መጋቢት 15 ቀን 2005ዓ.ም.
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የዳይሬክተሮች ቦርድ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል

ማህበራት ምክር ቤት እያደረገ በሚገኘው ዘርፈ ብዙ

የሥራ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው

እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሁም የግሉ ዘርፍ አልፎ አልፎ
በሚገጥሙት

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የዳይሬክተሮች ቦርድ

የተለያዩ

ተግዳሮቶች

ዙሪያ

ውይይት

አድርገዋል፡፡

አባላት ከመጋቢት 24-26 ቀን 2005 ዓ.ም. በቤንሻንጉል ጉምዝ

አዳዲስ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች

ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሥራ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው፡፡
የዳይሬክተሮች ቦርድ ጉብኝት የቤንሻንጉል ብሔራዊ ክልላዊ

ተቋቋሙ

መንግሥት የንግድና ዘርፍ ማኅበራት በክልሉ በሚያደርጋቸው

በያዝነው ዓመት በየካቲትና በመጋቢት ወራቶች ስምንት

እንቅስቃሴዎች የመንግሥትን ድጋፍ እንዲያገኝና ሥራውን በትጋት
አዳዲስ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች ተቋቋሙ፡፡
እንዲወጣ ድጋፍ ለማድረግ እንዲሁም የአሶሳ ከተማ የንግድና ዘርፍ
ከኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የአባላት

ማኅበራት ምክር ቤት እንቅስቃሴ እየዳከመ በመሆኑ ለማበረታታትና

ድጋፍ ሰጪ መምሪያ ለዝግጅት ክፍሉ በላከልን መረጃ መሰረት

ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍ እንደሆነ ከአባላት ድጋፍ ሰጪ መምሪያ
የተገኘው መረጃ ያሳያል፡፡

ምክር ቤቶቹ የተቋቋሙት በኦሮሚያ፣ አፋር እና ሶማሌ

የቤንሻንጉል ጉምዝ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ከተቋቋመ

ክልሎች ሲሆን በኦሮሚያ በፍቼ፣ ደንቢዶሎ፣ ወሊሶ እና

ዘጠኝ አመታት እንዳስቆጠረ ለመረዳት ተችሏል፡፡

አምቦ፣ በአፋር ጭፍራ፣መልካ ወረር፣ እንዲሁም በሶማሌ
ደገሀቡርና ቀብሪደሀር ከተሞች ናቸው፡፡

የስዊድን የንግድ ማህበረሰብ ልዑካን ከኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በአዋጅ

አቻዎቻቸው ጋር ሊወያዩ ነው

የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት የእነዚህን ምክር ቤቶች

ከፍተኛ የስዊድን የንግድ ልዑካን ቡድን ከሁለት ወራት በኋላ
በኢትዮጵያ ተገኝተው ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር በጥምረት

መመስረት እውን ለማድረግ የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፍ ያደረገ

በሚሰሩበት ሁኔታ ላይ እንደሚወያዩ በኢትዮጵያ የስዊድን አምባሳደር

ሲሆን ወደፊትም በሁሉም የሀገሪቷ ክልሎች የከተማ ምክር

ሚስተር ጄንስ ኦድላንደር ገለፁ፡፡

ቤቶችን ለመመስረት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ

አምባሳደሩ ከምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ወ/ሮ ሙሉ ሰሎሞን ጋር በጽ/

ለመረዳት ተችሏል፡፡

ቤቱ ተገኝተው ባደረጉት ውይይት የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ
አድራሻፋክስ: - +251-011-5517699
ኢ.ሜይል: ethchamb@ethionet.et
ደረ-ገጽ፡- www.ethiopianchamber.com
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መጋቢት 15 ቀን 2005ዓ.ም.
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የትራንስ-ኤዥያ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት

ወ/ሮ ሙሉ አክለውም ከቅርብ አመታት ወዲህ ኢትዮጵያ

ተወካዮች ከኢትዮጵያ የንግድ ማህበረሰብ ጋር

ውስጥ የተፈጠረው ምቹ የኢኮኖሚ ለውጥ እና እየዳበረ
የመጣው

የንግድ ለንግድ ትስስር ውይይት አካሄዱ

የሁለቱ

ሃገራት

ዲፕሎማሲያዊ

ግንኙነት

የኢኮኖሚው ትስስሩ ይበልጥ እንዲጎለብት እና የህንድ
የትራንስ-ኤዥያ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር

ቤት ተወካዮች

ባለሃብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለምሳሌ በእርሻ፣

ከኢትዮጵያ የንግድ ማህበረሰብ ጋር የንግድ ለንግድ ትስስር ውይይት

በአግሮ-ፕሮሰሲንግ እንዲሁም በኢንዱስትሪ ሥራ ላይ

በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የመሰብሰቢያ
እንዲሠማሩ ዕድል መክፈቱን ገልፀዋል፡፡

አዳራሽ አካሄዱ፡፡

በዚህም ምክንያት በሁለቱም ሃገራት ያለው የንግድ እና

የኢትዮጵያ የንግድ እና ዘርፍ ማኃበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ወ/ሮ
ሙሉ ሰሎሞን እንደተናገሩት በኢትዮጵያ እና ህንድ መካከል ያለው

ኢንቨስትመንት

ግንኙነት ዘርፈ ብዙ እንደሆነ ገልፀው ይህ ግንኙነት በኢኮኖሚ፤

መጥቷል፡፡

ማህበራዊ

በ2004 እ.ኤ.አ በሁለቱም ሃገራት የነበረው ጠቅላላ የንግድ

እና

ፖለቲካ

መስክም

እየተጠናከረ

መምጣቱን

ልውውጥ

ከዓመት

ዓመት

እየጨመረ

አመልክተዋል፡፡

መጠን 200 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን እ.ኤ.አ በ2011 ወደ 800

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያ አመርቂ የሚባሉ ማህበራዊ እና

ሚሊዮን ዶላር አድጓል፡፡ ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ በ2011 ብቻ ወደ

ኢኮኖሚያዊ

የተናገሩት

ህንድ ከላከቻቸው ምርቶች 33 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር

ፕሬዚዳንትዋ የህንድ ባለሃብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እየገቡ

ስታገኝ 765 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ምርት

ለውጦችን

እያስመዘገበች

እንደሆነ

መሆኑን ተናግሯል፡፡ በሁለቱም ሃገራት መካከል ያለውን የንግድ

ከህንድ አስገብታልች፡፡

ትስስር ለማጠናከር የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት

የልዑካኑ ቡድን መሪ እና የትራንስ-ኤዝያ የንግድና ኢንዱስትሪ

በበኩሉ ከተለያዩ የህንድ የንግድ ምክር ቤቶች ለምሳሌ ከኢንዶምክር ቤት ሰብሳቢ ሚስተር ሳንጃይ ቢሀይድ በበኩላቸው
አፍሪካ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት እንዲሁም ከህንድ የንግድና
ኢትዮጵያ እና ህንድ የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት እንዳላቸው

ኢንዱስትሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር የመግባቢያ ሰነድ መፈረሙን

ጠቅሰው በአሁኑ ወቅትም ግንኙነቱ ተጠናክሮ መቀጠሉን

አስታውሰዋል፡፡

ገልፀዋል፡፡ (ወደ ገፅ 3 ዞሯል)
አድራሻፋክስ: - +251-011-5517699
ኢ.ሜይል: ethchamb@ethionet.et
ደረ-ገጽ፡- www.ethiopianchamber.com

ገጽ

መጋቢት 15 ቀን 2005ዓ.ም.
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ኢኮኖሚክስ ፋኩልቲ የግማሽ ቀን ውይይት ተካሄደ፡፡
የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት
ወ/ሮ ሙሉ ሰሎሞን ከፓነሊስቶቹ አንዱ የነበሩ ሲሆን በዕለቱ
በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት ዙሪያ ጠቅለል ያለ
በፓወር ፖይንት የተደገፈ ገለፃ ያደረጉ ሲሆን ሰፊ ጊዜ
በመውሰድ የግሉ ዘርፍ እያጋጠመው በሚገኙ ዘርፈ ብዙ
ችግሮች ዙሪያ ማብራሪያ አድርገዋል፡፡
በህንድ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በሁለቱም ሃገራት ያለውን የንግድ እና

የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ከፍተኛ ምሁራን፣ ታዋቂ የንግዱ

ኢንቨስትመንት ትስስር

ማኅበረሰብ አባላት፣ የሲቪክ ማኅበራት ተወካዮች እንዲሁም

ለማሳደግ እያደረገ

ያለውንም ጥረት

አድንቀዋል፡፡

የተለያዩ የንግድ ማኅበራት ተወካዮች በተገኙበት የተደረገው

በኢትዮጵያና ህንድ መካከል ያለው ዘርፈ ብዙ ትስስር የበለጠ

የውይይት መድረክ በርካታ ሀሳቦች የተንሸረሸሩበት ሆኖ

ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያላቸውን እምነት ገልፀዋል፡፡ የንግድ እና

አልፏል፡፡

ኢንቨስትመንት ትስስሩን ይበልጥ ለማጠናከር የሁለቱም ሃገራት
የንግድ

ማኅበረሰቦች

ይበልጥ

ተቀራርበው

የስዊድን አምባሳደር ከፕሬዚዳንት ሙሉ ጋር ውይይት ባደረጉበት ወቅት

መሥራት

እንደሚጠበቅባቸው ሳይጠቁሙ አላለፉም፡፡

የግሉ ዘርፍ በሀገር ውስጥ እንዲሁም በውጭ ሀገራት ንግድ
ለማከናወን ያሉበት ተግዳሮቶች በሚል ዓብይ ርዕስ አውደ
ጥናት ተካሄደ
የውጭና የሀገር ውስጥ ንግድ ለማከናወን የግሉ ዘርፍ የሚያጋጥሙት
ተግዳሮቶች በሚል ዓብይ ርዕስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የቢዝነስና
አድራሻፋክስ: - +251-011-5517699
ኢ.ሜይል: ethchamb@ethionet.et
ደረ-ገጽ፡- www.ethiopianchamber.com

ገጽ

