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ሴት ነጋዳዎች በስሌጠናና በፊይናንስ አቅማቸው

2ኛው የቢዝነስ ሩጫ በዴምቀት ተካሄዯ

ሉገነባ ይገባሌ ተባሇ

የኢትዮጵያ የንግዴ እና የዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ነጋዳ ሴቶች
በቢዝነስ ዕንቅስቃሴዎቻቸው በሚያጋጥሟቸው ተግዲሮቶችና
‹‹ሇኢንደስትሪ ሌማት እንሩጥ!›› በሚሌ መሪ ቃሌ
የተዘጋጀው 2ኛው የኢትዮጵያ የቢዝነስ ሩጫ እሁዴ ሰኔ 10
ቀን 2010 ዓ.ም. በዯመቀ ሁኔታ ተከበረ፡፡ መነሻውንና
መዴረሻውን መስቀሌ አዯባባይ በማዴረግ 5ኪ.ሜ.
በሚሸፌነው በዚህ ሩጫ ሊይ ከኢንደስትሪ ሚኒስቴር፣
ከኢንቨስትመንት ኮሚሽንና ከተሇያዩ የመንግሥት ተቋማት፣
ከፋዳራሌ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን፣
ከሚዴሮክ ቴክኖልጂ ግሩፕ፣ ከሰንሻይን ኮንስትራክሽን፣
ከኢትዮ ፓወር ኢንጂነሪንግ እና ከበርካታ የተሇያዩ የግሌ
ዴርጅቶች የተውጣጡ ከፌተኛ አመራሮችና ሠራተኞቻቸው
እና ማህበረሰቡ ተሳትፇዋሌ፡፡
የኢትዮጵያ የቢዝነስ ሩጫ ባሇቤትና አዘጋጅ የኢትዮጵያ
ንግዴና የዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ሲሆን የዝግጅቱ ዓሊማ
በሀገሪቱ ስሊሇው የኢንደስትሪ ሌማት ሇህብረተሰቡ ግንዛቤ
ሇማስጨበጥና የግለ ዘርፌ (የንግደ ማህበረሰብ)
በኢንደስትሪው ዘርፌ ሊይ የሚኖረውን ሚና ሇማሳዯግ
እንዯሆነ ታውቋሌ፡፡
በዕሇቱ የእንኳን ዯህና መጣችሁ ንግግር ያዯረጉት የምክር
ቤቱ ፕሬዚዯንት መሌአኩ እዘዘው (ኢንጂነር) እንዯተናገሩት
ምክር ቤቱ በአዋጅ ከተቋቋመባቸው ተግባርና ኃሊፉነቶች
ውስጥ አንደ ንግዴና ኢንደስትሪ እንዱስፊፊ በማገዝ የግለ
ዘርፌ በሀር ኢኮኖሚ ውስጥ የመሪነት ሚናውን እንዱጫወት
ማስቻሌ ነው ካለ በኋሊ ይህ 2ኛው የኢትዮጵያ የቢዝነስ
ሩጫም ንግዴና ኢንቨስትመንትን በማስፊፊት የግለ ዘርፌ
በኢንደስትሪው ሌማት ውስጥ የሚኖረውን ዴርሻ ሇማሳዯግ
የሚዯረገው ጥረት አንደ አካሌ ነው፡፡
የዕሇቱ የክብር እንግዲ የሆኑት የፋዳራሌ የኢንደስትሪ
ሚኒስትር ድ/ር አምባቸው መኮንን በመክፇቻ ንግግራቸው
የ2ኛው የኢትዮጵያ የቢዝነስ ሩጫ አዘጋጅ የሆነው
የኢትዮጵያ ንግዴና የዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት አመራሮችና
ሠራተኞች የኢትዮጵያ ቢዝነስ ሩጫ ጠንሳሾችና ጀማሪ
ባሇቤቶች በመሆናችው አክብሮታቸውን በምስጋና ከገሇጹ
በኋሊ ‹‹ሇኢንደስትሪ ሌማት እንሩጥ!›› በሚሌ መሪ ቃሌ
በተሇይ ዯግሞ በዘሊቂ አረንጓዳ ማኑፊክቸሪንግ
(sustainable manufacturing) ሊይ ትኩረት
ያዯረገው ይኸው ሩጫ ሀገራችን ወዯ ኢንደስትሪ ሌማት
በምታዯርገው ሽግግር ውስጥ ከፌተኛ ሚና ይጫወታሌ
ብሇዋሌ፡፡

በዕሇቱ በዝግጅቱ ሊይ የተገኙት የአውሮፓ ህብረት
ተወካይ
ሚ/ር
ጆን
ህብረቱ
የሀገሪቱን
የኢንደስትሪያሊይዜሽን
ስትራቴጂ
እንዯሚዯግፌ
እምነታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
የውዴዴሩ ተሳታፉወዎች ስፖርት በባህሪው ከተሇያዩ
አካባቢ የሚመጡ ቡዴኖችን በማቀራረብ አንዴ ዓይነት
ስሜት እንዱጋሩ የማዴረግ ኃይሌ እንዲሇው በመግሇጽ
የዛሬው የቢዝነስ ሩጫ ከዚህ አንፃር በንግደ
ማህበረሰብ መሃሌ ያሇው ግንኙነት የበሇጠ
እንዱጨምርና ሌምዲቸውን እንዱጋሩ ያስችሊሌ
ብሇዋሌ፡፡ ዝግጅቱ በቀጣይ የግለ ዘርፌ በሀገር
ኢኮኖሚ ውስጥ ሉያበረክት በሚችሇው ዴርሻ ሊይ
ትኩረት ሇማዴረግ እንዯሚያስችሇውም እምነታቸውን
ገሌጸዋሌ፡፡
2ኛውን የቢዝነስ ሩጫ ዓባይ ባንክ፣ ዯርባ ሲሚንቶ፣
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ፣ ቤካ ጀነራሌ ቢዝነስ፣ ሮሃ
ፓክ ኃ.የተ.የግ ኩባንያ፣ የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት፣
ጎመጁ ኦይሌ ኢትዮጵያ፣ አሀደ ኃ.የተ. የግሌ ኩባንያ፣
ሚዴሮክ ቴክኖልጂ ግሩፕ፣ ዱ.ኤች. ገዲ፣ ኔትኮ
ትሬዱንግ ኃ.የተ. የግሌ ኩባንያ፣ ፀሏይ ኢንደስትሪ
አክስዮን ማኅበር፣ ጣምራ ቴክኖፓኬጂንግ ኃ.የተ. የግሌ
ማኅበር፣ እና ፊና ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬት በገንዘብና
በቁሳቁስ ዴጋፌ ያዯረጉ ሲሆን፣ በቀጣይ ምክር ቤቱ
ሇሚያከናውናቸው የሌማት ተግባራት አጋርነታቸው
ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ የምክር ቤቱ ፕሬዚዯንት
እምነታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
የምክር ቤቱ ፕሬዚዯንት ኢንጂነር መሌአኩ ‹‹ባሇፇው
ዓመት በ1ኛው የቢዝነስ ሩጫ ሊይ የተሳተፊችሁ
የኩባንያ ባሇቤቶችና ሠራተኞች በመጀመሪያውና
በታሪካዊው ሩጫ ሊይ ያሳያችሁትን አብሮነትና
ትብብር ሇመዴገም ዛሬም ከኛ ጋር ስሇሆናችሁ ዯስታዬ
እጥፌ ዴርብ ነው፡፡›› ሲለም ሇተሳታፉ ዴርጅቶች
ምስጋናቸውን አቅርበዋሌ፡፡
ምክር ቤቱ ይህንን የጎዲና ሊይ ሩጫ ያዘጋጀው
ከኢንደስትሪ ሚኒስቴር፣ ከአውሮፓ ህብረትና
ከተባበሩት መንግሥታት የኢንደስትሪ ሌማት ዴርጅት
(ዩኒድ) ጋር በመተባበር ዝግጅቱን በተሳካ ሁኔታ
ያጠናቀቀ
ሲሆን
ሇአሸናፉ
ተወዲዲሪዎችና
ዴርጅቶቻቸው ሽሌማት ተበርክቶሊቸዋሌ፡፡

መፌትሄዎቻቸው እንዱሁም ባሎቸው እዴልች ዙሪያ
የመከሩበትን የመጀመሪያው የኢትዮ-ቻምበር ነጋዳ ሴቶች
ፍረም ሰኔ 15 ቀን 2010 ዓ.ም በግዮን ሆቴሌ አካሄዯ::
የኢትዮጵያ ንግዴና የዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዯንት
መሌአኩ እዘዘው (ኢንጂነር) እንዯተናገሩት በኢትዮጵያ ሴቶች
በማህበረሰቡ ብልም በሀገር ዯረጃ ሁሇንተናዊ ሚና ያሊቸው
ከመሆኑ አንፃር በሙያዊ ስሌጠና እና በፊይናንስ ቢዯገፈ
የራሳቸውን ገቢ ከማዲበር ባሻገር የሀገሪቱን ኢኮኖሚም በማሳዯግ
ረገዴ የሚኖራቸው ተሳትፍ የሊቀ ነው፡፡ ሴቶች በቢዝነሱ
እንቅስቃሴ እንዱጎሇብቱና ተጠቃሚ ሉሆኑ በሚችለባቸው
አማራጮች እንዱሁም በሚያጋጥሟቸው ችግሮች ሊይ
እየተገናኙና ሇሚመሇከታቸው እያቀረቡ በምክክር እንዱፇቱ
ሇማዴረግ የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ ፕሬዚዯንቱ
ጨምረው አሳስበዋሌ፡፡
የዕሇቱ የክብር እንግዲ የኢፋዱሪ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር
ሚኒስትር ዯኤታ ክብርት ወ/ሮ ሂሩት ዘመነ በመክፇቻ
ንግግራቸው ሊይ እንዯተናገሩት የሴቶች በኢኮኖሚው ውስጥ
ተሳታፉና ተጠቃሚ መሆን ሇሴቶቹ ብቻም ሳይሆን በሀገር
ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት ውስጥ የጎሊ ዴርሻ ያሇው በመሆኑ ሴቶች
ተገቢው እገዛና ዴጋፌ ካሌተዯረገሊቸው እንዯ ሀገር ዕውነተኛ
የሆነ ውጤት ማስመዝገብ አስቸጋሪ ነው፡፡ በመሆኑም በአሁኑ
ሰዓት መንግሥት ሇፆታ ስብጥር በሰጠው ሌዩ ትኩረት
በፓርሊማው ውስጥም ሆነ በከፌተኛ የመንግሥት አመራር ዯረጃ
የሴቶች ተሳትፍ በእጅጉ መጨመሩን ሚኒስትር ዯኤታዋ
ገሌጸዋሌ፡፡ በኢኮኖሚው መስክም ቢሆን በርካታ አንጋፊ ሴቶች
እየታዩ እንዯሆነም ገሌጸዋሌ፡፡
ይህ በእንዱህ እንዲሇ የኢትዮጵያ ነጋዳ ሴቶችን አቅም በማብቃት
በኢኮኖሚው ውስጥ የሚኖራቸውን ሁሇንተናዊ ተሳትፍ
ሇማጎሌበት ሁለንም ባሇዴርሻ አካሊት ያቀፇ የትብብር ማዕቀፌ
(collaborative
framework)
እንዯሚያስፇሌግ
በውይይታቸው ወቅት ተገሌጿሌ፡፡ ማዕቀፈ ነጋዳ ሴቷ ያለባትን
የፖሉሲ፣ የልጂስቲክስ፣ የፊይናንስና ላልች ተግዲሮቶች በግሌጽ
በመሇየትና የአቅም ግንባታና የሥሌጠና ሁኔታዎችን በማመቻቸት
የነጋዳ ሴቷን ተሳትፍና ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን
ጥረት እንዯሚያግዝ ታምኖበታሌ፡፡
የትብብር ማዕቀፈን ሰነዴ ዝግጅት በተመሇከተም ከኢንደስትሪ
ሚኒስቴር፣ ከንግዴ ሚኒስቴር፣ ከነጋዳ ሴቶች ማኅበራት፣ ከሴት
የኩባንያ ባሇቤቶችና ከሚዱያ አካሊት የተወከለ አካሊት ከምክር
ቤቱ ጋር በጋራ እንዯሚሠሩም ታውቋሌ፡፡
የምክር ቤቱ ከፌተኛ አመራሮችና የመንግስት ሀሊፉዎች፣ የነጋዳ
ሴቶች ፣ እንዱሁም ከአጋር አካሊት የመጡ በርካታ ተሳታፉዎች
በውይይቱ ሊይ የተገኙ ሲሆን መሌካም ተሞክሮ ያሊቸው ነጋዳ
ሴቶች የተጓዙበትን ውጣ ውረዴና ስኬቶቻቸውን
አካፌሇዋሌ፡፡
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የምክር ቤቱ ከፌተኛ አመራሮች በዴጋፌ ሰሌፌ የተጎደ ወገኖችን ጎበኙ

የመንግሥት ባንኮች ወዯ ግሌ እንዱዛወሩ
ፖሉሲም እንዱቀየር የሚጠይቁ ሏሳቦች
የመንግሥት የፊይናንስ ተቋማት በሇውጥ ሒዯት ሊይ
ስሇመሆናቸው ከሰሞኑ የተዯረጉ የአመራሮች ሇውጦች
ወይም ሽግሽጎች አመሊካች እየሆኑ ነው፡፡ የፊይናንስ
ተቋማቱ የአመራር ሇውጥ በአገሪቱ ዋና ዋና የሚባለ
ባንኮች ሊይ ያነጣጠረ ነው፡፡

ጠቅሊይ ሚኒስትር ድ/ር አብይ አህመዴ በእስካሁን

ጨምረው

እንዯገሇፁት

የተጎደ

ወገኖችን

የሃሊፉነት ቆይታቸው ሊስመዘገቡት ውጤት እውቅና

በማገዝና

በመርዲት

ከጎናቸው

ሇመቆም

ሇመስጠት እና ሇመዯገፌ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም.

እንዱሁም

ሆስፒታለ

የተዯራጀ

ባሇመሆኑ

በተካሄዯው ሕዝባዊ የዴጋፌ ሰሌፌ ሊይ በተፇፀመው

በቁሳቁስ ሇማሟሊት የንግደ ማህበረሰብ አቅም

የሽብር ዴርጊት የተጎደ ዜጎችን የኢትዮጵያ የንግዴ እና

በፇቀዯ ሁለ የበኩለን ያዯርጋሌ፡፡ የንግደ

የዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት የዲይሬክተሮች ቦርዴና

ማህበረሰብና መሊው የኢትዮጵያ ዜጎች የሀገሪቱን

የማኔጅመንት አባሊት በጥቁር አንበሳ ሪፇራሌ ሆስፒታሌ

ሰሊምና

በመገኘት ሰኔ 18 ቀን 2010ዓ.ም. ጎበኙ።

እየሇገሱና

የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት

በመሆናቸው እንዱሁም የሆስፒታለ ሀኪሞችና

የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ድ/ር አይናሇም አባይነህ

የጤና ባሇሙያዎች ሇተጎጅዎች እያዯረጉ ሊለት

እንዯተናገሩት በሀገሪቱ መሪዎች የተጀመረውን የሇውጥ

ሙያዊ ርብርብና እንክብካቤም ድ/ር አይናሇም

እንቅስቃሴ በመዯገፌ ዜጎች ስሜታቸውን በጋራ በመግሇፅ

አመስግነዋሌ፡፡

ሊይ ባለበት ሁኔታ እንዯዚህ አይነት ጉዲት የዯረሰባቸው

ሆስፒታለ በዴጋፌ ሰሌፈ ሊይ ከተጎደት ዉስጥ

አሳዛኝ

አንዴነታቸውንና

ከግማሽ በሊይ የሚሆኑትን ተቀብል አስፇሊጊውን

መስዋዕትነትና

የህክምና እርዲታና እንክብካቤ እያዯረገሊቸው

ቢሆንም

አጋርነታቸውን

ፌቅራቸውን፣

ሇማሳየት

ያዯረጉት

ተጋዴል በመሆኑ ጀግና ያስብሊቸዋሌ፡፡ ድ/ር አይናሇም

እየተንቀሳቀሱ

የሚገኙ

የአሜሪካ

ኩባንያዎችና

ዱፕልማቶች በመንግሥት እንዯሚወሰደ ይፊ የተዯረጉ የሇውጥ
ዕርምጃዎች ተስፊ እንዲሳዯሩባቸው ገሇጹ፡፡

ሇማጠናከር

የሚችለትን

እንዯሆነ ታወቋሌ፡፡

የአሜሪካ ዱፕልማቶችና ኩባንያዎች
በኢትዮጵያ ስሇተወሰደ ጅምር
የሇውጥ ዕርምጃዎች ይናገራለ
በኢትዮጵያ

አንዴነት

ሁለ

ዯማቸውን
እያዯረጉ

የአመራር ሇውጡ ባንኮቹን በበሊይነት ይመሩ በነበሩ
ግሇሰቦች መነሳት ሊይ ሳይወሰን፣ የተቋማቱንም
አሠራሮች በአዲዱስ ሇመተካት እንዯተፇሇገ ይነገራሌ፡፡
ከሰሞኑ ከተዯረጉ የአመራር ሇውጦች ውስጥ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን ሇ13 ዓመታት ሲመሩ
የነበሩትን አቶ ተክሇ ወሌዴ አጥናፈን በጠቅሊይ
ሚኒስትር ጽሕፇት ቤት በፊይናንስ አማካሪነት
በመመዯብ በቦታቸው አዱስ ገዥ ተተክቷሌ፡፡ ከዚህ
ቀዯም ብል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትሌ ገዥና
ዋና ኢኮኖሚስት የነበሩትን ዮሏንስ አያላው (ድ/ር)
ወዯ ኢትዮጵያ ሌማት ምርምር ኢንስቲትዩት
ዲይሬክተርነት እንዱዛወሩ መዯረጉ ይታወሳሌ፡፡
ይህ የአመራሮች ሇውጥ በብሔራዊ ባንክ ውስጥ
በሚገኙ ቁሌፌ የሥራ መዯቦችም ውስጥ ሉቀጥሌ
እንዯሚችሌ በርካቶች እምነቱ አሊቸው፡፡ የብሔራዊ
ባንክ ቦርዴ አመራር አባሊትም በአዱስ እንዯሚተኩ
ይጠበቃሌ፡፡ በዘርፈ ሥር ነቀሌ ሇውጥ ሉዯረግ
እንዯሚችሌ የሪፖርተር ምንጮች የገሇጹ ሲሆን፣
ከብሔራዊ ባንክ በተጨማሪ የአገሪቱ ትሌቁ ባንክ
በሆነው በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክና በኢትዮጵያ ሌማት
ባንክም
የአመራሮች
ሇውጥ
ይዯረጋሌ
ብሇዋሌ፡፡ (ሪፖርተር ጋዜጣ እሁዴ ሰኔ 17 ቀን 2010)
ሇተጨማሪ ማብራሪያ ከታች ያሇውን ሉንክ ይጫኑ



የቱርክ ኩባንያ በትግራይ ክሌሌ
የኢንደስትሪ ፓርክ ሉገነባ ነው
በቱርክ ፕሬዚዲንት ረሲፕ ጠይብ ኤርድጋን ቀጥተኛ
መመርያ የቱርክ ግዙፌ ኩባንያ ተርክሽ ሆሌዱንግ ኤኤስ፣
በትግራይ ክሌሊዊ መንግሥት ግዙፌ የኢንደስትሪ ፓርክ

በአሜሪካ ኤምባሲ አዘጋጅነት የተሰናዲው የንግዴ ውይይት

ሉገነባ መሆኑ ታወቀ፡፡

ሏሙስ፣ ሰኔ 14 ቀን 2010 ዓ.ም. በተካሄዯበት ወቅት
እንዯተገሇጸው መንግሥት ይፊ ያዯረጋቸው የሇውጥ ዕርምጃዎች

የተርክሽ ሆሌዱንግ ኩባንያ ኃሊፉዎች ከትግራይ ክሌሌ

ሇአሜሪካ ኩባንያዎች ብቻም ሳይሆን፣ ሇግለ ዘርፌ ማዯግ

ከተማ ሌማት፣ ንግዴና ኢንደስትሪ ቢሮ ጋር በጉዲዩ ሊይ

የሚያስፇሌጉና ሲጠበቁ የነበሩ መሆናቸውን በኢትዮጵያ የአሜሪካ

መነጋገራቸውና ሇፕሮጀክቱ 300 ሔክታር መፇቀደ

አምባሳዯር ማይክሌ ሬይነር አስታውቀዋሌ፡፡(ሪፖርተር ጋዜጣ
እሁዴ ሰኔ 17 ቀን 2010) ሇተጨማሪ ማብራሪያ ከታች ያሇውን
ሉንክ ይጫኑ
https://www.ethiopianreporter.com/
article/11517

ታውቋሌ፡፡(ሪፖርተር ጋዜጣ እሁዴ ሰኔ 17 ቀን 2010)
ሇተጨማሪ ማብራሪያ ከታች ያሇውን ሉንክ ይጫኑ
https://www.ethiopianreporter.com/
article/11503
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1ST Ethio-Chamber “Women in Business”
Forum Organized

2nd Ethiopian Business Run Colorfully
Celebrated

The Ethiopian Chamber of Commerce and

economy, he emphasized that this busi-

Sectoral Associations (ECCSA), in partner-

ness run is part of such endeavors.

ship with Federal Ministry of Industry

The Ethiopian Chamber of Com-

women at higher executive

merce and Sectoral Associations

level is now increasing.” The

(ECCSA) organized the “1st

involvement of women in the

Ethio-Chamber Women in Busi-

economy is also showing posi-

ness forum” and discussed on

tive changes and the govern-

(MoI), European Union, and United Nations

The guest of honor, Minister of Ministry

the major challenges and oppor-

ment would work to further

Industrial

Organization

of Industry (MoI), Dr. Ambachew Me-

tunities of women manufactur-

narrow the gender gap in this

(UNIDO) organized the 2nd Ethiopian

konnon, in his opening speech said the

ers on June 22, 2018 at Ghion

regard.

Business Run which was colorfully celebrat-

Ethiopian Business Run is part of the

Hotel, Addis Ababa.

ed on Sunday 17th June of 2018 here in

national endeavors being made towards

Addis.

industrialization. Besides, he also for-

Development

warded his compliments to ECCSA, the
On the road race which started and ended

organizer of the event for the initiation.

at Meskel Square of Addis Ababa, covering

Meanwhile, the forum also
In his welcoming speech, Melaku

touched upon the importance

Ezezew (Eng.), President of

of establishing collaborative

ECCSA, said since the women’s

framework consisting of all

role in the national development

stakeholders: the public sector,

5k.m. participants comprised from various

Country representative of the European

endeavor, it has become signifi-

the private sector, develop-

public organizations such as Ministry of

Union, Mr. John, also reflected the inter-

cantly essential to provide them

ment partners, the media and

Industry (MoI), Ethiopian Investment Com-

est of EU in supporting the country’s

as equal technical and financial

other stakeholders; that is

mission (EIC); international organizations

industrialization endeavors.

support as it is to men. Such

believed to identify the policy,

such as European Union and UNIDO; Federal Metal and Engineering Corporation,
Medroc Technology Group, Ethio Power
Engineering, Sunshine Construction, among
others, participated.

kinds of consultations have also

financial, logistics and other

Abay Bank, Derba Cement, Ethiopian

to be strengthened on a sustain-

possible challenges the women

Air Lines, Beaka General Business, Roha

able basis so as to enhance the

may face as a result of the

Pack PLT P. Company, Ethiopian Insur-

economic involvement of wom-

available gender gaps and

ance Organization, Gomeju Oil Ethiopia,

en, he added.

discriminations and provide

Ahadu PLT Company, Medroc Technol-

capacity building trainings and

The event was intended and organized to

ogy Group, D.H. Geda, NETCO Trading,

Her Excellency Mrs. Hirut Ze-

financial supplies that help

achieve the objective of raising the public

Tsehay Industrial Share Company, Tam-

mene, Deputy Minister of Feder-

ensure the keen participation

awareness on the country’s course of indus-

ra Techno packaging, and Fana Broad-

al Ministry of Foreign Affairs

of the women in the economy.

trialization and promote the role and en-

casting Corporate (FBC) sponsored the

(MoFA), in her opening remark

gagement of the business community in the

event.

said that we couldn’t bring a real

Some of the company owning

output at national level without

women who have a bunch of

Champion organizations and individuals

effective participation of women

experiences in the businesses,

In his welcoming speech, Melaku Ezezew

of the 2nd Ethiopian Business Run were

in the political, social and eco-

also shared their success sto-

(Eng.), President of ECCSA, stating that one

awarded Trophy of encouragement and

nomic sphere in the country.

ries.

of the duties and responsibilities of the

participation; partners and sponsors also

“Therefore,” said the Deputy

Chamber is promoting trade and invest-

received an award of appreciation and

Minister, “the government, giv-

ment and enhancing the capacity of the

compliments.

ing due consideration to the

industry sector.

private sector towards such responsibility

participation of women in the

so as to play a leading role in the national

national agenda, the number of



women parliamentarians and



