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 قزوین – مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت تولیدی مخازن گاز صنعتی و طبی و 
CNG آســیاناما گفت: با عقد قرارداد با وزیر نفت نیجریه 
زمینه صادرات 500 هزار دســتگاه مخزن CNG به این 

کشور فراهم شد.
 »تیمپره ســیلوا« وزیر نفت نیجریه بــه همراه »یاکوبا 
سنتوراکی سلیمان« ســفیر نیجریه در ایران از خط تولید 
کارخانه آسیاناما بزرگترین واحد تولید مخازن گاز صنعتی 

و طبی و CNG در شهرک صنعتی لیا بازدید کرد.
در این بازدید که وزیر مختار نیجریه در حوزه اقتصادی 
و بازرگانی »ماگاجی عمر« و دوتن از دیپلماتها نیز حضور 
داشتند قســمتهای مختلف خط تولید این واحد صنعتی 

مورد بازدید این تیم خارجی قرار گرفت.
حسام خوشبین فر مدیرعامل شــرکت آسیاناما پس از 
بازدید وزیر نفت نیجریه از کارخانه در نشست با خبرنگاران 

اظهارداشت: شرکت آسیاناما بزرگترین تولیدکننده انواع 
مخازن گاز صنعتی و طبی و CNG در خاور میانه است و 
ساالنه بالغ بر 250 تا 300 هزار دستگاه مخزن گاز در این 

واحد تولید می شود.
وی بیان کرد: خط تولید ایــن کارخانه کامال مدرن و با 
تکنولوژی باالســت و تجهیــزات آن در ردیف مجهزترین 
دستگاههای روز اروپا محســوب می شود و به همین دلیل 
مخازن تولیدی در این شرکت از استاندارد و کیفیت بسیار 
باالیی برخوردار است. خوشــبین فر تصریح کرد: در حال 
حاضر تنها دو واحــد صنعتی در کشــور در تولید مخازن 
CNG فعالیت می کنند و به دلیــل کیفیت این محصول 
متقاضیان خارجی متعــددی از کارخانــه بازدید کرده و 

خریدار محصوالت ما هستند.
 وی از صادرات این کاال به کشورهای دیگر نیز خبر داد و 
اظهارداشت: در حال حاضر مخازن تولیدی این شرکت به 

کشورهای روسیه، ترکمنستان و قرقیزستان صادر می شود 
و اخیرا رایزینی هایی با کشــور نیجریه نیز صورت گرفت و 
قرار شد وزیر نفت این کشور بازدیدی هم از این واحد داشته 

باشند تا قرارداد صادرات به این کشور نهایی شود.
خوشبین فر تصریح کرد: روز گذشته وزیر نفتی نیجریه 
با وزیر نفت کشورمان دیدار و گفتگو کردند و امروز نیز وزیر 
نفت نیجریه به همراه سفیر این کشور در ایران از خط تولید 
کارخانه بازدید کردند و با قســمت های مختلف این واحد 
آشنا شدند و این بازدید روند امضای قرارداد را تسریع کرد.

مدیرعامل شرکت آســیاناما اظهارداشت: خوشبختانه 
قرارداد صادرات 500 هزار دستگاه مخزن CNG به کشور 
نیجریه منعقد شد و تا مدت سه سال این مخازن به نیجریه 
صادر می شود. وی گفت: برای انتقال دانش فنی و مهندسی 
هم توافق کرده ایم و پس از سه سال نسبت به انتقال دانش 
 CNG فنی و مهندسی تولید انواع مخازن صنعتی، طبی و

به کشور نیجریه اقدام خواهد شد.
مواد اولیه در داخل کشور تامین می شود

مدیرعامل شــرکت آســیاناما اظهارامیدواری کرد با 
حمایــت از تولید داخلی و رفع موانع زمینــه رونق تولید و 

افزایش اشتغال مولد در کشور مهیا شده و چرخ های اقتصاد 
کشور با سرعت بیشتری به چرخش درآید.

شــایان ذکر اســت: در حاشــیه این دیدار تفاهم نامه 
همــکاری در زمینه هــای مختلف حوزه انــرژی از جمله 
صدور خدمات فنی و مهندســی به این کشــور آفریقایی، 
گازسوز کردن خودروهای بنزینی با استفاده از توانمندی 
شرکت های ایرانی، استفاده از توانمندی طرف نیجریه ای 
در زمینه فناوری تولید ال ان جی )گاز طبیعی مایع شده( و 
توســعه میدان های نفت و گاز نیجریه از سوی شرکت های 

ایرانی امضا شد.

   بازدید وزیر نفت نیجریه از شرکت آسیا ناما

قــم –خبرنگارتوســعه ایرانی-
مشــکالت شــبکه فروش با حضور 
اعضای انجمن صنفــی نمایندگان 
در جلسه شورای هماهنگی شرکت 
های بیمه اســتان قم مورد بررسی 

قرار گرفت.
جلسه شورای هماهنگی شرکت 
های بیمه استان قم با حضورمدیران 
شعبه شرکت های بیمه و با میزبانی 
از آقای کاظمی مســئول خســارت 
های جاده ای در اداره کل راهداری 
و حمل و نقــل جــاده ای و اعضای 
انجمن صنفی به ریاست آقای وفایی 
مدیر شــعبه بیمه البرز اســتان قم 

برگزار شد.

در این جلسه تعرفه های اعالمی 
خســارت های اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای قم به شــرکت 
های بیمــه با حضور آقــای کاظمی 
مورد بحث و تبــادل نظر قرار گرفت 
و از همکاری مطلوب این مســوول 
در جهت تعامل با شرکت های بیمه 
تقدیر شــد. هم چنین در راســتای 
تســریع در پرداخت و رسیدگی به 
پروندهای ارباب رجــوع، دو طرف 
بر ســرعت عمــل در ارائــه نظرات 
کارشناســی و نقاط آســیب دیده و 
تســریع در پرداخت تاکیــد کردند 
که مقرر شد در جلســه ای با حضور 
هیئت رئیســه موضوعــات جزئی و 

پیرامونی بررســی و به شرکت های 
بیمه ابالغ شــود. در بخش دیگری 
از این جلســه اعضای انجمن صنفی 
نمایندگان به بیان مشــکالت شبکه 
فروش پرداختند که الزام نمایندگان 
به اخذ کد کارگاهــی )موضوع ماده 
38( از جمله مسائل مطرح شده بود 
که گفته می شود این موضوع موجب 
ایجاد مشــکالت فروانی برای شبکه 

فروش شده است.
اعضای انجمن صنفی نمایندگان 
تاکید کردند که این ماده نمایندگان 
را بعنــوان کارفرما تلقــی نموده در 
صورتی که اکثر دفاتــر فاقد کارمند 
دائم بــوده یا توســط نمایندگان در 

حال فعالیــت می باشــد همچنین 
عمده فعالیت افراد شاغل در دفاتر به 
صورت بازاریابی و بصورت کارمزدی 
میباشــد. از دیگر مشــکالتی که از 
ســوی اعضــای انجمــن صنفــی 
نمایندگان مطرح شد به دستگاهای 
پوز داخل دفاتر اختصاص داشــت 
کــه مالیــات هایی می شــود که بر 
شبکه فروش تاثیر جدی می گذارد 
و ایــن رخــداد در حالی بــا انجمن 
صنفی دست به گریبان است که تمام 
فعالیــت و تراکنش پوزهــای دفاتر 
مربوط به حق بیمه هــای دریافتی 
اســت و مالیات نیــز آن طبق قانون 

پرداخت شده است.

همچنیــن اخذ عــوارض تابلوها 
توســط شــهرداری نیــز از دیگــر 
مشــکالت شــبکه فروش از سوی 
اعضای انجمن صنفــی نمایندگان 
عنوان شــد واین مســئله در حالی 
مطرح اســت کــه براســاس قانون 
نمایندگان بیمه به دلیل نوع فعالیت 
از پرداخت عــوارض تابلو بــا ابعاد 

مشخص شده ، معاف هستند.
رسیدگی به وضعیت رقابت ناسالم 
استارت آپ ها و ســرقت اطالعات 
مشــتریان با وجود هشدارهای بیمه 
مرکــزی و تعلیق فعالیــت برخی از 
اســتارت آپ ها و فعالیــت و رقابت 
بصورت ناســالم با اعــالم حق بیمه 
های غیر واقعی و خــالف آیین نامه 
های بیمه مرکزی از دیگر مســائل 
مطرح شده توســط اعضای انجمن 

صنفی در این جلسه بود.
فعال کردن کد نمایندگی توسط 
شرکت های بیمه بدون محدودیت 
وافزایــش نماینــدگان غیرفعال و 
ناکارآمد و عدم آموزش و شناخت از 
صنعت بیمه نیز از دیگر نگرانی های 
اعضای انجمن صنفی نمایندگان به 
شمار می رود که این مسئله موجب 
شــده که برخی از نمایندگان بدون 
داشــتن اطالعات به صنعــت بیمه 
وارد شــده و در کمتریــن زمان به 

نمایندگان غیر فعال تبدیل شوند.
مشــکالت برنامه فــن آوران و 
ســرعت برنامه در صدور بیمه نامه 
ها و درخواست رسیدگی به صورت 
کلی برای همه شرکت های بیمه نیز 

از جمله مسائلی بود که مطرح شد.

در بخش دیگری از این جلســه 
آقای کریمی مدیر شعبه بیمه دانا در 
قم و نائب رئیس شورای هماهنگی به 
بررسی موضوعات مربوطه پرداخت 
وتوضیحاتی در ایــن خصوص ارائه 

داد.
آقــای الچینانــی مدیر شــعبه 
بیمه ســینا نیز در بخش دیگری از 
این جلســه به عنوان دبیر شــورای 
هماهنگــی ضمن تایید مشــکالت 
انجمــن صنفــی نماینــدگان بیان 
داشت: برای پیگیری و حل مشکالت 
نیاز به پیگیری و تعامل از طرف کل 
شبکه فروش و شعبات صنعت بیمه 
اســت. در پایان این جلسه مقرر شد 
جلسات با انجمن صنفی نمایندگان 
به صورت فصلــی ادامه یابد و تمامی 
مشکالت مطرح شــده در قالب نامه 
ای خطاب به شورای هماهنگی برای 

رسیدگی و پیگری اعالم شود

جلسه شورای هماهنگی 
شرکت های بیمه استان 

قم با حضورمدیران شعبه 
شرکت های بیمه و با میزبانی 

از آقای کاظمی مسئول 
خسارت های جاده ای در 
اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای و اعضای 
انجمن صنفی به ریاست 
آقای وفایی مدیر شعبه 

بیمه البرز استان قم برگزار 
شد.

در نشست روابط عمومي هاي استان 
به مناسبت هفته دولت مطرح شد؛

   جهادکشاورزي پیشگام
 در نهضت تولید محتوا و خبر 

خوب در سطح کشور
 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-نشســت شــوراي هماهنگــي روابط 
عمومي هاي آذربایجان شرقي به مناسبت هفته 
دولت با حضور دبیران شوراي هماهنگي روابط 
عمومي هاي دستگاه هاي استاني وزارتخانه ها 
و اعضاي شــوراهاي هماهنگي روابط عمومي 
شهرستان ها در اســتانداري آذربایجان شرقي 

برگزار شد.
، رئیس شــوراي اطــالع رســاني و معاون 
سیاســي، امنیتــي و اجتماعــي اســتاندار 
آذربایجان شــرقي در این جلســه با تاکید بر 
اهمیت اطالع رساني دقیق، شــفاف و به موقع 
روابط عمومي دستگاه ها، گفت: بایستي واقعیت 
هاي موجود به صورت شــفاف و با زبان رسا در 
اختیار افکار عمومي قرار گیرد تا مردم از تمامي 
مسایل سیاســي، اقتصادي، امنیتي و فرهنگي 

جامعه آگاه شوند.
تراب محمدي ادامه داد: هر پروژه و موضوعي 
که نیازمند تبیین و آگاه ســازي اســت باید به 
مردم اطالع رساني شود تا از برخي انحرافات و 
تشویش اذهان عمومي توسط معاندان نظام و 

رسانه هاي بیگانه جلوگیري شود.
وي با اشــاره به اینکه روابط عمومي ها پل 
ارتباطــي بین دســتگاه هاي دولتــي و مردم 
هســتند، اظهار داشــت: روابط عمومي ها به 
عنوان بازوان قوي دســتگاه ها و سازمان ها، به 
واسطه اطالع رساني هاي دقیقي که انجام مي 
دهند نقش مهمي در جهت ارتقاي فعالیت هاي 

سازمان و افزایش اعتماد مردم ایفا مي کنند.
محمدي با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم، 
دولت مردمي و ایران قوي است و تمام مسئوالن 
استان باید این شعار را سرلوحه امور خود قرار 
دهند، گفت: توجه به افــکار عمومي ویژگي و 
وظیفه روابط عمومي اســت کــه باید عمل به 
این وظیفه در روابط عمومي ها نهادینه شود تا 
ضمن رصد انتظارات و مطالبات مردمي به آنها 

نیز پاسخ داده شود.
وي ادامه داد: نقش آفرینــي و جایگاه ویژه 
روابط عمومي در ســازمانها بــا بهره گیري از 
تکنولوژي و فناوریهاي نوظهور و دقت و سرعت 
در امر اطالع رساني و ارتباط موفق با مخاطبان 
بیش از پیــش اهمیت دارد. معاون سیاســي، 
امنیتي و اجتماعي استاندار آذربایجان شرقي 
تاکید کرد: در هفته دولت باید تمامي اقدامات 
یک سال گذشــته دولت توسط روابط عمومي 
ها به صــورت کامل و شــفاف در جامعه اطالع 
رساني شود. مدیرکل روابط عمومي استانداري 
آذربایجان شرقي نیز در این جلسه گفت: روابط 
عمومي ها باید بتوانند پیام روشني از خدمات 
 رساني و تغییر رویکرد دولت در خدمت به مردم 
اطالع رســاني کنند. رامین نظامي خواه افزود: 
ارتقا و تقویت جایگاه روابط عمومي در سازمان 
ها، دســتگاه هــاي اجرایي و دولتــي و بخش 
خصوصي به عنوان بازوي مشــورتي، ضرورتي 

انکار ناپذیر و راهبردي است.
وي با اشاره به ارسال پیوســت رسانه اي با 
عنوان "برنامه اقدام رسانه اي تبلیغي و تبییني " 
به تمامي روابط عمومي هاي استان، ادامه داد: 
این پیوست توسط شوراي اطالع رساني استان 
تنظیم شده که در آن نحوه پرداخت به رویکرها، 
دســتاوردها و اقدامات دولت در هفته دولت به 
تمام دستگاه ها و فرمانداري ها ابالغ شده است.
مشاور رئیس ســازمان و رئیس اداره روابط 
عمومي ســازمان جهادکشــاورزي اســتان 
آذربایجان شرقي نیز در ســخناني با اشاره به 
اینکه  روابط عمومي ســازمان جهادکشاورزي 
استان آذربایجان شرقي اخیرا نهضت خبرخوب 
را به موازات وزارت جهادکشــاورزي در فضاي 
مجازي شروع نموده است گفت: امروز بیش از 
هر زماني الزم است نهضت تولید محتوا و خبر 
خوب در سطح وزارت جهاد کشــاورزي  احیا 
شــود جامعه اکنون بیش از هر زماني نیازمند 
شنیدن اخبار خوب اســت. وحید کاظم زاده با 
بیان اینکه ریاســت محترم جمهوري چندین 
بار بر امیدآفریني و افزایش ســرمایه اجتماعي 
در جامعه تاکید کردنــد و وظیفه و ماموریت ما 
روابط عمومي ها را گوشــزد کــرده اند افزود: 
بایستي امید آفریني را سرلوحه کار قرار داده و 
موارد امید آفرین را استخراج و برجسته کنیم و 
نگذاریم سیاه نمایي دیگران در فضاي مجازي 
بر روح و روان جامعه سایه افکند و تحقق این امر 
به همت روابط عمومي هــا و همراهي مدیران 

نیاز دارد .

استانها

 اصفهــان- مریم مومنی ،خبرنگارتوســعه ایرانی-به 
مناســبت  هفته دولت مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
با حضرت آیت اهلل سید ابولحسن مهدوی، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبــرگان رهبری و امام جمعه موقت 

اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.
حســین اکبریان مدیرعامل آبفای استان اصفهان  در 
این دیدار به تشریح خدمات آبفا در شهرها و روستاهای 
استان اصفهان پرداخت و اظهار داشت: در دولت سیزدهم 
مقرر شد در قالب طرح جهادآبرسانی طی سه سال آینده 
۱0 هزار روســتای محروم در کشــور از آب شرب پایدار 

بهره مند شوند.
حضرت آیت اهلل مهدوی، نماینــده مردم اصفهان در 
مجلس خبرگان رهبری با تاکید بــر ارتقاء کمی و کیفی 
خدمات و توزیع عادالنه آب در ســطح اســتان اصفهان 
گفتند: انتظــار می رود شــرکت آب و فاضالب خدمات 
رسانی پایدار و گسترده را در همه شــهرها و روستاهای 
استان اصفهان در دستور کار قرار دهد تا همه مردم از این 

خدمات بهره مند شوند.
ایشان بر آبرســانی به مناطق محروم تاکید کردند و 
اظهار داشتند: خدمات رســانی به مناطق محروم و کم 
برخوردار باید در اولویت باشد تا همه اقشار جامعه تحت 

پوشش خدمات آبفا قرار گیرند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خواستار تکمیل سامانه 
دوم آبرسانی به استان اصفهان شــدند و اظهار داشتند: 
باید زمینه تسریع تکمیل سامانه دوم آبرسانی به استان 
اصفهان بیش از پیش فراهم شود تا در سال آینده در فصل 
تابستان هیچ گونه مشــکلی در تامین آب شرب مناطق 
مختلف شــهر اصفهان و نیزسطح اســتان وجود نداشته 
باشد چرا که رضایت خداوند از مسئوالن در قبال کسب 

رضایت مردم است.
حســین اکبریان در ایــن دیدار به تشــریح خدمات 
آبفا در شهرها و روســتاهای اســتان اصفهان پرداخت 

و اظهار داشــت: در دولت سیزدهم مقرر شــد در قالب 
طرح جهادآبرسانی طی سه سال آینده ۱0 هزار روستای 

محروم در کشور از آب شرب پایدار بهره مند شوند.
وی افزود: با اجــرای این طرح بیــش از 2۱ هزار نفر 
در 97 روســتای استان اصفهان از آبرســانی پایدار بهره 
مند می شوند که در این راســتا طرح جهاد آبرسانی در 
3 شهرستان اســتان اصفهان به منظور آبرسانی پایدار به 
97 روستا ) 65 روستای اصلی و 32 روستای مسیر طرح ( 
در سه شهرستان نایین، فریدونشهر و سمیرم با همکاری 
قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی )ع( و با مبلغ قرارداد 

بالغ بر ۱640 میلیارد ریال در حال اجرا است.
اکبریان با بیان اینکه اســتان اصفهان با دارا بودن 28 
شهرســتان و جمعیتی افزون بر پنج میلیون و 300 هزار 
نفر با قرار گرفتن در منطقه خشک همچون برخی دیگر 
مناطق کشــور با چالش جدی تامین آب در بخش های 
مختلف مواجه است، اعالم کرد: شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان به عنوان متولــی تولیــد و توزیع آب 
آشــامیدنی، یک میلیون و ۱80 هزار مشــترک را تحت 

پوشش دارد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه شبکه فاضالب در اصفهان قدمتی 50 ساله 
دارد گفت: در این سال ها در سطح استان 8700 کیلومتر 
شبکه فاضالب در سایزها و جنس های مختلف اجرا شده 
است که 3900 کیلومتر آن داخل شهر اصفهان قرار دارد.

وی افزود: 28 تصفیه خانه فاضالب در اســتان وجود 
دارد که 6 مترمکعب در ثانیــه فاضالب تصفیه می کند و 
در حال حاضر قسمتی از پساب این تصفیه خانه ها برای 

صنعت و فضای سبز غیرمثمر شهری استفاده می شود.
اکبریان خاطر نشان ساخت: همه تالش ها در راستای 
خدمات رسانی پایدار به مردم است و کسب رضایت مردم 
از عملکرد آبفا هدف غایی مســئوالن امر در این صنعت 

به شمار می آید.

     دیدارمدیرعامل آبفای استان اصفهان  با نماینده مجلس خبرگان رهبری 

درجلسه شورای هماهنگی  صورت گرفت؛

بررسی مشکالت شبکه فروش شرکت های بیمه استان قم


