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የመረጃ ማዕከል

ጥር 2013

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት

የንግድ እድሎች
በዚህ እትም ውስጥ

የአፍሪካ የምግብ
ምርት ኤክስፖርተሮች
የአፍሪካ የምግብ ምርት ኤክስፖርተሮች ገበያ
እንዲያገኙ በጀርመን ከሚገኙ ገዚዎች ጋር
ለመገናኘት IPD Virtual B2B Event
Made in Africa...... ገጽ-2

የኢራን ኩባንያዎች
መረጃ
በመካከለኛው ምስራቅ የቴሌኮሙኒኬሽንና
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎቶችን
በማልማት በተለይም በመሰረተ ልማት ዝርጋታ
ውስጥ ከሚሳተፉ ኩባንያዎች........ገጽ-2

16ኛው የኢራን ዓለም
አቀፍ ኤግዚቢሽን
የኢራን አለም አቀፍ አግዚቢሽን እ.ኤ.አ ከፌብሯሪ
13 እስከ 16 2021 በ ቴህራን ከተማ እንደሚካሄድ
የገለጸ ሲሆን ኤግዚቢሽኑም በዋናነት የማእድን
ኢንዱስትሪ ማሽኖችና ተዛማች......... ገጽ-2

ኢትዮ-ኬንያ የቢዝነስ የበይነ መረብ
ውይይት
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥር 04 ቀን 2013 ዓ.ም በቁጥር DMK
1/2/1/13 በጻፈው ደብዳቤ የኢትዮጵያ እና የኬኒያን የንግድና ኢንቨስትመንት
ግንኙነት ለማነቃቃት እና ግንዛቤ ለመፍጠር ያለመ የግማሽ ቀን የበይነ መረብ
ውይይት ከየካቲት 11 እስከ 18 ቀን 2013 ዓ.ም ባለው ቀን ውስጥ ለማዘጋጀት
እቅድ መያዙን ገልጿል፡፡ ስለሆነም በዚሁ የቢዝነስ የበይነ መረብ ውይይት ላይ

ለመሳተፍ ፍላጎት ያላችሁ ድርጅቶች በኢ-ሜይል አድራሻ፡- ethiochambernew@gmail.com Subject:- “EthioKenya” በማለት እስከ ጥር 28 ቀን 2013 ዓ.ም መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

በምግብ ምርት ኤክስፖርት ላይ
ለተሰማራችሁ ነጋዴዎች የተዘጋጀ
የበይነ መረብ ውይይት
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥር 06 ቀን 2013 ዓ.ም
በቁጥር DMG 1/17/34/13 በጻፈው ደብዳቤ የጀርመን
Import Promotion Desk (IPD) “Virtual B2B
Event Made in Africa – Marketplace for Food”
በሚል ከጃንዋሪ 18-22 ቀን 2021 የሚቆይ የበይነ-መረብ
ውይይት ማዘጋጀቱን አሳውቋል፡፡ የዝግጅቱም ዋነኛ አላማ የአፍሪካ
የምግብ ምርት ኤክስፖርተሮች ገበያ እንዲያገኙ ጀርመን ከሚገኙ ገዢዎች ጋር ማገናኘት ሲሆን፤ ይህንኑ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም
የጀርመን ገበያ እድል ማግኘት የምትፈልጉ በምግብ ምርት (Food Ingredients) ኤክስፖርት ላይ የተሰማራችሁ ነጋዴዎች
http://made-in-africa-food-ingredients.b2match.io/ ሊንክ ላይ እንድትመዘገቡ እንጠይቃለን፡፡

በሽርክና የመስራት ጥያቄ
ከኢራን ኤምባሲ በደረሰን መረጃ በመካከለኛው ምስራቅ
የቴሌኮሙኒኬሽንና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎቶችን
በማልማት በተለይም በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ውስጥ ከሚሳተፉ
ኩባንያዎች

መካከል

አንዱ

የሆነው

Sanat

Ertebat

Pishro(SEP) ኩባንያ በዚሁ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ የኢትዮጵያ
ኩባንያዎች ጋር የመስራት ፍላጎቱን ገልጻዋል ፡፡
ስለሆነም ከዚህ ኩባንያ ጋር አብሮ ለመስራት ፍላጎት ያላችሁ ድርጅቶች በሚከተለው አድራሻ ድርጅቱን ማግኘት እንደምትችሉ እንገልጻለን፡፡
Website: http://www.sep-co.net
Email: Info@sep-co.net
Telephone: +98(21) 22875130

16ኛው የኢራን ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን

ከኢራን ኤንባሲ በደረሰን መረጃ 16ኛው የኢራን አለም አቀፍ አግዚቢሽን
እ.ኤ.አ ከፌብሯሪ 13 እስከ 16 2021 በ ቴህራን ከተማ እንደሚካሄድ
የገለጸ ሲሆን ኤግዚቢሽኑም በዋናነት የማእድን ኢንዱስትሪ ማሽኖችና
ተዛማች መሳሪያዎች ላይ ያተኮረ መሆኑን ገልጾ በዝግጅቱም ላይ የተለያዩ
በመአድን ኢንዱስትሪ ላይ ያተኮሩ የኢራን ኩባንያዎች እንደሚሳተፉ ገልጿል፡፡
ስለሆነም በዚሁ አግዚቢሽን ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ በኢ-ሜይል አድራሻ
ethiochambernew@gmail.com
Subject:- “Ethio-Iran” በማለት ከታች ያለውን ፎርም በመሙላት
ዝግጅቱ ላይ መሳተፍ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን፡፡
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በእንግሊዝ መንግስት የተፈቀደ የአንድ
ወገን የገበያ እድል
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ታህሳስ 12 ቀን 2013 ዓ.ም
በቁጥር 08-2-4-1-2/17254 በጻፈው ደብዳቤ አዲስ አበባ
ከሚገኘው የእንግሊዝ ኤምባሲ በተፃፈ ኖት ቨርባል የሃገራችን መንግስት
የአውሮፓ ህብረት ከሰጠው የገበያ እድል ጋር የሚመሳሰል የአንድ ወገን
የገበያ እድል (General System of Preference/GSP)
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 ቀን 2021 ጀምሮ ለታዳጊ ሀገራት የሚሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡ በዚህ የገበያ እድል ሃገራችንን ጨምሮ
47 በልማት ወደኋላ የቀሩ ሃገራት ከጦር መሳሪያ ውጭ ያሉ ሁሉንም የውጪ ምርቶቻቸውን ወደ እንግሊዝ ገበያ ከቀረጥና
ከኮታ ነፃ ማስገባት የሚችሉ መሆኑን አሳውቋል፡፡ በመሆኑም የሃገራችን አምራቾችና ላኪዎች የእንግሊዝ መንግስት የሰጠውን
የአንድ ወገን የገበያ እድል መጠቀም የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡
ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ለምትፈልጉ ከታች ያለውን ሊንክ በመጠቀም ከኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት
ዌብሳይት ላይ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡
Link:
http://ethiopianchamber.com/Data/Sites/1/2013%20EC/Attachement/British.pdf

ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ እያልን
በአሉ የሰላም፣ የፍቅርና የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን!!!
የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት
የመረጃ ማእከል, በዚህ ያግኙን
ስ.+251-11-5311048
ፋ.+251-11-5517699
ኢ.ethiochambernew@gmail.com
አድራሻ. ሜክሲኮ አደባባይ የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራትምክር ቤት ህንጻ ምድር ላይ ቢሮ ቁጥር 13
ዌ. www.ethiopianchamber.com

ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ከላይ በተጠቀሰው የስልክና የኢሜል
አድራሻ የምታገኙን መሆኑን በአክብሮት እንገልፃለን፡፡
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