
 
 

 

 

РУШДИ СЕКТОРИ КОРКАРДИ МЕВАЮ САБЗАВОТ ДАР 

ҚИРҒИЗИСТОН ВА ТОҶИКИСТОН 

Душанбе, 24 сентябри соли 2014 – cессияи 2-ми тренингҳои бехатарии хӯроквории НАССР 

(аз англ. - Hazard Analysis and Critical Control Points – таҳлили хавф ва нуктаҳои қатъии 

назорат) ва маркетинг дар чорчӯбаи лоиҳаи «Рушди сектори коркарди меваю сабзавот дар 

Қирғизистон ва Тоҷикистон» дар конфронс-зали бинои Ассотсиатсияи ташкилотҳои 

маблағгузори хурди Тоҷикистон (АТМХТ) ш. Душанбе аз 22 то 24-ми сентябри соли 2014 

мегузарад. 

Чорабинии мазкур аз тарафи Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурду миёнаи Тоҷикистон 

дар якҷоягӣ бо ташкилоти ғайридавлатии British Expertise (Британияи Кабир) ва бо дастгирии 

молиявии Иттиҳоди Аврупо дар чорчӯбаи барномаи Осиёи Миёна – Инвест III баргузор 

мегардад.  

Ин лоиҳа барои рушди корхонаҳои хурду миёнаи Тоҷикистону Қирғизистон, ки барои 

коркарди меваю сабзавот ҷалб шудаанд, равона шудааст. 

Дар чорчӯбаи ин лоиҳа барои тренерҳо (омӯзгорон) тренингҳои серӯза дар муддати соли ҷорӣ 

ва оянда гузаронида мешаванд. 

Дар тренинг кормандони масъули сохторҳои давлатӣ, намояндагони сектори хусусӣ, 

коршиносон, намояндагони мактабҳои олӣ, ва роҳбарони ассосиатсияҳои соҳибкории 

манфиатдор ширкат меварзанд. 

Барои маълумоти илова бо Гулноз Рахматуллоева, ёвари лоиҳа бо почтаи электронии info@namsb.tj 

ё телефонҳо + 992 (44) 625-00-08; +992 (93) 511-50-53 дар тамос бошед. 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
“Бритиш Экспертиз”  

 
 

    
 

 

Суроға: 10 Grosvenor Gardens 

London SW1W 0DH  
United Kingdom 

 

Тел: +44 20 7824 1920 
Факс. +44 20 78241929 

e-mail: ib@britishexpertise.org  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  

 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index

_tg.htm  
 

 

 

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои берун 

аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, 

Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 

инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам 

менамояд. 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  

https://docviewer.yandex.com/r.xml?sk=d510594bc4c9b72a39aac9aaa89df078&url=mailto%3Ainfo_namsb%40mail.ru
mailto:ib@britishexpertise.org
mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm


 

 
 

 

Шарикон:  
 

 

 
 

Ассотсиатсияи миллии 

соҳибкори хурд  

к Шерали, 3 

734003 Душанбе,  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Тел: (+992-44) 625-00-08 
e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj 

https://www.facebook.com/namsb.tj 
 

 
Иттиҳоди ҷамъиятии 

муассисаҳои саноати хуроквории 

Қирғизистон 
720001, Қирғизистон, ш. Бишкек, 
пр . Манаса 101\1 офис 303 
Тел.: (+996 312) 46-27-44, тел./факс: 

(+996 312) 69-41-32, 

моб. 0555 500 445 
E-mail: fruit@elcat.kg, www.afve.org 
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