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Маркази тиҷорати байналмилалӣ дар 

Тоҷикистон шуморо бо фарорасии 

Наврӯзи фархундапайк ва баҳори 

дилафрӯз табрик мегӯяд ва бароятон 

тамоми хушиҳои зиндагиро орзу 

дорад. 



 

Барои аввалин бор, ширкатҳои дӯзандагии Тоҷикистон аз 
ISPO Munich, бузургтарин намошгоҳи маҳсулот ва либоси 
варзишӣ дар ҷаҳон, боздид карданд. 

Тоҷикистон дар қатори бештар аз 120 кишвари ҷаҳон дар 
бузургтарин намоишгоҳи тиҷорати варзишӣ – Internationale 
Fachmesse für Sportartikel und Sportmode (ISPO), ки аз 26-ум 
тo 29-уми январи соли 2020 дар шаҳри Мюнхени Олмон 
баргузор гардид, иштирок кард. Дар он зиёда аз 2800 
ширкат маҳсулоти тозатарини худро ба тақрибан 85 000 
боздидкунанда ба маъраз гузоштанд. Панҷ корхонаи 
истеҳсолкунандаи либоси варзишии Тоҷикистон – “Ваҳдат”, 
“Гулистони Душанбе”, “Лидер”, “Раҳимов A.A.”, ва “Сапсан” 
дар ин намоишгоҳ бо навтарин ва замонавитарин таҷҳизот, 
кафш ва либоси варзишии истеҳсоли брендҳои маъруфи 
ҷаҳонӣ ва бо тамоюлоти пешқадамтарини соҳаи варзиш ва 
тандурустию фитнес дар дунё ошноӣ пайдо карданд. 
 

ISPO Munich намоишгоҳи тиҷоратии B2B (тамоси мустақими 
бизнес бо бизнес) буда, дар миёни коршиносони тиҷорати 
варзишӣ ҳамчун муҳимтарин чорабинии соҳа шинохта 
шудааст. Феълан, бархе аз истеҳсолгарони либосҳои 
варзишии Тоҷикистон бо брендҳои маъруфи олами варзиш 
тавассути миёнаравҳо кор мекунанд. Дар қадами баъдӣ, 
ширкатҳои тоҷик мехоҳанд, мустақиман бо брендҳои 
варзишӣ тамос кунанд ва доираи муштариёнашонро 
фарохтар созанд. Иштирок дар намоишгоҳи ISPO барои 
роҳандозии равобити мустақим бо брендҳои ҷаҳони 
варзиш имконияти хуберо фароҳам меорад. 
 

Дар намоишгоҳ, ширкатҳои тоҷик бо тамоюлу навгониҳои 
соҳа шинос шуданд, тамосҳои нав барқарор карда, шабакаи 
тиҷоратии худро васеъ намуданд, ва бо баъзе аз брендҳо ва 
истеҳсолкунандагони маъруф гуфтушунидҳо доштанд. 
“Ваҳдат” бо ширкати италиявии “FILA” ва ширкатҳои 
амрикоии “Columbia” ва “Nike” гуфтушунидҳои пешакӣ 
намуд. Ширкатҳои “Лидер”, “Сапсан”, ва “Гулистони 
Душанбе” дар семинарҳо доир ба рафтори муштариёни 
аврупоӣ, мӯд ва устувории муҳитзистӣ, навовариҳои 
истеҳсолӣ, рақамисозӣ ва ғайра иштирок карданд.  

Барои нӯҳумин бор пайидарҳам Тоҷикистон риштаи 
пахтагини худро дар Намоишгоҳи байналмилалии риштаи 
Истанбул, ки аз 27-ум то 29-уми феврали соли 2020 дар 
пойтахти тиҷории Туркия баргузор гардид, ба доираи 
васеъи харидорони байналмилалӣ нишон дод. 
 
Панҷ корхонаи ресандагӣ – “Ваҳдат”, “Ресандаи 
Қурғонтеппа”, “Спитамен Текстайлз”, “Файзи Истиқлол”, ва 
“ХИМА Текстил” анъанаи хуби иштироки корхонаҳои 
Тоҷикистонро дар ин намоишгоҳи бузурги соҳавӣ идома 
доданд.  
 
Намоишгоҳи байналмилалии риштаи Истанбул мизбони 
беш аз 8000 боздидкунанда аз тақрибан 80 кишвари ҷаҳон 
буда, пешсафони соҳаро, ки бозори байналмилалии 
риштаро муайян мекунанд, гирд овард. Дар он, ки ҳамчун 
“қалби саноати ришта дар АвруОсиё” шуҳрат ёфтааст, нахи 
пахта, ришта, таҷҳизоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, маҳсулоти 
нассоҷӣ ва ғайраро ба маърази тамошо гузоштанд.  

Иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи 
Истанбул имкони хубе буд, то онҳо маҳсулоти худро дар 
саҳнаи байналмилалӣ, махсусан, ба харидорони эҳтимолӣ 
аз Туркия ва кишварҳои дигар намоиш бидиҳанд. 
 
Аъзои ҳайъати Тоҷикистон мутмаинанд, ки иштирок дар ин 
намоишгоҳ имкониятҳои навро барояшон боз мекунад. 
Содиқҷон Рустамӣ, муовини вазири саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон: “Намоишгоҳи 
байналмилалии риштаи Истанбул ба ширкатҳои 
ресандагии Тоҷикистон имкон фароҳам овард, то бо 
истеҳсолкунандагони пештози маҳсулоти нассоҷӣ аз 
минтақа вохӯранд, бренди худро дар бозори минтақавӣ 
тақвият диҳанд, бо ширкатҳои истеҳсолӣ, воридотӣ, ва 
тоҷирон робита барқарор кунанд, бо талаботу 
интизориҳои бозор ва равандҳои ҷорӣ дар он шинос шуда, 
барои худ маҳсулоти нав ва навовариҳоро кашф кунанд”. 

Маркази тиҷорати байналмилалӣ аз шарикони зерин барои дастгирӣ ва ҳамкорӣ ҷиҳати омодагӣ ва 

иштирок дар намоишгоҳҳои Мюнхен ва Истанбул сипосгузор аст: 

Ҳукумати Швейтсария; Лоиҳаи TRIGGER II-и GIZ; Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ; Консулгарии 

генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истамбул; “ACT Development Group”; “Business Consulting Group”. 



 

Нӯздаҳ мутахассиси соҳаи мӯд ва дӯзандагӣ аз 
муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳои дӯзандагии 
Тоҷикистон давраи омӯзишии дӯзандагии “Тарроҳӣ ва 
дӯхти либос: пероҳан ва доман”-ро бо истифода аз 
технологияҳои замонавии тарроҳӣ бомуваффақ хатм 
карданд. 
 
Ин давраи омӯзишӣ аз 3-юм то 15-уми феврали соли 
2020 дар Маркази омӯзишӣ-таълимӣ оид ба 
дӯзандагӣ дар назди Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон амалӣ шуда, онро коршиноси варзидаи 
ширкати сингапурии Textile and Fashion Industry 
Training Centre International (TaF.tc International) 
гузаронид.  

Иштирокчиёни он дӯхтҳои гуногуни либосро мувофиқ 
бо тарроҳии мӯди замонавӣ омӯхтанд ва тарроҳиву 
дӯхти гуногуни пероҳану доманҳоро таҷриба карданд. 
 
Ба иштирокчиёни давраи омӯзишӣ донишҳои лозимаи 
андозагирӣ ва мувофиқсозии андозаи либосҳо 
омӯзонида шуд. Раванди тарроҳӣ ва дӯхти либос, аз 
ҷумла дӯхтани кунҷу канорҳо, хатҳои рост ва пурра 
такмил кардани либос қадам ба қадам ба 
иштирокчиён таълим дода шуд. 
 
Ҳангоми дарсҳо аз методҳои гуногуни таълимӣ 
истифода шуда, дар анҷоми давраи омӯзишӣ ба 
хатмкардагон гувоҳнома супурда шуд.  
 
Ширкати Fashive Singapore ҳамчунин портали 
электронии омӯзиши дӯзандагиро низ омода карда, 
ба ихтиёри иштирокчиёни давраи омӯзишӣ 
мегузорад, то аз имкониятҳои омӯзиши рақамӣ низ 
дар оянда истифода баранд.  

Сенздаҳ намояндаи муассисаҳои таълимӣ ва 
корхонаҳои дӯзандагии Тоҷикистон дар давраи 
омӯзишӣ оид ба тарроҳии муосири либос бо истифода 
аз барномаи компютерии “GRAFIS 12” иштирок 
карданд. 

Ин давраи омӯзишӣ аз 3-юм то 20-уми марти соли 
2020 дар Маркази омӯзишӣ-таълимӣ оид ба 
дӯзандагӣ дар назди  Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон амалӣ шуда, онро коршиноси варзидаи 
ширкати иттилоотӣ-технологии “Кадрус”-и шаҳри 
Маскав баргузор намуд. Барномаи компютерии 
“GRAFIS 12” дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи GTEX махсус барои 
ин Марказ харидорӣ шудааст. 
 
Ин давраи омӯзишӣ ҳам назария ва ҳам амалияи 
тарроҳии либосро тавассути барномаи “GRAFIS” фаро 
гирифт. “GRAFIS” барномаи нодири компютериест, ки 
фаъолияти эҷодкорӣ ва интеллектуалиро ба ҳам 
тавъам намуда, ҷараёни эҷоди тарроҳии либосро 
суръат мебахшад. Ин барнома ҳангоми омода сохтани 
намунаҳои либос вақтро сарфа ва кори тарроҳро осон 
намуда, сифати тарҳу қолабҳоро беҳтар мекунад ва 
шумораи намуди маҳсулотро афзоиш медиҳад. 
 
Иштирокчиёни давраи омӯзишӣ дониши таҷрибавӣ ва 
эҷодии тарроҳии нимдоман ва шими занонаро 
тавассути компютер тақвият дода, баъдан ин 
донишҳоро ба шогирдону ҳамкорон ва 
кормандонашон интиқол хоҳанд дод. 
 
Ин дувумин давраи омӯзишии кӯтоҳмуддест, ки дар 
Маркази омӯзишӣ-таълимӣ оид ба дӯзандагӣ, ки соли 
2019 аз ҷониби ДТТ бо дастгирии МТБ таъсис ёфтааст, 
баргузор мегардад. 
 

Маркази мазкур дар ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкории беҳтару қавитар миёни соҳа ва 

муассисаҳои таълимӣ нақши муҳимро мебозад ва барои таъмин намудани соҳа бо нерӯи кории 

таҳсилдида мусоидат хоҳад кард. 



 

Ҳамкори МТБ – Иттифоқи рушди бахши хусусии 
Тоҷикистон (ИРБаХТ) дар шаҳрҳои Бохтар (4-уми март) 
ва Душанбе (12-уми март) ду мизи гирд доир ба 
мавзӯъи коркарди пурраи пахта дар дохили кишвар то 
ба маҳсулоти тайёр баргузор намуд. Дар ин вохӯриҳо 
намояндагони ҷонибҳои манфиатдори соҳаи нассоҷӣ 
ва дӯзандагӣ иштирок карданд.  
 

Абдулло Муҳаммадиев, Сардори шӯъбаи нассоҷӣ ва 
дӯзандагии ИРБаХТ, иштирокдорони мизи гирдҳоро 
бо вазъи ҳозира ва фазои тиҷоратии соҳа дар ҷумҳурӣ 
шинос намуд. Намояндаи Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав доир ба нақшаву барномаҳои 
давлатии афзоиши истеҳсоли либоси мактабӣ дар 
дохили кишвар ва коҳиши вобастагӣ аз содирот 
баромад кард. Намояндаи Агентии “Тоҷикстандарт” 
ба ҳозирин талаботи стандарт оид ба  ба истеҳсоли 
либоси мактабиро фаҳмонид. 
 

Фонди ҷамъиятии “Соҳибкорӣ ва рушд”-и Шабакаи 
рушди Бунёди Оғохон ва Муассисаи давлатии Фонди 
дастгирии соҳибкорӣ назди Ҳукумати ҶТ 
барномаҳояшон доир ба дастрасӣ ба маблағгузориро 
ба ширкатҳои соҳа муаррифӣ намуданд. 
 

Чорабиниҳои мазкур дар амиқтар гардидани 
муколама ва ҳамкорӣ миёни ҷонибҳои манфиатдори 
соҳа ва боло рафтани сатҳи огаҳии ҳамаи ҷонибҳо 
доир ба мушкилот ва имкониятҳои соҳа саҳм гузошт. 

Ҳамкори МТБ, гурӯҳи консалтингии “Камолот 1” дар 
шаҳрҳои Бохтар (7-уми март) ва Душанбе (14-уми 
март) ду семинари якрӯза доир ба меъёри ISO 
14001:2015 – Низоми мудирияти муҳити зист  
баргузор намуд.  
 

Ҳадаф аз баргузории ин давраҳои омӯзишӣ шинос 
кардани корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии кишвар бо 
низомҳои мудирияти муҳитзистӣ мувофиқи талаботи 
меъёри 14001-и Созмони байналмилалии 
стандартикунонӣ (ISO) буд. Бастаи меъёрҳои ISO 14000 
василаҳои амалиеро дар ихтиёри корхонаҳову 
созмонҳо мегузорад, ки тавонанд масъулиятшонро 
дар мавриди ҳимояи муҳити зист тарҳрезӣ ва иҷро 
бикунанд. Роҳандозии низоми мазкур назорат ва 
беҳтар шудани нишондодҳои муҳитзистии ширкатҳову 
созмонҳоро замонат медиҳад.  
 

Низоми мудирияти муҳити зисти ISO 14001 умумӣ 
буда, ба ҳамаи ширкатҳо, сарфи назар аз бузургиву 
навъ ва ба ҳама намуди молу хидматрасониҳо дахл 
дорад.  
 

Ин меъёр талабот дар таҳия ва иҷрои сиёсат ва 
ҳадафҳои мудирияти муҳитзистиро бо назардошти 
самтҳои бартар ва санадҳои қонунгузорие, ки 
созмонҳову корхонаҳо бояд ба инобат бигиранд, 
муайян мекунад. 

 
 
 

 

ҶДММ “Спитамен Текстайл” бо ширкати “Baoshan Tianfang Science and Technology LTD.” аз Кореяи Ҷанубӣ 
созишномаи ҳамкории сармоягузорӣ имзо кард, ки он ба ҷониби Тоҷикистон имкон медиҳад, то истеҳсолоти 
худро як баробар афзоиш диҳад. Ду ширкати нассоҷӣ бо ҳамдигар дар Намоишгоҳи байналмилалии ришта дар 
Истанбул моҳи феврали соли гузашта вохӯрда ва доир ба ҳамкорӣ ба мувофиқа расида буданд. 

 

Ширкати кореягӣ ҷузви “Tianjin Tianfang Investment Holding 
Co Ltd”, истеҳсолкунанда ва паҳнкунандаи маъруфи 
маҳсулоти нассоҷӣ дар кишвараш мебошад. Акбар Ҳакимов, 
муассис ва директори кулли ҶДММ “Спитамен Текстайл”, 
мегӯяд, ҳамкори кореягии онҳо ба ширкати тоҷикӣ 
таҷҳизоти замонавитарини коркарди нахи пахта ва 
истеҳсоли риштаро медиҳад. Тибқи ҳисобҳои раҳбарияти 
корхона, тавоноии истеҳсолотии онҳо аз 7560 дуки 
ресандагӣ дар ҳоли ҳозир, то ба 14000 дук расида, содирот 
низ як баробар афзоиш меёбад. Ҳамкори кореягӣ, ҳамчунин, 
дар харидории нахи пахта ва дарёфти муштарӣ барои 
риштаи истеҳсолшуда низ ёрӣ хоҳад расонид.  
 

Роҳандозии коркарди пурраи нахи пахта то ба истеҳсоли маҳсулоти омода низ ҷузви нақшаҳои муштараки ду 
ширкат мебошад ва ҶДММ “Спитамен Текстайл” барои расидан ба ин ҳадаф аллакай дар ноҳияи Файзобод 
зерсохтори омода, аз ҷумла бинои аз нигоҳи муҳандисӣ муҷаҳҳаз барои корхона ва мутахассисони тамриндида 
дорад. 



Сармояи пешбинишуда ба “Спитамен Текстайл” имкон медиҳад, то 
шумораи кормандонро аз 184 нафари ҳозира то ба 300 нафар зиёд 
кунад, иқтидори истеҳсолии корхонаро як баробар афзоиш диҳад, ва 
таҷҳизоти лозимаи ресандагиро бо ҳадафи афзоиши навъи маҳсулоти 
омода бихарад. Феълан, мутахассисони Кореяи Ҷанубӣ дар ноҳияи 
Спитамен қарор дошта, корҳои омодагиро оғоз кардаанд. 
 
Мирзоқодир Бақоев, директори  ҶДММ “Спитамен Текстайл”, мегӯяд: 
“Чорабиниҳои байналмилалӣ, ки бо кӯмаки Ҳукумати Швейтсария ва 
Маркази тиҷорати байналмилалӣ мо иштирок кардем, шароит ва 
имконоти хубе барои вохӯрдан бо харидорони эҳтимолӣ ва 
истеҳсолкунандагони пешсафи таҷҳизоти нассоҷӣ буда, имкон 
медиҳад, то бо истеҳсолкунандагон ва шарикони нави эҳтимолӣ 
робитаҳои нави тиҷоратӣ барқарор намоем. Мо аз он шодем, ки 
имкон дорем, то дар татбиқи ҳадафҳои ҳукуматамон дар самти 
роҳандозии коркарди пурраи нахи пахта то ба маҳсулоти тайёр дар 
дохили ҷумҳурӣ мусоидат кунем”. 

   

 

 

Ҷаҳоноро Усмонова аз ҷумлаи нафаронест, ки орзуҳои кӯдакияш ӯро 
аз курсии донишҷӯии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон то ба 
омӯзгорӣ дар ҳамин донишгоҳ расонид. Ҳамагӣ панҷ сол баъд аз 
хатми донишгоҳ бо ихтисоси муҳандис-тарроҳи либос, Ҷаҳоноро 
имрӯз масъули озмоишгоҳи дӯзандагӣ дар факултаи тарроҳии либос 
ва мӯд дар ДТТ буда, чанде пеш, ҳамчунин, сардори Маркази 
омӯзишӣ-таълимӣ оид ба дӯзандагӣ, ки аз ҷониби МТБ ва ДТТ 
муштаракан таъсис ёфтааст, таъин гардид. 
 
Ҷаҳоноро намояндаи масъули шарики барномаи МТБ – Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон буда, дар чанд давраи омӯзишии МТБ дар 
доираи лоиҳаи GTEX иштирок кардааст. Дар ин давраҳои омӯзишӣ ӯ 
василаҳои нави сохт ва тарроҳии либос ва истифода аз таҷҳизоти 
замонавии дӯзандагиро омӯхтааст.  

Ӯ мегӯяд: “Ба наздикӣ ман 
дар давраи омӯзишии 
дуҳафтаинаи тарроҳӣ ва дӯхти нимдоманҳо ва шиму куртаҳои 
занона иштирок кардам, ки устоди мо аз Сингапур буд. Дар он 
мутахассисони дигари ҷавон низ иштирок карданд ва ин имконияти 
олие барои ҳамаи мо буд”. 
 
Соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар Тоҷикистон ҳазорҳо занро бо ҷои кор 
таъмин мекунад, ки дар хонаҳо ва ё дар корхонаҳо машғули 
фаъолиятанд. Ин соҳа ба занҳо имконияти дарёфти ризқу рӯзиро 
фароҳам меорад. Ҷаҳоноро мегӯяд: “Агар ин занҳо ҳатто дар 
корхонае кор накунанд ҳам, донишҳои омӯхтаашонро дар хона ҳам 
истифода бурда метавонанд. Ин соҳа имкониятҳои хуберо барои 
онҳое, ки мехоҳанд аз хона кор кунанд, фароҳам меорад ва вижагиҳои 
иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳам ба инобат 
мегирад”. 
 
Муаллима Усмонова мегӯяд, ӯ барои таълим додани омӯхтаҳояш аз 
давраҳои МТБ на танҳо ба донишҷӯёни донишгоҳ, балки ба занони 
дигари ҷавон берун аз донишгоҳ низ худро масъул медонад. 

Соли таъсис: 2009 

Соҳибмулкӣ: 100% маҳаллӣ 

Теъдоди кормандон: 184 

Таҷҳизот: Италия 

Истеҳсол: Ришта 

Иқтидор: 7560 дук 

Бозор: Чин, Туркия, Кореяи Ҷанубӣ  
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Имейл: itc.tajikistan@gmail.com 

Торнигор: www.itctj.org; itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 

ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 
 

 

 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

Хиёбони Рӯдакӣ 15/1, ҳуҷраи 4.  

Шаҳри Душанбе, 734025, 

Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57 

 

 

 

Рӯзи панҷуми феврали соли ҷорӣ дар дафтари МТБ дар 
Душанбе вохӯрӣ бо раҳбарияти ширкати ҷавони 
консалтингии Mohir Innovation Group (MIG, www.mig.tj) 
баргузор гардид. Ширкати MIG дар Душанбе ҷойгир 
шуда, хидматрасониҳои гуногунро дар самтҳои 
мухталиф пешниҳод менамояд. Бар иловаи шиносоӣ бо 
фаъолиятҳои ҳар ду ҷониб, имкониятҳои ҳамкорӣ дар 
оянда низ дар ҷараёни вохӯрӣ баррасӣ гардид. 
 

Дар ин дидор, Парвина Шукруллоева, масъули кор бо 
ҷомеаи ширкати MIG, лоиҳаи “Ҳунар”-ро муаррифӣ 
намуд, ки ҳадафаш эҳёи анъанаҳои қадимаи 
ҳунармандии тоҷик ва муаррифии фарҳанги тоҷик ба 
дунё мебошад. Ин лоиҳа ҳадаф дорад, то маҳсулоти 
дастдӯхту дастсохти тоҷикиро аз марзҳои кишвар берун 
бурда, ба як бренди ҷаҳонӣ табдил диҳад. 
 

 

Мувофиқи маълумоти UNCTAD, коронавируси 
нави COVID-19 ба иқтисоди ҷаҳонӣ метавонад 
зарбаи ҷиддӣ занад. 
 
Таъсири пурраи COVID19 ба иқтисоди ҷаҳонӣ дар 
моҳҳои наздик аён мегардад, вале як масъалаи 
муҳим он аст, ки чи гуна қатъ шудан ё халал 
ёфтани истеҳсолот ва таъминот дар Чин ба 
иқтисоди кишварҳои дигари ҷаҳон таъсир 
мерасонад. Чин янк навъ маркази истеҳсолӣ 
барои бисёре аз соҳаҳои тиҷорати ҷаҳонӣ ба 
ҳисоб меравад  ва ҳар гуна халал дар фаъолияти 

истеҳсолию тиҷоратӣ дар Чин ба занҷираҳои арзишӣ дар минтақа ва ҷаҳон таъсири манфӣ мерасонад. 
 
Дар ҷадвали зер мо ба шумо панҷ иқтисоди боэътимод дар соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аз сустшавии Чин 
тавассути занҷираи арзиши ҷаҳонӣ нишон медиҳем. Рақамҳо аз коҳиши 2 дарсади содироти Чин дар воридоти 
мобайнӣ ҳисоб карда мешаванд. 

 
( Аксҳо: МТБ Тоҷикистон, Ҷаҳоноро Усмонова, UNCTAD, Ховар) 

Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагии МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешавад 

Иттиҳоди Аврупо 
– 538 млн. доллар 

Ветнам - 207 млн. 
доллар 

Туркия - 164 млн. 
доллар 

Ҳонгконг – 107 
млн. доллар 

Тайван – 102 млн. 
доллар 
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