94% 70/32% 54% 

1394 12.314.220 9/11% 11% 8/513 5.354 45/95% 01/42%- 54% 

1395 14.102.511 0/9% 4/12% 3/499 20.843 19/96% 66/80% 90% 
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1396 16.962.841 6/9% 9/11% 7/486 22.596 10/96% 97/22%- 90% 

های های تحقیق با بررسی دادهها. ابتدا با رویکرد اول به آزمون فرضیهآزمون فرضیه

بود،  شدهتوزیعوسازی های خودرپرسشنامه دوم که در سطح مدیران و کارشناسان شرکت

پرسشنامه از آزمون  سؤاالتماهیت  نیزها و پرداخته شد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده

است. نتایج این آزمون در  شدهاستفادهآزمون فرضیات نیکویی برازش )کای دو( برای 

 است. شدهگزارش 10جدول 

 های پرسشنامهبر مبنای دادههای فرعی : نتایج آزمون فرضیه10جدول 

دو یاک متغیر وابسته فرضیه  نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی 

1فرعی فرضیه  000/3 تولید ناخالص داخلی   1 083/0  تائیدعدم  

2فرعی فرضیه  167/36 نرخ تورم   2 000/0  تائید 

3فرعی فرضیه  222/20 نرخ بیکاری   2 000/0  تائید 

4فرعی فرضیه  تشاخص قیمت نسبی واردا   167/36  2 000/0  تائید 

5فرعی فرضیه  704/35 خالص تراز تجاری   3 000/0  تائید 

های گمرکی خودروهای سواری بر چهار متغیر کالن ، تعرفه10جدول  مطابق نتایج

 تأثیر یعنی نرخ تورم، نرخ بیکاری، شاخص قیمت واردات و خالص تراز تجاریاقتصادی 

 است. مشاهدهقابل 2ق رویکرد اول در شکل معنادار دارد. مدل نهایی پژوهش مطاب

 
 امههای پرسشن: مدل نهایی تحقیق با رویکرد تحلیل داده2شکل 
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های تحقیق پرداخته شد. در های ثبتی به آزمون فرضیهدر رویکرد دوم با بررسی داده

های تحقیق با روش آزمون فرضیه منظوربهاین بخش به دلیل کم بودن حجم نمونه 

 ساختار استفاده شد. طبق Smart PLSافزار اختاری تکنیک تحلیل مسیر از نرممعادالت س

 شود به بهینه مدل از هر قسمت است الزم )حداقل مربعات جزئی(، PLS مسیری یسازمدل

نیکویی برازش  و افزونگی اشتراك، شاخص سه از PLS مسیری سازیمدل در دلیل همین

(GOFاستفاده می )است. شدهگزارش 11دول ها در جای این شاخصشود. نتایج حاصل بر 

صورت مناسبی برآورد شده است. توان نتیجه گرفت که مدل بهمقادیر حاصل می بر اساس

 است. شدهگزارش 12های تحقیق در جدول همچنین نتایج برآورد مربوط به آزمون فرضیه
 برازش مدل یهاشاخص: مقادیر 11جدول 

 شاخص
شاخص 

 اشتراك

شاخص 

نگیافزو  
 GOF اعتبار اشتراك

ضریب 

 تعیین

یتجار تراز خالص  918898/0 918898/0 943326/0 

883067/0 881109/0  

یداخل ناخالص دیتول  847069/0 847069/0 891877/0 

واردات ینسب متیق شاخص  878068/0 878068/0 919193/0 

تورم نرخ  906229/0 906229/0 949310/0 

یکاریب نرخ  905356/0 905356/0 948579/0 

گمرکی هایتعرفه  845648/0 845648/0 894848/0 

 های ثبتیهای فرعی با بررسی داده: نتایج آزمون فرضیه12جدول 

نتیجه 

 آزمون

 t مقدار

 بحرانی

 tمقدار 

 شدهمحاسبه

ضریب مسیر 

 )متغیر(
 فرضیه متغیر وابسته

96/1 تائید  750/32  886/0- 1فرعی ضیه فر تولید ناخالص داخلی   

تائیدعدم   96/1  377/0  041/0- 2فرعی فرضیه  نرخ تورم   

تائیدعدم   96/1  820/1  154/0 3فرعی فرضیه  نرخ بیکاری   

96/1 تائید  020/13  739/0- 4فرعی فرضیه  شاخص قیمت نسبی واردات   

96/1 تائید  997/16  672/0- 5فرعی فرضیه  خالص تراز تجاری   
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سه متغیر کالن های گمرکی خودروهای سواری بر ه، تعرف12جدول مطابق نتایج 

 تأثیر اقتصادی یعنی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت واردات و خالص تراز تجاری

 است. مشاهدهقابل 3دارد. مدل نهایی پژوهش مطابق رویکرد دوم در شکل  یمعنادارمنفی 

 
 های ثبتی: مدل نهایی تحقیق با رویکرد تحلیل داده3شکل 

متغیر کالن  4های گمرکی بر اثر معنادار تعرفه تائیدوجه به نتایج رویکرد اول )با ت

متغیر کالن  3های گمرکی بر اقتصادی( و همچنین رویکرد دوم )اثر معنادار تعرفه

های تعرفه دیگرعبارتیبهشود. و پذیرفته می تائیداقتصادی(، فرض اصلی پژوهش نیز 

 قتصادی دارند.ناداری بر متغیرهای کالن امع تأثیرگمرکی خودروهای سواری 

معنادار  تأثیرهای پرسشنامه برای داده هاها. نتایج حاصل از آزمون فرضیهتحلیل یافته

تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر چهار متغیر کالن اقتصادی، یعنی نرخ تورم، نرخ 

رو، این نتایج ازایند. ننکمی تائیدبیکاری، شاخص قیمت واردات و خالص تراز تجاری را 

ها ند. همچنین نتایج آزمون فرضیهکنمی تائیدپژوهش را  5و  4، 3، 2 های فرعیفرضیه

معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر سه متغیر کالن  تأثیرهای ثبتی برای داده

اقتصادی، یعنی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت واردات و خالص تراز تجاری را 

تمامی ند. کنمی تائیدپژوهش را  5و  4، 1های این نتایج فرضیه از این رو،د. کننمی تائید

قرار گرفتند. خالصه نتایج  یموردبررسدرصد  95های پژوهش در سطح اطمینان فرضیه

 است. شدهارائه 13ول تفاده از دو رویکرد متفاوت در جدها با استحلیل فرضیه

که این دو منبع از دو زاویه و  است نیارویکرد دلیل تفاوت در نتایج تحلیل این دو 

نتایج متفاوت بودند.  روینازااند و دیدگاه متفاوت به این موضوع و این اثرات نگاه کرده

ها و نظرسنجی کارشناسان های حاصل از دیدگاهکه داده این است دهندهنشاناین تفاوت 
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ن موضوع نگاه صاد کشور به ایحوزه صنعت خودرو از دید تجربی و شواهد مشهود در اقت

های ثبتی، از داده کهدرحالی. کردندها پاسخ دادند و اثرات را مشخص کرده و به پرسش

ای و ها و عملکرد برنامهدیدگاهی دیگر و از اعداد و ارقام واقعی که حاصل از سیاست

 .کردند، این اثرات را مشخص استاقدامات واقعی دولت نسبت به اقتصاد کشور 

 های فرعی با دو رویکرد تحقیقنتایج آزمون فرضیه : مقایسه13دول ج

 متغیر وابسته فرضیه

 بر اساس

های داده

 پرسشنامه

 بر اساس

های داده

 ثبتی

 تائیدتحقیقات همسو با 

 فرضیه

فرعی فرضیه 

1 
 تائید تائیدعدم  تولید ناخالص داخلی

نجارزاده  و پاسبان

 (1987آشور )(، 1378)

فرعی فرضیه 

2 
تائیدعدم  تائید نرخ تورم  (1378نجارزاده ) و پاسبان 

فرعی فرضیه 

3 
تائیدعدم  تائید نرخ بیکاری  

نجارزاده  و پاسبان

همکاران (، برقی و 1378)

 (1987آشور )(، 1386)

فرعی فرضیه 

4 

شاخص قیمت نسبی 

 واردات
 (2002شرمن ) تائید تائید

فرعی فرضیه 

5 
 تائید تائید خالص تراز تجاری

نجارزاده  و اسبانپ

تورنتون تریبیل و (، 1378)

(2000) 

های تحقیق بر اساس تحلیل پرسشنامه، اثر منفی تعرفه گمرکی خودرو سواری بر یافته

( است. همچنین 1378های پاسبان و نجارزاده )ند که همسو با یافتهکمی یدتائنرخ تورم را 

که مطابق با  کندمی یدتائری اثر مثبت تعرفه گمرکی خودرو سواری را بر نرخ بیکا

 .است( 1987( و آشور )1386(، برقی و همکاران )1378های پاسبان و نجارزاده )یافته

، اثر منفی تعرفه گمرکی خودرو سواری های ثبتیهای تحقیق بر اساس تحلیل دادهیافته

( 1378زاده )های پاسبان و نجارکند، که همسو با یافتهمی یدتائبر تولید ناخالص داخلی را 

( است. همچنین اثر منفی تعرفه گمرکی خودرو سواری بر شاخص قیمت 1987و آشور )

 ت.( اس2002های شرمن )ند که مطابق با یافتهکمی یدتائنسبی واردات را 
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اثر منفی تعرفه گمرکی خودرو سواری بر خالص تراز تجاری، هم بر اساس تحلیل 

قرار گرفت که همسو با  یدتائهای ثبتی، مورد ل دادههای پرسشنامه و هم بر اساس تحلیداده

. همچنین این نتیجه است( 2000) تریبیل و تورنتون( و 1378های پاسبان و نجارزاده )یافته

 .است( ناسازگار 1393های نونژاد و همکاران )با یافته

اری را های تحقیق، اثرگذاری تعرفه گمرکی خودرو سو، یافتهشدهیانببا توجه به مطالب 

 که ،ندکمی یدتائهای ثبتی بر متغیرهای کالن اقتصادی بر اساس تحلیل پرسشنامه و داده

 .است( 1378پاسبان و نجارزاده )های پژوهش مطابق با یافته

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

را  هاتعرفهمیزان  توانحمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی خودرو سواری می برای

توجه به اثر  باخواهد یافت. در این صورت  میزان واردات کاهشر اثر آن داد که دافزایش 

)بر اساس تحلیل  تولید ناخالص داخلی خودروهای سواری بر های گمرکیمعنادار تعرفه

 اقتصادی کشور یترشد و بهبود وضعسبب  که یافتهیشافزا، این شاخص های ثبتی(داده

شاخص بر  خودروهای سواری های گمرکیهتعرف اثر معناداربا عنایت به خواهد شد. 

تقاضا برای خودروهای چنین حمایتی ، )بر اساس نتایج هر دو رویکرد( قیمت واردات

ی وارداتی خودروهای داخلی جایگزین خودروها یگردعبارتبهرا افزایش داده یا داخلی 

 های گمرکیتعرفه کهییازآنجا به عالوه بد.یامیکاهش  سواری خودروشوند و واردات می

معناداری دارد )بر اساس نتایج هر دو رویکرد(،  یرتأث خودروهای سواری بر تراز تجاری

که منجر به بهبود  مثبت بر تراز تجاری شده یرتأث سببکاهش واردات  باای حمایت تعرفه

 د.شوکسری تجاری و افزایش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها می

بر نرخ تورم و بیکاری )بر اساس نظر  خودروهای سواری کیهای گمرتعرفهاثر معنادار 

که با افزایش نرخ تورم، میزان  آمدهدستبهکارشناسان صنعت( احتماالً با این توجیه 

رود. نرخ بیکاری تا حدی باال می یجهدرنتو  یافتهیشافزاحمایت )تعرفه( کاهش و واردات 

وجب عدم تخصیص بهینه منابع به م از سوی دیگر اعمال تعرفه و حمایت از این صنعت

اما نکته ؛ د که نهایتاً منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شدشوهای صادراتی میبخش

-این است که در شرایط افزایش نرخ بیکاری، همین صنایع درخواست حمایت تأملقابل

 جهت ایجاد اشتغال از دولت دارند. ی راهای بیشتر



 

  ...ر متغیرهای کالن اقتصادیهای گمرکی بکارکردهای تعرفه

 

267 

 

 و داخلی صنایع بین رقابت گمرکی هایعرفهت کاهش که رایج تصور برخالف

 به و بوده زادرون امری رقابت د،شومی تولید کیفیت افزایش موجب و باالبرده واردکنندگان

 و ریزیبرنامه کیفیت بردن باال با رو،ازاین. دارد بستگی انسانی نیروی و ریزیبرنامه کیفیت

 .یافتدست رقابتی زیتم و تولید کیفیت بهبود به توانمی انسانی نیروی

 سیاست کالن اقتصادی، اتخاذ یرهایمتغهای گمرکی بر معنادار تعرفه یرتأثبا توجه به 

 حائز بسیار د،نباش دولت هایهدف با متناسب که ییهاتعرفه میزان در خصوص مناسب

خ نرشاخص قیمت واردات و  بر هاتعرفه منفی اثر به عنایت با نمونه، عنوانبه .است اهمیت

 افزایشو  یحمایت سیاست باشد، دولت هایهدف از تورم نرخ کاهش کهیدرصورت ،تورم

 .شود اتخاذ باید هاتعرفه میزان

 و تعرفه کنندهتعیین متغیرهای دادن قرار مدنظر با باید سواری، خودروهای تعرفه اعمال

 با متناسب و نواردات آ میزان و سواری خودروهای بازار و تولید ساختار با متناسب نیز

 تولیدکنندگان و تولید از منطقی حمایت جهت در یگذاراستیس کارای و مؤثر ارتقای

 مؤثر و مفید تا باشد ذینفع هایگروه طرف از وارده فشارهای تعدیل نیز و خودرو داخلی

 شود. واقع

 منابع -7

 تعرفه رخن کاهش تأثیر. (1386بهبودی، داود ) ؛ صادقی، حسین ویمحمدمهدبرقی اسکویی، 

پژوهشنامه  .روستایی و خانوارهای شهری بین درآمد و توزیع اشتغال سطح بر کاالهای وارداتی

 .111-89 ص ،35 شمارهاقتصادی، 

 و مطالعات موسسه .تهران ،کاال ترخیص و گمرکی مقررات با آشنایی .(1384) رضا بنایی،

 .بازرگانی هایپژوهش

 نی.نشر  :ن در بستر جهانی شدن تهراناقتصاد ایرا .(1381مهدی )محمد ،بهکیش

 .تعرفه بر متغیرهای کالن اقتصادی بررسی تاثیر .(1378) رضا نجارزاده، و فاطمه پاسبان،

 .22-1 ص ،10 شمارهعلوم انسانی،  مدرس

 .نی نشر :تهران .بازرگانی هایسیاست و هانظریه المللبین تجارت .(1393) سیدجواد پورمقیم،

 .ترمه انتشارات: تهران .اقتصادی هاینظریه و هااندیشه .(1397)حمدرضا م زاده،حمیدی

 موسسه ،تهران .ایران در آن پیامدهای و حمایتی هایسیاست .(1381) یعل ابراهیم رازینی،

 .بازرگانی هایپژوهش و مطالعات

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/12284/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/12284/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/174842/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/174842/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
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