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በተለይ ኢትዮጵያ በ8ኛው በቅርቡ በዴንማርክ ኮፐንሀገን

የምክር ቤቱ ዳይሬክተሮች ቦርድ
ከኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ጋር መከረ

ከተማ በተደረገው የዓለም አቀፍ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ
የምክክር መድረክ ኮንፈረንስ ላይ ከ54 ሀገሮች ጋር ተወዳድራ

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የዳይሬክተሮች ቦርድ

አንደኛ በመውጣት መሸለሟ ባለፉት ሶስት ወራት ከተደረጉ

ግንቦት 13 ቀን 2007 ዓ.ም. በኢዮቤልዩ ቤተመንግስት ተገኝተው

ዓበይት ክስተቶች አንዱና ዋንኛው መሆኑን ተናግረዋል፡፡

ከክቡር የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር ምክር ቤቱ

በቀረበው ሪፖርት ዙሪያ ተጨማሪ አስተያየት ያቀረቡት

ከመጋቢት ወር 2007 ዓ.ም. ጀምሮ ባከናወናቸው ዝርዝር ጉዳዮች

በውጭ ጉዳይ ሚንስቴር የቢዝነስ ዲፕሎማሲ ዳይሬክቶሬት

ላይ በጋራ የመከሩ ሲሆን በቀጣይ በሚከናወኑ ጉዳዮች ጭምር

ዳይሬክተር ጀነራል ወ/ሮ ሂሩት ዘመነ በበኩላቸው የውጭ

ተወያይተዋል፡፡

ጉዳይ ሚንስቴር ከኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር

የዳይሬክተሮች ቦርድ ከክቡር ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር

ቤት ጋር ያለው የመተጋገዝና አብሮ የመስራት ስሜት እጅግ

በየሶስት ወራቱ እየተገናኙ በምክር ቤቱ የስራ እንቅስቃሴ ላይ

ጠንካራ መሆኑን ተናግረው በተለይ በግብፅ ፕሬዚዳንት

ለመነጋገር ከዚህ ቀደም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ ከዚህ

አልሲሲ የተመራ የንግድ ልዑካን ቡድን በቅርብ በሀገራችን

ቀደም በርካታ ውይይቶች ተደርገዋል፡፡

የስራ ጉብኝት ባደረገበት ወቅት በግማሽ ቀን ውስጥ የኢትዮጵያ
የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ጽ/ቤት ከ40 በላይ የሀገሪቱን የንግድ

በዕለቱ በተደረገው ውይይት ላይ የሥራ ክንውን ሪፖርቱን ያቀረቡት

ማኅበረሰብ በማስተባበር የተሳካ የአቻ ለአቻ ውይይት

የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ ሰሎሞን አፈወርቅ ምክር ቤቱ ንግድና

እንዲደረግ የተሳካ ስራ መሰራቱን በማንሳት ምክር ቤቱን

ኢንቨስትመንትን ከማስፋፋት፣ የአቻ ለአቻ ውይይቶችን ከቱርክ፣

አመስግነዋል፡፡

ከፖላንድ፣ እና ከሌሎች ሀገራት ጋር ማካሄዱን ተናግረው በተለይ
በመንግስትና

በግሉ

ዘርፍ

የምክክር

መድረክ

በአምራች

በመጨረሻም ከሪፖርቱ በተጨማሪ በቀጣይ ምክር ቤቱ ሊሰራ

ኢንዱስትሪዎች ላይ በሚታዩ ተግዳሮቶች፣ በመንግስት ግዥ ስርአት

ያቀዳቸውን ጉዳዮች አቶ ሰሎሞን አፈወርቅ ለፕሬዚዳንቱ

ላይ በሚታዩ ችግሮች ፣ እና በሌሎች ርዕሶች ዙሪያ የተሳኩ

አቅርበዋል፡፡ አቶ ሰሎሞን በቅድሚያ ምክር ቤቱ በ60 ሄክታር

ውይይቶችን ማድረግ መቻሉን አውስተዋል፡፡

መሬት ላይ ሊያሰራ ባሰበው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ
ሁለገብ የኤግዚብሽንና የኮንፈረንስ ማዕከል የመሬት ጥያቄ

አድራሻፋክስ: - +251-011-5517699
ኢ.ሜይል: ethchamb@ethionet.et
ደረ-ገጽ፡- www.ethiopianchamber.com

ገጽ

ለአዲስ አበባ መስተዳድር ማቅረቡን አስታውሰው ጥያቄው

ግንቦት 15 ቀን 2007 ዓ.ም.
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ምላሽ እንዲያገኝ ክቡር የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት እደረጉ ስላሉት እገዛ

ለናንተ ብዬ በይሉኝታ የምቀበለው ሳይሆን ሀገራዊ ኃላፊነትን

አመስግነዋል፡፡

እንደመወጣት የምቆጥረው በመሆኑ በደስታ እቀበለዋለው

መሬቱን ለመረከብ ከማዘጋጃ ቤት በቅርቡ መልካም ምላሽ እንደሚገኝ

ብለዋል በማለት ውይይቱን አጠናቀዋል፡፡

ተስፋ ማድረጋቸውን የገለፁት አቶ ሰሎሞን አፈወርቅ ክቡር
ፕሬዚዳንቱ የሚያደርጉትን እገዛ እንዳያቋርጡ አደራ ብለዋል፡፡
በተጨማሪም የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት
በሐምሌ ወር 2007ዓ.ም. መጨረሻ ወይም በነሀሴ ወር 2007ዓ.ም.
መጀመሪያ ዓመታዊ ስብሰባውን (ጠቅላላ ጉባኤ) ለማድረግ ማቀዱን
ገልፀው ክቡር ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በክብር እንግድነት
እንዲገኙ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡
በመጨረሻም ክቡር ፕሬዚዳንቱ በቀረበው ሪፖርት መደሰታቸውን
ገልፀው ምክር ቤቱ የሚቀርፃቸውን እቅዶች ሰፋ በማድረግ
(ambitious) እንዲያቅድና ትልልቅ ስራዎችን ለመስራት ሊተጋ
እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
ከአዲስ አበባ መስተዳድር ምክር ቤቱ የጠየቀውን ቦታ ቢረከብ
የሚፈለገውን ግንባታ ለማከናወን የሚያስችል የገንዘብ አቅም
እንዳለም አያይዘው የጠየቁ ሲሆን አቶ ሰሎሞን ሲመልሱም ምክር
ቤቱ ትልቅ የህዝብ ሀብት የሆነውን መሬት ተረክቦ ያለግንባታ
እንደማያቆየው ቃል ገብተው የንግድን ማኅበረሰብ በማስተባበርና
ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር ጥምረት በመፍጠር ከወዲሁ ግንባታውን
ማካሄድ የሚያስችለው አቅም ለመፍጠር ፕሮፖዛሎችን በማዘጋጀት
ላይ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
በጠቅላላ ጉባኤው ላይ እንግዳ እንዲሆኑ ለቀረበላቸው ጥያቄም
አድራሻፋክስ: - +251-011-5517699
ኢ.ሜይል: ethchamb@ethionet.et
ደረ-ገጽ፡- www.ethiopianchamber.com
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