ﺑﺮهﮐﺸـﺎن ﭼﯿﻨﯽﻫـﺎ در آﻏـﺎز ﺳـﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﺮان!
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آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای
ﻣﺪارس ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﺷﻠﻮغ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای از ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی ﮔﺮم
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در آن رخ داده اﺳﺖ.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واردات اﯾﻦ
ﻟﻮازم از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﻌﺪادی اﻗﻼم ﻣﺜﻞ ،ﮐﯿﻒ ،دﻓﺘﺮ ،ﻣﺪاد ،ﺧﻮدﮐﺎر،
ﺗﺮاش ،دﻓﺘﺮﭼﻪ ،ﭘﺎک ﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ را ﯾﮑﯽ از ﭘﺮزرق و ﺑﺮق ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ
داﻧﺴﺖ.
ﺑﺎزار ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺷﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ
دﯾﮕﺮ ﻟﻮازمﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪاران وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺎﻧﺘﺰی
ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﯽروﻧﺪ.
اﻧﻮاع ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی
ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺑﺎزار ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻃﺮح ،ﻣﺪل و ﺑﺮﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎدی ﻫﻢ
دارد در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺮوع و
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ در ﺑﺎزار
ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺪل ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖ دارد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﺪاد ،ﺧﻮدﮐﺎر ،روان ﻧﻮﯾﺲ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .ﻣﺪاد ﻧﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن از ﻣﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺪل
ﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﯿﻦ  ۵۰۰۰ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﻣﺪاد ﻧﻮﮐﯽ
ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪادﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎده ﺑﯿﻦ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۶۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد
و اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺎریﻫﺎی ﺗﮏ ،رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود
ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
آﺑﺮﻧﮓ و ﮔﻮاش از دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎص ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ دارد در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺎده ﮐﻤﺘﺮ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﻤﯿﺖ دارد،
اﻣﺎ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺑﯿﺶ از
 ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺖ ﻫﺎی روان ﻧﻮﯾﺲ و ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ دادن ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﻮاع
ﮐﻪ از
ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﻮﻣﺎن

ﺟﺎﻣﺪادیﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﺪادی
ﻟﻮازم ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺗﺮ اﺳﺖ از ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺑﺎﻻی  ۱۵۰ﻫﺰار
ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع دﻓﺘﺮ ،دﻓﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﯿﻦ  ۴۰۰۰ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد و دﻓﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ
ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ دارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاشﻫﺎی در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ
دارد و ﺗﺮاشﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ از ۱۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎک ﮐﻦﻫﺎ از ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎک
ﮐﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۵۰۰۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ.
ﻻکﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﮔﯿﺮ ﻗﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﺳﭙﺮیﻫﺎی ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﺘﻪ واﯾﺖ ﺑﺮد  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﻂ ﮐﺶ ،ﺧﻂ ﮐﺶﻫﺎی ﺳﺎده ﺣﺪود  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ،
ﺷﺎﺑﻠﻮنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﻂ ﮐﺶﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎﻟﻪ و ﮔﻮﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺎژﯾﮏﻫﺎی رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﻣﺎژﯾﮏ ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد و
ﻣﺎژﯾﮏﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارد.
ﭼﺴﺐﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮار ﭼﺴﺐﻫﺎی
ﺷﯿﺸﻪای ﺑﯿﻦ  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد ،ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی ۱۰۰۰
ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ  ۴۰۰۰ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﭼﺴﺐ ﻗﻄﺮهای
 ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﭼﺴﺐﻫﺎی اﮐﻠﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در
ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﻨﮕﻨﻪ ،ﻣﻨﮕﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎدهﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ  ۴۰۰۰ﺗﺎ
 ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﻣﻨﮕﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ از  ۲۰ﺗﺎ
 ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارد .اﻧﻮاع ﭘﺎﻧﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  ۵۰۰۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﯿﺎن اﻧﻮع ﭘﺎﺳﺘﻞﻫﺎ و ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ﻫﺎ ،ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺗﺎ ۲۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﺳﺘﻞﻫﺎی ﺷﻤﻌﯽ و روﻏﻨﯽ ﻫﻢ از ﺣﺪود ۱۲
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺣﺪود  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و در ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ روﭘﻮش ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﻧﺞ
ﻗﯿﻤﺘﯽ از  ۳۰ﺗﺎ  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارد و روﭘﻮش ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ از ۳۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه از ﺑﺎزار ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ

داﺧﻠﯽ ،وارداﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻦ ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﻫﻨﺪ ،ژاﭘﻦ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺎزار داﺧﻞ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ وارداﺗﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
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