
Селектори Технологияҳои Сабз (СТС) – ин платформаи
глобалии харидорӣ мебошад, ки таҳвилкунандагони
технологияҳои беҳтаринро бо корхонаву муассисаҳои
ояндабин ва хонаводаҳо пайваст менамояд

РОҲНАМО БАРОИ
ИСТИФОДАБАРАНДАИ

СТС

СЕЛЕКТОРИ
ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
САБЗ

ДАСТГИРИИ МОЛИЯВИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ САБЗ
Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди
Аврупо маблағгузорӣ мешавад

Дар ҳамкорӣ бо:

Технологияҳои дар СТС пешкаш-
шудаи ҳар як давлат, ба меъёрҳои тех-
никӣ ҷавобгӯ буда, барои маблағгузорӣ
тавассути шарикони молиявии GEFF қаблан
тасдиқ шудаанд.

НАМУНАИ ТЕХНОЛОГИЯИ
ҚОБИЛИ ҚАБУЛ:

СОМОНАИ СТС:
techselector.com/tajikistan-en

САРМОЯГУЗОРӢ:
Трактор
MTZ-80X "Belarus"

ДОНОРҲО:
ИА, ХИС,
Кореяи Ҷанубӣ

Коҳиш додани
партовҳои CO2 
9,979 кг/сол

САРМОЯГУЗОР:
Хоҷагии
деҳқонӣ

ТРАКТОРҲОИ ҚОБИЛИ ҚАБУЛ:
-ҳадди ниҳоии сарфи сӯзишворӣ
на бештар аз: 233,570 г/кВт*соат

tajikistan@ebrdgeff.com
www.ebrdgeff.com/tajikistan

+992 93 433 90 01

ТАМОС БО КОРМАНДОНИ ЛОИҲАИ
GEFF ТОҶИКИСТОН:

CTC
ба ҷомеаи маҳаллии шаҳрвандӣ
бисёртар навгониҳоро фароҳам оварда,
ба рушди экологии Тоҷикистон мусоидат
намуда,  рушди онро устувор, мувофиқ ва
қавӣ мегардонад. СТС дорои маводу техноло-
гияҳое мебошад, ки самаранокии энергияҳое мебошад, ки самаранокии энергетикиро
баланд бардошта, истифодаи манбаҳои барқарорша-
вандаро таъмин намуда, истеъмоли об ва эрозияи хокро
кам менамоянд.

КАТЕГОРИЯ8

62ТАҲВИЛГАРОН

>1000ТЕХНОЛОГИЯҲОИСАБЗ

 ТОҶИКИСТОН

ДАСТРАСИИ БЕҲТАРИН
ВА МАҲСУЛОТҲОИ
МУВОФИҚ

ДАСТГИРИИ РОЙГОН
АЗ ТАРАФИ
МУҲАНДИСОНИ ЛОИҲА

РАВАНДИ
ОСОН ВА
ШАФФОФ

МУНОСИБАТИ
ДӮСТОНА

АФЗАЛИЯТҲО БАРОИ МИЗОҶОН

ин платформаи нави глобалӣ ва воситаест, ки барои муайян
намудани технологияҳои барои маблағгузории GEFF мувофиқ
кӯмак мерасонад. Селектори Технологияҳои Сабз – ин рӯйхати
технологияҳои дастрас ва мувофиқ мебошад, ки ба талаботҳои
ҳадди ақали маҳсулнокӣ ҷавобгӯ буда, бо ин роҳ сарфаи
захираҳоро дар муқоиса бо технологияҳои айни замон васеъ
иистифодашаванда таъмин менамояд.
Селектори Технологияҳои Сабз дар сомонаи лоиҳаи GEFF
Тоҷикистон бо суроғаи www.ebrdgeff.com/tajikistan дастрас
буда, рӯйхати технологияҳо ва маҳсулотҳоеро, ки дар шароити
бозори маҳаллӣ «нисбатан пурсамар»  эътироф гардидаанд, 
дар бар мегирад. Селектори Технологияҳои Сабз раванди
тасдиқи қарзро барои шарикони молиявӣ беҳтар ва осон
ггардонида, мутобиқати лоиҳаро ба талаботҳои лоиҳа бе
зарурияти санҷишҳои минбаъда ба таври автоматӣ таъмин
менамояд.

 СЕЛЕКТОРИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ САБЗ



Сертификати Технологияҳои Сабзро ба воситаи СТС таҳия намуда,
барои гирифтани қарз аз лоиҳаи GEFF тавассути шарикони
молиявӣ ариза пешниҳод намоед!

СТС – раванди осони қарз аз лоиҳаи
GEFF ТОҶИКИСТОН!

ДАСТУРАМАЛ
ББАРОИ
ҶУСТУҶӮИ
ТЕХНОЛОГИЯ
САБЗ ДАР СТС
(Расми 1):

Барномаи мобилии
Tech Selector

Зеркашӣ намудани барномаи
мобилии Tech Selector бо воситаи QR:

СЕРТИФИКАТРО БАРОИ
ГИРИФТАНИ ҚАРЗИ

GEFF ИСТИФОДА БАРЕД!

10. Баъди оне, ки Сертификат таҳия
карда шуд, аз тарафи рост 
«РАСПЕЧАТАТЬ СЕРТИФИКАТ/

ОТПРАВИТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ»
пайдо мешавад ва кадоме аз онҳо
бароятон қулай аст, интихоб намоед

9. «СГЕНЕРИРОВАТЬ
СЕРТИФИКАТ»
-ро пахш намоед

8. Технологияҳои
интихобшударо бо
роҳи ишоракунии
онҳо тасдиқ намоед

6. Аз қисми боло, тарафи рост
ТУГМАЧАИ ЗЕРИНРО

пахш намоед

7. «ПРОСМОТР И
РЕДАКТИРОВАНИЕ
СПИСКА ТОВАРОВ»
-ро пахш намоед

ИЗОЛЯЦИЯБОЙЛЕРЫ

ОХЛАЖДЕНИЕ

ГЕНЕРАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОКНА И
ДВЕРИ

ТРАНСПОРТ

СЗТ
КАТЕГОРИИ:

1. Барои ворид шудан
ба СТС азсуроғаи зерин

истифода баред:
techselector.com/tajikistan-en

5. Технологияи ба Шумо
лозимаро бо роҳи
пахш намудани

«ДОБАВИТЬ В СПИСОК»
ба руйхати худ
ворид намоед

2. КАТЕГОРИЯИ
маҳсулотро аз
рӯйхати пешниҳодшуда
интихоб намоед

4. Аз «ТЕХНОЛОГИЙ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫХ В СЗТ»

технологияи ба худ лозимаро
интихоб намоед

3. Сатри
«ДОСТУПНО ЧЕРЕЗ
МЕСТНОГО ПОСТАВЩИКА»-ро
дарёфт намуда, аз тарафи
чап, қисми поён «Ҳа»-ро
пахш намоед

РАСМИ 1:


