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بررسی تاثیر تحریم بر شاخصهای اقتصادی برندهای داخلی صنعت بهداشتی و آرایشی
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علیرضا شیخ
شیوا اسالمی

2

چكیده
تحریمهای اقتصادی اخیر تاثیرات مخرب بسیار زیادی را طی چند ساله اخیر بر صنایع بهداشتی و آرایشی داشته
است  ،حتی برخی از شرکتهای تولیدی مذکور به خاطر نبود مواد اولیه وارداتی و عدم جایگزینی آن ،به حالت نیمه
فعال و بعضا تعطیل گشتند .لیکن در نیمه دوم سال  7931با تصمیم اتخاذ شده از سمت وزارت صنایع و معادن ،
هیئت دولت و تاییدیه مجلس شورای اسالمی  ،در راستای حمایت از تولید داخل پیرو سیاستهای کالن کشور مبنی
بر توقف کامل کاالهای خارجی منجر به تحول نسبتا خوبی در صنایع مذکور گردیده است به نحوی که شرکتهای
تولیدی داخلی صنعت لوازم بهداشتی و شوینده ها در نبود رقبای خارجی و در محیط امن اقدام به سرمایه گذاری
مجدد و با استفاده از توانمندیهای داخلی شروع به راه اندازی برخی از واحدهای تولیدی نموده اند که کیفیت محصوالت
آنها چه بسا باالتر از نمونه سابق وارداتی آن میباشد و در همین راستا مصرف کنندگان داخلی نیز با توجه به افزایش
کیفیت برندهای داخلی و قیمت مناسب آن از نیمه دوم سال  31به بعد استقبال بسیار زیادی از محصوالت صنایع
آرایشی و بهداشتی داخلی کرده اند ،بطوریکه تاثیر بسیار زیادی بر میزان فروش و سطح کیفیت و حتی میزان صادرات
به کشورهای منطقه داشته است .در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا نتایج تحریمهای بین المللی و تاثیرات آن را بر صنایع
بهداشتی و آرایشی بررسی نماییم .پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیرات تحریم و قطع واردات بر روی 4شاخصه
فروش داخلی ,فروش صادراتی ,سود خالص و کیفیت تأثیرگذاری آن بر نتایج سازمان انجام شده است .این پژوهش از
نوع مطالعات کاربردی به شـمار مـی رود کـه بـه روش ترکیبی انجام پذیرفت .بخش کیفـی بـه روش تحلیـل محتوا و
بخـش کمـی بـه روش توصـیفی -همبستگی انجام شد .مدیران ارشد گروه صنعتی پاکشو (گلرنگ ) و خبرگان این
صنعت به عنوان جامعه آماری بخش کمی پژوهش انتخاب شدند  .نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت.
 44نفر به عنوان .نمونه آماری در بخش تحلیل استنباطی و  71نفر از خبرگان صنعت در بخش تحلیل محتوا (کیفی)
انتخاب شدند .دادههای بخش کمی و کیفی توسط پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری  SPSSو
مدل تم تجزیه و تحلیل شد .به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون )کولموگروف-اسمیرنوف( بهره گرفته شده
است و برای تست مدل پیشنهادی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفتهشد ,نتایج سه فرضیه از  4فرضیه پیشنهادی
مورد تایید قرار گرفت .به نحویکه میزان همبستگی بین قطع واردات و تحریمها و افزایش مبلغ فروش ,سود خالص و
کیفیت محصوالت تولیدی این صنعت تایید گردید()17
کلمات کلیدی
تحریم ،فروش ،سود خالص،کیفیت ،صادرات ،رضایت مشتریان
-7گروه بازاریابی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایرانa.sheikh@aut.ac.ir .
-1گروه مدیریت کسب و کار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران (.نویسنده مسئول) sh.eslami@aut.ac.ir

911

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هفتم -پائیز 9911
مقدمه
در سالهای اخیر تحریمهای اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مسایل روز مورد بحث در مجامع
علمی ایران گرفته است .اماتعداد انتشارات علمی ،مقاله و نوشته در این زمینه ،در داخل کشور به شکلی
شگفت آور کم بوده است)7( .
تحریم اقتصادی ابعاد و تبعات گوناگونی دارد و میتواند بر شاخصهای اقتصادی و مالی مانند فروش،
سود خالص ،میزان صادرات ،میزان کیفیت ،تاثیرات جدی را واردکند ،مسئله اصلی که در این تحقیق
مطرح است که آیا تحریمهای اقتصادی بر شاخصهای اقتصادی شرکتهای صنایع آرایشی و بهداشتی
تاثیری داشته است یا خیر؟ و اگر تاثیری داشته است تاثیر آن چگونه بوده است؟
از آنجاییکه بازار جهانی محصوالت آرایشی – بهداشتی در سال  ،1171به ارزش  191/49میلیارد
دالر تخمین زده شد و انتظار می رود تا سال  1119این رقم به  511/47میلیارد دالر برسد و در سالهای
 1175-1119نرخ رشد ساالنه این صنعت به حدود  1/74درصد دست یابد .موردور اینتلجنس
() 1173این روند ،آن را به یک صنعت با ارزش جهانی و البته یک بازار بسیار رقابتی تبدیل کرده است.
این امر نیاز به نوآوری و جذابیت را در انتخاب استراتژیهای بازاریابی در صنعت آرایشی – بهداشتی
افزایش داده است .سینتسیو ( )1171از طرفی ،جایگاه ایران به عنوان سومین کشور مصرف کننده
محصوالت آرایشی – بهداشتی در خاورمیانه و هفتمین واردکننده در جهان (اکبری و همکاران ) 7931
توجه افراد زیادی را به سرمایه گذاری در این صنعت جلب کرده است) 1(.
بازار مصرف لوازم آرایشی در طول سالهای اخیر رونق بسیاری گرفته است و مقدار قابل توجهی از
این میزان تقاضا شده به وسیله واردات تامین میشود .حجم بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران حدود
 1/1میلیارد دالر است که از میزان  91درصد توسط تولید کنندگان داخلی تامین و عرضه میشود .این
در صورتی است که تولیدکنندگان داخلی توان تولید بیش از  711درصد نیاز داخلی را دارند 11 .درصد
باقیمانده نیاز بازار نیز توسط کاالهای خارجی تامین میشود .در این میان نکته قابل توجه این است که
تا سال  7934فقط  71درصد از  11درصد واردات کاالهای خارجی به صورت قانونی به کشور صورت
گرفته و بقیه آن توسط قاچاق تامین شده است .به عبارت دیگر اگر سهم محصوالت آرایشی خارجی را
یک میلیارد و  411هزار دالر در نظر بگیریم حدود  111هزار دالر آن به صورت رسمی و بقیه به وسیله
قاچاق وارد کشور شده است.
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در بررسیهای صورت گرفته از نظر کیفی تولید اقالم لوازم آرایشی در داخل کشور با کاالهای فرانسوی
و آمریکایی برابری میکند .مواد اولیه از بهترین کشورهای تولید کننده وارد میشود و از نظر امکانات و
منابع تامین مواد اولیه و تکنولوژی تولید هیچگونه کمبودی را مشاهده نمیکنیم)9( .
با توجه به اینکه از سالهای 7931-7931علیرغم تحریمهای صورت گرفته کماکان واردات لوازم
آرایشی – بهداشتی به صورت رسمی و غیررسمی به داخل کشور ادامه داشته است و اثر تحریمها بر روی
شاخصهای اقتصادی با توجه به تحقیقات صورت گرفته طی سالهای  7931-7931منفی بوده است
لیکن در سال  7931با توجه به مصوبه هیئت دولت و همچنین تاییدیه مجلس مبنی بر ممنوعیت کلیه
کاالهای خارجی لوکس (  ) 31/14/71تولید کنندگان صنایع آرایشی و بهداشتی را بر آن داشت با توجه
به قطع کامل واردات و نبود رقیب خارجی و فراهم شدن فرصت سرمایه گذاری جدید و همچنین استقبال
شدید مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهد اشتی در ایران تحول بسیار بزرگی در میزان تولید ،فروش،
صادرات و افزایش کیفیت برندهای داخلی صنایع آرایشی و بهداشتی رخ داد و این رویکرد منجر به رشد
شاخص های اقتصادی مذکور گردید .در این تحقیق بر آن هستیم اثرات تحریم را در فاصله زمانی بعد از
نیمه دوم سال ( 7931مصوبه ممنوعیت واردات کاالهای خارجی ) بررسی و گزارش گردد)4(.
پیشینه تحقیق
در دوره های اخیر تحریم اقتصادی به یک ابزار سیاسی و اقتصادی مهم برای تحت تاثیر قرار دادن
رفتار کشورها تبدیل شده است .حتی سازمانهای بین المللی نیز از این رویکرد استقبال کردهاند.
(کورترایت  ،لوپز  .) 1111تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال میگردد به گونهای که
کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم
پوشی می کنند .تحریم اقتصادی را میتوان از منظر تعداد کشورهای تحریم کننده بررسی نمود .بر این
اساس تحریم اقتصادی به دو قسمت تحریمهای یکجانبه و چند جانبه قابل تقسیم میباشد( .کاروسو
 ) 1119داگسی ( )7351تحریمهای اقتصادی را به چهار نوع تقسیم میکند  .7 :کنترل و محدودسازی
تجاری  .1معلق ساختن کمکها و حمایتهای تکنولوژیکی  .9مصادره اموال و داراییهای کشورهای
هدف تحریم  .4ممنوعیت لیستی از شرکتهای کشورهای هدف برای تجارت با کشور اعمال کننده.
مطالعات متعددی در ارتباط با آثار تحریمها انجام گرفته است .در جدول شماره  7تعدادی از مطالعات
که به بررسی اثرات تحریم پرداخته است مورد بررسی قرار گرفته است)71-71( .
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جدول  : 9تعدادی از مطالعات پیشین در زمینه تحریمهای اقتصادی

نوسینده

زمینه تحقیق

به بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی آمریکا بر تجارت آمریکا بر اساس مدل جاذبه پرداخته است
 .تحریمها به سه بخش ،تحریمهای ضعیف ،متوسط و شدید تقسیم بندی شده است .در این
مقاله هافباوئر بر اساس مدل جاذبه به محاسبه و تخمین میزان تجارت گمشده و یا زیانهای
هافباوئر() 1119
تجاری ناشی از تحریم بر اقتصاد آمریکا پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که در بین
 4کشور مورد مطالعه ایران دومین کشوری است که تحریمهای آن بیشترین زیان یا تجارت
گمشده را بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است .
کاروسو() 1119

به بررسی تاثیر تحریم اقتصادی بین الملل روی تجارت خارجی آمریکا دوره  7341تا 1111
پرداخته و تایید نموده که تحریم اقتصادی تاثیر منفی معنی داری بر تجارت خارجی آمریکا
داشته است.

به بررسی اثرات تحریم اقتصادی توسط آمریکا پرداخته است .نتایج مطالعه یانگ نشان داده است
یانگ( ) 1114که تحریم اقتصادی آمریکا باعث گسترش حجم تجارت کشورهای تحریم شده با کشورهای غیر
تحریم کننده شده است.
به بررسی ابعاد تحریم اقتصادی علیه ایران از سوی کشورها و نهادهای بین الملل پرداخته است.
لیندرمن و دیگران نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تحریمها ازطریق کانالهایی نظیر قراداد کشتیها ،قرارداد
بیمه و نهادهای مالی بر اقتصاد ایران تاثیر معنا داری میگذارد و نهایتا تجارت خارجی ایران را به
()1111
صورت جدی تحت تاثیر قرار میدهد.
به تحلیل تاثیر تحریمهای اقتصادی بر بخش نفت و سرمایه گذاری در ایران پرداخته و نشان
داده است که تحریم سه دهه گذشته تاثیر معناداری بر تولید و سرمایه گذاری خصوصا در بخش
کاتزمن() 1171
نفت در ایران گذاشته است در این گزارش فرآیند تحریمهای اقتصادی ایران و رفتار بازیگران
مهم در این فرآیند مورد تحلیل قرار گرفته است .

شریعتی نیا
()7931

یافتههای پژوهش نشان میدهد عمده تحریمهای اعمالی علیه ایران در جهت ممانعت از
دسترسی این کشور به منابع مورد نیاز بوده و به تدریج بر ابعاد و عمق آنها افزوده شده ،به
گونهای که ب سیاری از ساختارهای دولت و در سال اخیر اساسا حیات اقتصادی ایران را هدف قرار
دادهاند .بر همین مبنا نویسندگان استدالل کردهاند که نشانههایی از به کارگیری مدل فروپاشی
سیاسی نیز در قالب تحریمهای اعمالی ،بروز و ظهور یافته است.

با استفاده از مدل جاذبه  ،به ارزیابی اثر تحریمهای اقتصادی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا  ،از
آذربایجانی()7934
حیث شدت اعمال آنها ،بر تجارت غیرنفتی ایران و نمونه ای چهارده تایی از شرکای عمده
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تجاری آن طی سال  1111-1177پرداخته شده است .بر اساس این تحقیق تحریم محدود جز
در زمینه صادرات کد کاالیی شماره هفت و تحریم گسترده جز در زمینه صادرات کد کاالیی
شماره پنج در سایر موارد اثر منفی و معنی داری بر جای گذارده است.
به بررسی کمی شوکهای وارد بر اقتصاد ایران و اندازه گیری اهمیت هر یک از آنها در رکود
 7937-7931پرداخته شده است .بر اساس یافتههای این مطالعه ،شکاف بهره وری بیشترین
توانایی را در توضیح چرخههای تجاری ایران داشته و شکاف تجارت نقشی در توضیح رکود
رحمتی( 7931-7937 ) 7931نداشته است .اما زمانی که اثر نرخ ارز از شکاف تجارت خارج میشود و تنها اثر
تحریمها در شکاف تجارت باقی میماند ،شکاف تجارت ،بخشی از کاهش تولید در سال  7931را
توضیح میدهد .همچنین افزایش موانع تجارت در سال  7937به طور عمده ناشی از افزایش نرخ
ارز و در سال  7931ناشی از تحریمها است.
در این تحقیق صرفا به ارزیابی اثر پویای تحریمهای بین المللی بر واردات کاالهای سرمایهای و
همچنین بر تولید ناخالص داخلی  GPDایران ،در چارچوب یک مدل ساده پرداخته شده است.
مهرگان() 7934
همچنین یافتههای اینمقالهنشانمیدهند که ضریب افزایش بلند مدت معادل  1,45است ،یعنی
یکدرصدکاهش در وارداتکاالهایسرمایهای ،باعث کاهش GPDبه مقدار  1,45درصد میشود.
برخورداری
()7931

این تحقیق به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران پرداخته است .نتایج موید این است
که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلند مدت ،نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت ،درآمدهای
نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی  ،تولید ناخالص داخلی ،اختالف
تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد .

منبع  :شماره  71-71فهرست منابع

تحریمهای اعمال شده علیه ایران
الیحه تحریم ایران و لیبی مشهور به( ایلسا ) تحریمهای بسیار شدیدی علیه بخش عمده تجارت
کشورها با ایران و لیبی اعمال کرده و هدف عمده آن جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش نفت و انرژی
ایران بود )5( .قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها که به اختصار ( کاتسا ) نامیده میشود،
تازه ترین تحریمهای جامعی است که علیه ایران و البته روسیه و کره شمالی اعمال شده است .این قانون
در تابستان سال  7934در کنگره و سنای آمریکا رای آورد و به طور عمده ،تحریمهایی علیه فعالیتهای
موشکی و تسلیحاتی ایران اعمال کرده است )3( .به رغم این اقدامات ،شاید بتوان قانون ایسا را به عنوان
بزرگترین و جامع ترین حرکت تحریمی ایران شناخت و در طراحی چند مرحله ای موسوم به ماشه یا
هرگونه سرمایه گذاری در صنایع وابسته به نفت و انرژی  ،فروش بنزین ،تجهیزات مربوط به صنایع
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پتروشیمی ،و نهایتا بخشهای مربوط به حمل و نقل نقت و انرژی ایران مشمول تحریمهای آمریکا قرار
گرفتند .تحریمهای هر سال در کنار رشد درآمد سرانه (به عنوان متغییری که نشان دهنده سطح اثرگذاری
تحریمها است) .میتواند مقایسه و بررسی اثرگذاری تحریم را به سادگی نشان دهد)74( .
با توجه به بررسی صورت گرفته ،سیاست تحریم اقتصادی ایران طی دوره  ،7913-7954علیرغم
تحمیل هزینههای بسیار سنگین بر اقتصاد ایران ،در نیل به اهداف خود از موفقیت نسبتا کمی برخوردار
بوده است( .نرخ درآمد سرانه در این دوران دچار تغییرات منفی چشم گیری نشده است )اما قطعنامه
 7191و تحریمهای همراه آن ،با همه جانبه کردن تحریم اقتصادی ایران ،ایجاد هماهنگی بیشتر بین
اهداف و ابزارهای تحریم و استفاده از ابزارهای موثرتر ،به نحوه چشمگیری کارآیی سیاست تحریم اقتصادی
ایران را افزایش داده است .همچنین نشان میدهد بیشترین تاثیر تحریمها مربوط به سالهای ،7913
 7931 ، 7934 ، 7937 ، 7941 ، 7941بوده است )11-71( .
صنعت بهداشتی و آرایشی در ایران
شرکتهای گروه محصوالت شوینده ،پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل  4شرکت ،به ترتیب
جدول زیر می باشد :
جدول  :2فهرست جداول شرکتهای بورسی صنعت بهداشتی و آرایشی.

ردیف

نام شرکت

نیروی انسانی (نفر )

7

پاکشو

7771

1

پاکسان

347

9

داروگر (تولید دارو )

415

4

گلتاش

411

1

تولی پرس

911

4

ساینا

743

منبع  :کدال بورس  -اطالعات صورتهای مالی شرکتهای صنعت آرایشی و بهداشتی

با توجه به بررسیهای به عمل آمده حجم فروش داخلی شرکتهای صنایع بهداشتی و آرایشی در
سال  31بالغ بر  51/111میلیارد ریال برآورد شده است که به تفکیک شرکتهای بورسی و غیر بورسی
را شامل می شود و با توجه به تحقیق صورت گرفته در شرکت تولیدی پاکشو اطالعات آن به شرح زیر
میباشد:
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تاریخچه شرکت پاکشو
گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) در سال  7917با سرمایه فکری ،مادی و معنوی آقای حاج
محمدکریم فضلی و به مدد تالش و کوششهای شبانه روزی وی و جمعی از مهندسین و متخصصین
ایرانی و عده ای از همراهانش بنیان گذاشته شد .گروه صنعتی پاکشو با به کارگیری دانش فنی روز و
همکاران متخصص و دلسوز خود ،در حال حاضر به عنوان یک شرکت پیشتاز و نوآور در صنعت شوینده
ایران مطرح است و از آن می توان به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای بخش خصوصی
ایران در زمینه مواد شوینده ،بهداشتی و آرایشی نام برد .تولیدات این شرکت با نامهای گلرنگ ،اوه،
سافتلن ،مریدنت و هوم پالس در بازار ایران و نزد مصرف کنندگان ایرانی ،جایگاه ویژه ای دارد و در عین
حال به بازار سایر کشورهای جهان نیز راه یافته است .از تولیدات سالهای اولیه تاسیس میتوان از مایع
ظرفشوئی ،مایع سفید کننده ،نرم کننده حوله و لباس ،شیشه شوی ،جرم گیر ،شامپو فرش و موکت نام
برد که درسالهای بعد با تالش و کوشش مضاعف ،انواع شامپو ،مایع دستشوئی ،خمیردندان و نرم کننده
موی سر در رنگ ها و بسته بندیهای متنوع اضافه شده است:
جدول  :9مبلغ فروش (کلیه مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف

نام شرکت

7

گلتاش

7/544/191 7/513/551

1

پاکسان

9/153/141 9/143/114

1/131/411

داروگر (تولید دارو ) 7/174/111 7/911/791

7/141/457

7/113/371

4

تولی پرس

144/417

119/171

177/534

11/743

1

ساینا

144/141

471/199

394/553

7/141/415

4

پاکشو

9

سال 31

سال 34

سال 31

سال 35

1/159/153

1/441/149
1/755/195

74/399/999 71/773/431 1/714/414 4/417/115

منبع  :کدال بورس  -اطالعات صورتهای مالی شرکتهای صنعت آرایشی و بهداشتی

گروه صنعتی پاکشو ،کیفیت تولید را معادل رضایتمندی مصرف کننده تعریف میکند و آنرا کلید
موفقیت خود میداند .در این دوره انواع شامپوها ،مایع دستشویی ،خمیر دندان ،دستمال کاغذی و به
عبارتی تقریباً بیشتر محصوالت بهداشتی و شوینده با برندهای مختلفی چون گلرنگ ،اوه ،سافتلن و …این
گروه که شرکتهای مختلفی چون :پاکشو ،گلرنگ پخش ،گلپخش اول ،پدیده شیمی نیلی و … را شامل
میشود به عنوان یکی از پویاترین گروههای اقتصادی برآمده از بخش خصوصی میباشد.
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جدول  : 7مبلغ سود یا زیان خالص (کلیه مبالغ به میلیون ریال است)

نام شرکت

سال 31

سال 34

سال 31

سال 35

گلتاش

419/111

414/731

114/347

7/145/159

پاکسان

197/117

943/517

341/143

7/111/191

داروگر (تولید دارو )

144/514

774/143

357/711

114/544

تولی پرس

()414/947

ساینا

91/315

پاکشو

()194/357( )7/115/414( )193/139
41/441

7/497/117 7/951/141

31/543

755/941

4/111/791

4/194/111

منبع  :کدال بورس  -اطالعات صورتهای مالی شرکتهای صنعت آرایشی و بهداشتی
انتخاب به عنوان کارآفرین نمونه از طرف وزارت صنایع ،دریافتنشانطالییتحقیقوتوسعهازسوی وزیر
صنایع و معادن ،دریافت لوح تقدیر صادر کننده نمونه کشور و در عرصه مسئولیتهای اجتماعی انعقاد
تفاهمنامه حمایتگلرنگ از یونیسف به نفع کودکان ایرانی نیزازدیگر افتخاراتایشان به شمارمیرود)4(.
جدول : 5مبلغ فروش صادراتی (کلیه مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف

نام شرکت

سال 34

سال 31

سال 35

7

گلتاش

14/911

41/131

791/311

1

پاکسان

319/417 119/795 111/553

9

ساینا

15/517

797/113 779/155

4

پاکشو

.............

939/474 111/519

منبع  :کدال بورس  -اطالعات صورتهای مالی شرکتهای صنعت آرایشی و بهداشتی

الزم به ذکر است شرکتهای فوق الذکر ،در سالهای مذکور صادراتی نداشتند  .داروگر  ،تولی پرس
فرضیات تحقیق
در تحقیق حاضر فرضیات به شرح زیر مطرح میگردد :
فرضیه پیشنهادی  : 7بین تحریمها و میزان فروش داخلی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .
فرضیه پیشنهادی  : 1بین تحریمها و میزان فروش صادراتی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
فرضیه پیشنهادی  : 9بین تحریمها و میزان سود خالص رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .
فرضیهپیشنهادی : 4بین تحریمها و افزایش سطح کیفی محصوالت رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
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مدل پیشنهادی تحقیق
با توجه به فرضیات مطرح شده میتوان الگوی مفهومی زیر را ارائه کرد .

فروش

صادرات

تحریم

کیفیت

سود خالص
شكل  :9مدل پیشنهادی تحقیق

روش تحقیق
به منظور دســـتیابی به مولفهها و ابعاد موثر و ســـاخت مدل تحقیق از روشهای کیفی تحقیق و با
توجه به شـــرایط ســـازمان و جامعه آماری ،روش تحلیل تم مد نظر قرار گرفته اســـت .بر این اســـاس
م صاحبههایی ( 71م صاحبه) با خبرگان مو ضوع انجام شد و محتوای این م صاحبهها با ا ستفاده از روش
تحلیل تم مورد برر سی قرار گرفت .نهایتا تمها و مقولههای تائید شده به عنوان مدل پژوهش ارائه شده
است.
مرحله  .7آشنایی با دادهها :عمق و گستره محتوایی دادهها معموالً شامل "بازخوانی مکرر دادهها" و
خواندن دادهها به صورت فعال (یعنی جستجوی معانی و الگوها) است.
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جدول  : 6مصاحبه با خبرگان صنعت

مقوله  /پاسخ دهنده

نفر اول مصاحبه شوندگان
سرپرست الین زنجیره ای

توضیحات مصاحبه شونده
طبق نظر ایشان استقبال مصرف کنندگان با توجه به تحریم کاالی وارداتی و کنار رفتن
برخی از شرکتهای خارجی ،سهم برندهای داخلی در قفسههای فروشگاههای زنجیرهای
بسیار چشمگیر است و همچنین میزان فروش تناژی و ریالی بعد از تحریمها حداقل بین
 71تا  11درصد افزایش داشته است.

نفر دوم مصاحبه شوندگان
رئیس فروش داروخانه و
اینترنتی

طبق نظر ایشان با توجه به ارتقا کیفیت محصوالت داخلی و مخصوصا بسته بندی و
پکینگ و همینطور خلق محصوالت جدید منجر به افزایش فروش داخلی و صادراتی
گردیده است و همچنین تحریم تهدیدی جهت تامین مواداولیه شرکتهای تولیدی
محسوب میشود.

نفر سوم مصاحبه
شوندگان
رئیس فروش صادراتی

طبق نظر ایشان میزان فروش صادراتی با توجه به افزایش نرخ ارز از حیث ریالی افزایش
پیدا کرده ولی از طرف دیگر باتوجه به اینکه صادرات از طریق خطوط ریلی به کشورهای
همسایه مقدور نیست هزینه حمل و نقل باالست و با توجه به تحریمهای آمریکا انتقال
پول از کشورهای صادراتی هدف به ایران تقریبا غیر ممکن است.

نفر چهارم مصاحبه
شوندگان رئیس فروش

طبق نظر ایشان فروش افزایش پیدا گرده است و کیفیت نیز مسلما افزایش پیدا کرده
است ولی با توجه به هزینههای خرید مواد اولیه که نسبت به قبل از تحریم افزایش قابل
توجهی داشته در نهایت سود شرکت تغییر چندانی نداشته است.

نفر پنجم مصاحبه
شوندگان مدیر مالی

طبق نظر ایشان بعد از شروع تحریم و قطع واردات کلیه شاخصهای اقتصادی اعم از
فروش داخلی و فروش صادراتی به نحو چشمگیری افزایش یافته و میزان کیفیت
محصوالت نیر ارتقا یافته است و ضمنا اطالعات موجود در کدال بورس شرکت دلیل
بسیار موجهی برای اثبات این ادعا است.
منبع  :یافتههای پژوهشگر

مرحله  .1ایجاد کدهای اولیه :این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از دادهها است .کدها یک ویژگی
دادهها را معرفی مینمایند که به تحلیل پژوهش کمک میکند ,دادههای کدگذاری شده از واحدهای
تحلیل (تِمها) متفاوت هستند .
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جدول  : 4جدول کدهای اولیه آماری

ردیف

عنوان و کد تم

عنوان موضوع

کد موضوع

1

فروش صادراتی ()ex

افزایش فروش صادراتی در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی

E01

2

واردات ()IM

قطع واردات کاالهای بهداشی و آرایشی خارجی

I01

3

تحریم ()SN

گسترش تحریمها در سالهای اخیر

N01

4

تولید ()PR

افزایش تولید کاالهای داخلی

P01

5

سودآوری()PT

افزایش سودآوری برندهای داخلی لوازم آرایشی و بهداشتی

T01

6

کیفیت ()QA

بهبود کیفیت محصوالت داخلی در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی

Q01

7

کیفیت ()QA

رضایت از کیفیت محصوالت برندهای داخلی

Q02

8

کیفیت ()QA

سرمایه گذاری جهت افزایش تولید محصوالت داخلی

Q03

9

فروش ()SL

افزایش فروش محصوالت داخلی لوازم بهداشتی و آرایشی

S01

10

فروش)(SL

افزایش خرید محصوالت داخلی لوازم بهداشتی

S02

11

فروش)(SL

استقبال مصرف کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی از محصوالت داخلی

S03

12

فروش)(SL

محبوبیت برندهای داخلی محصوالت بهداشتی و آرایشی

S04

13

فروش)(SL

خرید محصوالت بهداشتی و آرایشی برندهای داخلی

S05

14

فروش)(SL

تمایل برای خرید محصوالت بهداشتی و آرایشی از محصوالت برند داخلی

S06

15

فروش)(SL

افزایش تقاضا برای خرید محصوالت برندهای داخلی بهداشتی و آرایشی

S07

منبع  :یافتههای پژوهشگر
کدگذاری را میتوان به صورت دستی یا از طریق برنامههای نرم افزاری انجام داد .در تحقیق حاضر
شناسایی و کدگذاری بصورت دستی صورت گرفته است.
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جدول  : 8دسته بندی کدهای آماری در قالب تمها

ردیف

عنوان موضوعات

کد موضوع

1

افزایش فروش صادراتی در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی

E01

2

قطع واردات کاالهای بهداشی و آرایشی خارجی

I01

3

گسترش تحریمها در سالهای اخیر

N01

4

افزایش تولید کاالهای داخلی

P01

5

افزایش سودآوری برندهای داخلی لوازم آرایشی و بهداشتی

T01

6

بهبود کیفیت محصوالت داخلی در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی

Q01

7

رضایت از کیفیت محصوالت برندهای داخلی

Q02

8

سرمایه گذاری جهت افزایش تولید محصوالت داخلی

Q03

9

افزایش فروش محصوالت داخلی لوازم بهداشتی و آرایشی

S01

10

افزایش خرید محصوالت داخلی لوازم بهداشتی

S02

11

استقبال مصرف کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی از محصوالت داخلی

S03

12

محبوبیت برندهای داخلی محصوالت بهداشتی و آرایشی

S04

13

خرید محصوالت بهداشتی و آرایشی برندهای داخلی

S05

14

تمایل برای خرید محصوالت بهداشتی و آرایشی از محصوالت برند داخلی

S06

15

افزایش تقاضا برای خرید محصوالت برندهای داخلی بهداشتی و آرایشی

S07

منبع :یافته های پژوهشگر
مرحله  .9جستجوی تِمها :این مرحله شامل دسته بندی کدهای مختلف در قالب تِمهای بالقوه ،و
مرتب کردن همه خالصه دادههای کدگذاری شده در قالب تِمهای مشخص شده است .در پژوهش حاضر,
بر اساس موضوعات مطرح شده تمهای قابل طرح مشخص شدند و سپس بر اساس میزان همپوشانی،
فراوانی و اهمیت موضوعات تلفیق و بازبینی تمها صورت گرفته است.
مرحله  .4بازبینی تِمها .:این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تِمها است .مرحله اول شامل
بازبینی درسطح خالصههای کدگذاری شده است .در مرحله دوم اعتبار تِمها در رابطه با مجموعه دادهها
در نظر گرفته میشود .نهایتا با پاالیش محتوای مصاحبههای انجام شده موضوعات براساس چهار مقوله
زیر طبقهبندی شدهاند.
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جدول  : 1مقولههای تعیین شده تحقیق کیفی
QA

NP

EX

SL

کیفیت محصول

سود خالص

فروش صادراتی

فروش داخلی

منبع  :یافتههای پژوهشگر
مرحله  .1تعریف و نام گذاری تِمها :در این مرحله ،تِمهایی را که برای تحلیل ارائه شــده تعریف
کرده و مورد بازبینی مجدد قرار دادیم ،سپس دادههای اصلی تحلیل شده و به وسیله تعریف و بازبینی
کردن ،ماهیت موضوعی که یک تِم در مورد آن داللت دارد ,مشخص شده ،که هر تِم نشانگر کدام جنبه
از دادهها است.
تحلیل استنباطی
ابتدا به تعیین و تائید عوامل مورد بررسی درمدل تحقیق از طریق تحلیل عاملی پرداخته شده و
سپس به بررسی فرضیات فرعی در تحقیق از طریق آزمون دو جمله ای اقدام شده است .متغیرهای
مستقل تحقیق شامل ( فروش ،صادرات ،سود خالص ،کیفیت ) و متغیر وابسته تحریمها هستند .متعاقبا
به بررسی تاثیر تحریمها بر متغییرهای مستقل تحقیق شامل ( فروش ،صادرات ،سود خالص ،کیفیت)
پرداخته شده است .و نهایتا با بررسی همبستگی بین وضعیت متغیرهای مستقل تحقیق و تاثیر تحریمها
در شرکت مورد بررسی به آزمون فرضیات تحقیق اقدام شده است.
نتایج تحقیق
تحلیل دادههای پرسشنامه
به منظور برر سی پایایی پر س شنامه ضریب آلفای کرونباخ مورد برر سی قرار گرفته و پر س شنامه با
ضـریب آلفای کرونباخ  1,541تایید شـد .وبا توجه به مدل و فرضـیههای تحقیق آزمون های آماری تی
بهمنظور برر سی نظر پا سخگویان در مورد سوالهای پر س شنامه و ضریب همب ستگی پیر سون بهمنظور
بررسی رابطه متغیرهای تحقیق و فرضیه های تحقیق بکارگرفته شده است.
بررسی نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
به منظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهره گرفته شده است .در این
آزمون فرض صفر ،مبنی بر یکنواختی دادهها در سطح خطای  1,11تست میشود .اگر مقدار معناداری
بزرگتر یا مساوی سطح خطا ( )1۵بدست آید ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد
داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود .فرضیههای این آزمون را به صورت زیر میتوان
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بیان کرد : H0 :توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است : H1: .توزیع دادههای مربوط
به هر یک از متغیرها نرمال نیست .از آنجا که آماره بدست آمده در آزمون برای سواالت پرسشنامه
بزرگتر مساوی  1,11است  ،دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است ،وجود نخواهد
داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال است و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه بر اساس نظر دو گروه صاحبنظران و خبرگان شرکت پاکشو ( گلرنگ ) مورد بررسی
و تائید شد .همچنین پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .این
ضریب برای کل پرسشنامه معادل  1,541بدست آمد که نشانگر پایایی بسیار خوب پرسشنامه میباشد.
همجنین با بررسی ضریب آلفای تک تک سواالت مشاهده میشود که این ضریب در تمامی آنها مقدار
مطلوبی دارد .پرسشنامه مذکور مجموعا  44نفر شامل  11نفر مدیر  7 ،نفر سرپرست و  4نفر کارشناس
از کارکنان شرکت پاکشو توزیع گردیده است .که تعداد  11نفر آقایان و  93نفر از بانوان شرکت میباشد
 .در پرسشنامه مذکور بازار هدف کل کارکنان شرکت پاکشو به تعداد  7711نفر بوده است که  44نفر
فوق به صورت تصادفی (روش نمونه گیری کل شماری بوده و در حقیقت کل جامعه مورد بررسی قرار
گرفته است) .بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده میشود که آزمون تی در مورد سوالهای 7،4،71،79
 71 ،مورد تائید قرار نگرفته است .به این معنی که خبرگان با این سواالت موافق نبوده اند.
جدول  : 92گویههای تایید نشده سئواالت پرسشنامه

گویههای پرسشنامه

ضریب معنی داری

وضعیت

-7به نظر شما آیا میزان خرید مصرف کنندگان در سال  35از محصوالت داخلی لوازم
بهداشتی و آرایشی نسبت به سال  34و  31افزایش یافته است ؟

.055

عدم تائید

-4آیا به نظر شما استقبال مصرف کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی مخصوصا در طیف
بانوان در سال  35از محصوالت داخلی افزایش یافته است ؟

.742

عدم تائید

-71آیا تاکنون شخص شما خریدار محصوالت بهداشتی و آرایشی برندهای داخلی بوده اید

.838

عدم تائید

-79آیا تولیدکنندگان محصوالت برندهای داخلی بهداشتی و آرایشی انگیزه الزم برای
سرمایه گذاری مجدد جهت افزایش تولید محصوالت خود را دارند ؟

.176

عدم تائید

 -71آیا شما با این جمله که تحریمهای اعمال شده از سال  34و خصوصا سال  31به بعد تاثیر منفی
خود را از دست داده اند و صنایع تولیدی مخصوصا صنایع بهداشتی و آرایشی رشد خوبی را در
شاخصهای تولید  ،فروش ،سود و صادرات و کیفیت در سال های  31و  35دارند موافق هستید ؟

.085

عدم تائید

منبع  :یافتههای پژوهشگر
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بررسی فرضیههای مدل
مدل تحقیق بر اساس متغیرهای تعریف شده  4فرضیه را به شرح زیر در بر گرفته است:
فرضیه پیشنهادی  : 7بین تحریمها و میزان فروش داخلی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .
فرضیه پیشنهادی  : 1بین تحریمها و میزان فروش صادراتی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
فرضیه پیشنهادی  : 9بین تحریمها و میزان سود خالص رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .
فرضیه پیشنهادی :4بین تحریمها و افزایش سطح کیفی محصوالت رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
معرفی و تایید مدل از طریق تحلیل عاملی تاییدی
به منظور تســـت مدل از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شـــده اســـت .از آنجا که تعداد
نمونههای تحقیق محدود بود برای انجام این آزمون از نرم افزار  PLSاستفاده شده است.
 -7بارهای عاملی  :هریک از اعدادی که بر فلشهای رسم شده از متغیرهای پنهان (متغیرهای آبی
رنگ) به متغیرهای آشکار (متغیرهای زرد رنگ) بدست آمده؛ نشانگر بارهای عاملی میباشد .بارهای
عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند ،که اگر این
مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  1,4شود ،مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن
از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است
(هوالند.)7333 ،لذا باتوجه به اینکه پس از محاسبه بارهای عاملی بین سازه و شاخصهای آن با مقادیری
کمتر از  1,4مواجه شدیم ،باید برخی از شاخصها (سؤاالت پرسشنامه) اصالح شده و متغیر مستقل
فروش صادراتی نیز از مدل تحقیق خود حذف میشود.
-1ضریب رگرسیونی استاندارد  :ضریب رگرسیونی استاندارد نشان دهنده میزان تاثیر متغیر مستقل
بر متغیر وابسته میباشد و در بازه  -7تا  +7قرار دارد .هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده
تاثیر قوی و مستقیم است ،و هر چه به منفی یک نزدیک باشد نشان دهنده تاثیر قوی و غیر مستقیم و
زمانی که به صفر نزدیکتر باشد ،نشان دهنده تاثیر نامحسوس و غیر معناداری است.

(-9ضریب تعیین ) Rبه توان دو  :نسبت تغییرات (متغیرهای) تعریف شده ،به کل تغییرات (متغیرها)
میباشد .این اندازه گیری به ما این امکان را میدهد که تعیین کنیم چقدر میتوان به پیش بینی مدل
مطمئن بود .ضریب تعیین میزان بیان واریانس متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل را نشان میدهد.
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جدول  : 99بارهای عاملی متغییرهای پنهان و آشكار مدل

سود خالص

کیفیت محصوالت

تحریم ها

فروش صادراتی فروش داخلی

1,411

1,415

1,114

1,491

بارعاملی

1,114

1,171

1,11

1,737

ضریب رگرسیونی

منبع  :یافتههای پژوهشگر
با توجه به اینکه بارهای عاملی باالتر از  1,4براورد شده اند بر این اساس میتوان گفت که تمام
متغیرهای مدل به غیر از متغیر فروش صادراتی مورد تایید قرار گرفته است .بر اساس نتایج بدست آمده
فرضیههای اول ،سوم و چهارم تائید می شود .به این معنی که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای
فروش ،سودآوری و کیفیت محصوالت با متغیر مستقل تحقیق (تحریمها) مشاهده میشود .این ارتباط
در متغیرهای کیفیت و سودآوری از شدت بیشتری برخوردار بوده است .اما فرضیه دوم تائید نشد .به این
معنی که صادرات یا فروش خارجی بر اساس تحریمها نتوانسته خود را تقویت کند.
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همچنین مدل تحلیلی را بصورت زیر میتوان نمایش داد:

شكل  : 2تحلیل عاملی تاییدی مدل پیشنهادی

نتیجه گیری
با توجه به اینکه از سالهای 7931-7931علیرغم تحریمهای صورت گرفته کماکان واردات لوازم
آرایشی – بهداشتی به صورت رسمی و غیررسمی به داخل کشور ادامه داشته است و اثر تحریمها بر روی
شاخصهای اقتصادی با توجه به تحقیقات صورت گرفته طی سالهای  7931-7931منفی بوده است
لیکن در سال  7931با توجه به مصوبه هیئت دولت و همچنین تاییدیه مجلس مبنی بر ممنوعیت کلیه
کاالهای خارجی لوکس (  ) 31/14/71تولید کنندگان صنایع آرایشی و بهداشتی را بر آن داشت با توجه
به قطع کامل واردات و نبود رقیب خارجی و فراهم شدن فرصت سرمایه گذاری جدید و همچنین استقبال
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شدید مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران تحول بسیار بزرگی در میزان تولید ،فروش،
صادرات و افزایش کیفیت برندهای داخلی صنایع آرایشی و بهداشتی رخ داد و این رویکرد منجر به رشد
شاخصهای اقتصادی مذکور گردید .مدیران ارشد گروه صنعتی پاکشو (گلرنگ) و خبرگان این صنعت به
عنوان جامعه آماری بخش کمی پژوهش انتخاب شدند پرسشنامه مذکور مجموعا  44نفر شامل  11نفر
مدیر 7 ،نفر سرپرست و  4نفر کارشناس از کارکنان شرکت پاکشو توزیع گردیده است که تعداد  11نفر
آقایان و  93نفر از بانوان شرکت میباشد .در پرسشنامه مذکور بازار هدف کل کارکنان شرکت پاکشو به
تعداد  7711نفر بوده است که  44نفر فوق به صورت تصادفی (روش نمونه گیری کل شماری بوده و در
حقیقت کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته است) .نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام پذیرفته
است و  71نفر از خبرگان صنعت در بخش تحلیل محتوا (کیفی )انتخاب شدند.
داده های بخش کمی و کیفی توسط پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS
و مدل تم تجزیه و تحلیل شد .به منظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون )کولموگروف-اسمیرنوف(

بهره گرفته شده است .از آنجا که آماره بدست آمده در آزمون برای سواالت پرسشنامه بزرگتر مساوی
 1,11است  ،دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است ،وجود نداشت و به عبارت دیگر
توزیع دادهها نرمال بود و برای تست مدل پیشنهادی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد,
هریک از اعدادی که بر فلشهای رسم شده از متغیرهای پنهان به متغیرهای آشکار بدست آمده،
نشانگر بارهای عاملی میباشد  .بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه
با آن سازه محاسبه میشوند ،که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  1,4شود ،مؤید این مطلب است
که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در
مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است, .لذا نتایج سه فرضیه از  4فرضیه پیشنهادی مورد تایید قرار
گرفت .با توجه به اینکه بارهای عاملی باالتر از  1,4براورد شدهاند بر این اساس میتوان گفت که مدل به
غیر از متغیر فروش صادراتی مورد تایید قرار گرفته است .به نحویکه میزان همبستگی بین قطع واردات
و تحریمها و افزایش مبلغ فروش ،سود خالص و کیفیت محصوالت تولیدی این صنعت تایید گردید(،)17
لذا بر اساس نتایج تحقیق نهایتا میتوان مدل تاییده شده را بهصورت زیر ارائه کرد.
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فروش

تحریم

کیفیت

سود خالص

شكل :9مدل نهایی تحقیق

بنابراین از نتایج پژوهش حاضر به این نکته نایل شدیم،که توجه مصرف کنندگان داخلی به برندهای
داخلی تولیدات صنایع بهداشتی و ارایشی در کشور نسبت به سالهای قبل از تحریم بسیار بیشتر شده
است .و علت اصلی تایید سه مولفه از چهار مولفه متغیرهای مدل از جمله ،افزایش فروش داخلی ،افزایش
کیفیت محصوالت و افزایش سو دآوری نیز در سالهای  31به بعد نیز نشانگر همین موضوع میباشد .از
طرفی مطالعه صورتهای مالی شرکتهای مو جود در این صنعت وارزیابی میزان فروش داخلی ,میزان
برگشت از فروش (کیفیت ) و سودخالص پایان دوره و مقایسه سالهای  31به بعد ،خصوصا شرکتهای
پذیرفته شده در بورس تهران از جمله شرکت مورد مطالعه (پاکشو ) و سایر شرکتهای موجود در کدال
بورس تهران ،شرکت گلتاش ،پاکسان ،داروگر ،تولی پرس و ساینا (جداول شماره  9الی  ) 4-9در پزوهش
حاضر نیز موید همین مطلب هست .لذا با توجه به سود آور بودن صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی و
افزایش محبوبیت برندهای داخلی ،سرمایهگذاری ،افزایش تولید ،در این بخش که کمک زیادی به افزایش
سطح اشتغال و تولید داخلی نیز خواهد نمود ،توصیه میشود .از طرفی با توجه به رد شدن متغیر فروش
صادراتی ،و کاهش آن در جدول صورتهای مالی شرکتهای مشروحه جدول شماره  9پژوهش حاضر ،با
توجه به شرایط تحریم بانک های ایران و صعوبت انتقال ارز صادراتی حاصل از قروش محصوالت توصیه
نمیشود.
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