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دشتستان اجرا شد

علی بردستانی با بیان اینکه حفر  ۴حلقه چاه در
برازجان در دستور کار قرار گرفت اظهار داشت۲ :
حلقه از این چاه ها تکمیل و وارد مدار تولید شد و ۲
حلقه چاه دیگر به زودی تکمیل میشود.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر ،وی از
اتصال شبکه آبرسانی برازجان به خط آبرسانی
کوثر خبرداد و بیان کرد :با اجرای این پروژه
روزانه  ۱۰هزار متر مکعب آب به شبکه
آبرسانی برازجان منتقل میشود.مدیر آبفای
دشتستان با اشاره به اجرای خط انتقال آب
از مخزن ذخیره یکهزار  ۵۰۰متر مکعبی به
مخزن  ۱۵هزار متر مکعبی خاطر نشان کرد:
در اجرای این پروژه آب آشامیدنی مشترکان
برازجان به صورت پایدار بر اساس نوبت
بندی و با عدالت توزیع میشود.بردستانی از
اجاره  ۲حلقه چاه آب برای تامین آب برازجان
خبرداد و تصریح کرد :آب این دو حلقه چاه
به شبکه آبرسانی برازجان منتقل میشود
و در این راستا  ۲دستگاه کلرزنی به شبکه
شهر نصب شده است.وی ،با بیان اینکه
آب آشامیدنی برازجان رورانه به  ۱۸هزار متر
مکعب افزایش یافته است افزود :توزیع آب
آشامیدنی در برازجان به  ۴منطقه تقسیم
شده و هر منطقه هر  ۴روز یکبار آبرسانی
میشود.مدیر آب و فاضالب دشتستان با
اشاره به حفرچاه آب در شبانکاره گفت:
عالوه بر حفر یک حلقه چاه آب در شبانکاره
یک حلقه چاه هم اجاره شده است.بردستانی
از اتصال شبکه آب آبپخش به خط آبرسانی
کوثر خبرداد و بیان کرد :برای بهبود وضعیت
آب شبکه آب آبپخش یک دستگاه پمپ بر
روی خط آبرسانی کوثر وصل شده است.
وی ،با اشاره به فعال بودن تاسیسات آب
شیرینکن سعدآباد افزود :روزانه  ۱۵۰۰متر
مکعب آب از این ایستگاه به شبکه آبرسانی
سعدآباد منتقل میشود.

بازدید سرمایه گذاران اتریشی از

ضلع غربی بزرگترین رینگ شهری اهواز افتتاح شد

شهرک های صنعتی اردبیل ایجاد شد

طرحهای آبرسانی در شهرهای
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با حضور مدیران استانی و شهری

222هکتار فضای سبز در

اردبیل -خبرنگار ابتکار  :مدیرعامل شرکت
شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت:
تاکنون  222هکتار فضای سبز و پنج تصفیه
خانه فاضالب صنعتی در شهرک های صنعتی
این استان ساخته شده است .علی نظری شیخ
احمد افزود :این شرکت احداث تصفیه خانه های
فاضالب  ،توسعه فضای سبز و انجام مطالعات
زیست محیطی در شهرک ها و نواحی صنعتی
را یکی از وظایف اصلی خود دانسته و در این
راستا اقدام های خود را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان
اردبیل بیان کرد :برای تحقق برنامه های جامع
ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و انرژی ،واحد
‹اچ اس ای› این شرکت با هدف شناسایی کانون
های پرخطر ،جلوگیری از خطرات و خسارات
محتمل و توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه
و در قالب قرارداد با جهاد دانشگاهی اقدام به
انجام ممیزی  82واحد صنعتی مستقر در شهرک
صنعتی شماره یک اردبیل و تهیه شناسنامه و
توصیه نامه برای شهرک مذکور کرده است.وی
بیان کرد :رعایت اصول زیست محیطی  ،اصل
جدایی ناپذیر فعالیت های تولیدی بوده و در این
راستا ،واحدهای صنعتی ملزم به اجرای ضوابط
زیست محیطی هستند.
او گفت :برای اجرای تفاهم نامه منعقده میان
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور
همه واحدهای تولیدی و صنعتی باید ضوابط
و شرایط زیست محیطی را رعایت کنند و با
واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.بر
اساس تبصره یک ماده  38قانون مالیات بر ارزش
افزوده ،واحدهای تولیدی آالینده که استانداردها
و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی
کنند مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش
به عنوان عوارض آالیندگی هستند.

ایران زمین

در این مراسم که هاشمی زاده معاون عمرانی
استاندار خوزستان ،کتانباف شهردار اهواز ،عالمی
نیسی سرپرست فرمانداری اهواز ،سنواتی و کعب
عمیر ،باباپور ،حاجتی ،موسوی نژاد ،موسوی زاده،
لطفعلی زاده رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر
حضور داشتند ،شهردار اهواز با اشاره به سوابق
پروژه مسیر پل ششم تا بلوار گلستان گفت :این
پروژه از سال  90آغاز شد و در اواخر سال 91
پروژه تا باشگاه آب و برق رسید ولی به دلیل عدم
هماهنگی بین بخشی متوقف شد .اما با همت و
تالش دکتر شریعتی استاندار خوزستان و همکاری
شرکت برق منطقه ای خوزستان مجددا این پروژه
فعال و به بهره برداری رسید.
منصور کتانباف طوالنی شدن این پروژه را
نشان دهنده ضرورت اعمال مدیریت واحد یا
هماهنگ شهری دانست و ادامه داد :بخش شرقی
این پروژه در شرق پل ششم نیز آماده ی بهره
برداری است .اما بخش کوچکی از این پروژه به
دلیل وجود معارضین تکمیل نشده است .تملک
اراضی شخصی و دولتی فرآیندی زمان بر بوده و
تشریفات قانونی خود را دارد و این پروسه در حال
انجام است .به عبارتی گذر از معارضین هر پروژه
مشکل تر از انجام خود پروژه است.
شهردار اهواز به معاون حمل و نقل ترافیک و
مدیر منطقه پنج دستور داد :هر چه سریعتر با
روش های مهندسی ترافیک و اصالح هندسی،
مشکل ایمنی مبادی ورودی و خروجی شهرک
پیام را حل کند.
وی گفت :اصل ترافیک بر ایمنی است و اگر
در احداث مسیرهای ارتباطی ،ایمنی رعایت نشود
اقدامات انجام شده ،عقیم می ماند ،زیرا مساله
جان و مال مردم در میان است.
کتانباف به آخرین وضعیت بخشی از پروژه های
نیمه تمام شهرداری اشاره کرد و گفت :پروژه پل
والیت و مسیر شهدای خادم سیدالشهدا(ع) در چند
روز آینده آسفالت شده و تا هفته های آینده به بهره
برداری می رسد .سراهای محله به عنوان زیرساخت
امور اجتماعی و فرهنگی تکمیل یا در آستانه تکمیل
هستند .سرای محله کیانشهر آماده افتتاح است و به
فاصله دو هفته نیز می توان از سراهای محله کوی
رمضان و فرهنگیان بهره برداری کرد.
شهردار اهواز در پایان ضمن گرامیداشت فرا
رسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان حضرت
اباعبداله الحسین(ع) ،یاد و خاطره همه شهدا
بویژه شهید حبیب جنت مکان گرامی داشت
و از همکاری و همراهی استانداری خوزستان،

فرماندار تبریز:

بندر بوشهر و ظرفیت های مجتمع
بندری نگین

پروژه های مسیر پل ششم تا بلوار گلستان به عنوان ضلع غربی بزرگترین رینگ شهری اهواز و زیرسازی و آسفالت خیابان های شهرک
پیام در مراسمی با حضور مدیران استانی و شهری به بهره برداری رسید.

پروژه پل
والیت و مسیر
شهدای خادم
سیدالشهدا(ع)
در چند روز
آینده آسفالت
شده و تا هفته
های آینده به
بهره برداری
می رسد
شورای اسالمی شهر و روسای قبلی و فعلی
شورا ،نیروی انتظامی و بسیج همکاران خود در
شهرداری ،شرکت صمیم خوزستان پیمانکار پروژه
و اهالی رسانه قدردانی کرد و خطاب به مردم
منطقه گفت :از همه اهالی محالت بابت صبر و
تحمل شان در اجرای این پروژه تشکر می کنم و
خوشحالم که ثمره ی این صبر را با افتتاح این پروژه
شاهد هستیم.
در ادامه سنواتی رئیس شورای اسالمی شهر
اهواز نیز یکی از مهمترین زیرساخت های شهری
در حوزه ترافیک را تکمیل رینگ های ترافیکی
دانست و گفت:بدترین دوران مدیریتی یک مدیر
معموال ً زمانی است که پروژهها متوقف و معطل
می شوند و در عین حال بهترین دوران مدیریتی
یک مدیر این است که این پروژه های معطل شده
را در دوران مدیریت خودش فعال کند و آنها را به

سرانجام برساند.
وی افزود :متاسفانه بسیاری از پروژهها در
دورههای گذشته متوقف شدند اما با همت و تالش
شهردار کنونی اهواز و حمایت استاندار ،مدیران
استانی ،معاون عمرانی و دیگر مدیران دستگاههای
اجرایی از جمله سازمان آب و برق و نیروی انتظامی
به ویژه پلیس راهور و نیروهای اجرایی شهرداری،
پروژه ها بار دیگر فعال شده است.
رئیس شورای شهر اهواز ضمن تقدیر و تشکر از
شهردار و اعضای شورای شهر و معاون عمرانی و
سازمان بهسازی و سایر ارگان ها گفت :دورترین
نقطه شهری در شرق اهواز را به غربی ترین نقطه
اهواز وصل کردیم که می تواند مشکالت حوزه
شهری را حل کند.همچنین فرماندار اهواز نیز
ضمن تقدیر از تالش های شبانه روزی مجموعه
شهرداری اهواز در اجرای پروژه های شهری گفت:

این مجموعه شبانه روز در حال تالش و فعالیت
هستند تا بستر ی مناسب و محیطی سرشار از رفاه
و آسایش را برای شهروندان اهوازی فراهم کنند.
عالمی نیسی افزود :بنده از زمان اشتغال در
فرمانداری اهواز در حال رایزنی و هماهنگی با
مجموعه شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی
هستم که انشالله بتوانیم در مسیر آبادانی و عمران
و توسعه متوازن و ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی
خوب در سطح شهر حرکت کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد :با هماهنگی و
حمایتهای استاندار خوزستان بخصوص معاونت
عمرانی استانداری و با همکاری شهردار اهواز
بتوانیم منشاء خدمات خوبی در شهر اهواز و
استان خوزستان باشیم و این پروژههایی که به بهره
برداری می رسد ،برای خدمت هرچه بیشتر به
مردم اهواز باشد.

اشتغال اصلی ترین دغدغه مسئولین می باشد

تبریز – اسد فالح :جلسه کارگروه اشتغال شهرستان تبریز
با موضوع بررسی وضعیت جذبی تسهیالت اشتغال پایدار
روستایی ،فراگیر و اشتغال خانگی به ریاست فرماندار تبریز
برگزار شد.
فرماندار تبریز با اشاره به درصد جذب تسهیالت فراگیر در
شهرستان گفت :بایستی تالش شود تا برش شهرستانی جهت
جذب تسهیالت اشتغال محقق گردد.علیار راستگو افزود:

اساس اشتغال روستایی در حوزه کشاورزی است که باید با
حمایت از این حوزه شاهد اشتغالزایی در مناطق روستایی
باشیم .وی ادامه داد :در زمینه کشاورزی با سرمایه کم،
ایجاد شغل راحت تر از دیگر حوزه هاست.وی از دستگاه های
اجرایی عضو کارگروه خواست تا جدیت و پیگیری بیشتری در
روند پرونده های ارجاع شده با بانک های عامل داشته باشند.
وی بانک های عامل را مکلف کرد تا نسبت به اعالم پرونده

های انصرافی یا راکد به دبیرخانه کارگروه ( اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی شهرستان ) سریعا اقدام تا جایگزین برای آنها
معرفی شود.عشایر ،انسانهای بی ادعا و پرتالش در عرصه
تولید و کارآفرینی هستندفرماندار تبریز به همراه فرمانده
بسیج عشایر استان و بخشدار مرکزی با حضور در منطقه
ییالقی شاهبالغی ،با عشایر این منطقه دیدار و مسائل و
مشکالت آنها را مورد بررسی قرار داد.علیارراستگو در این
دیدار با اشاره به دشواری ها و سختی های زندگی عشایری
گفت :به فرموده امام راحل ،عشایر ذخایر انقالب هستند و
مسئوالن وظیفه دارند تا حد توان در صدد رفع مشکالت آنان
برآمده و مسیر را برای تولید ،زندگی و اشتغال آنها فراهم
نمایند.وی عشایر را انسانهای بی ادعا و پرتالش در عرصه
تولید و کارآفرینی توصیف کرد و افزود :این قشر از جامعه
بدون هیچ اعتبار دولتی ،بخشی از نیازهای اساسی و امنیت
غذایی شهروندان را تامین می کنند.در ادامه فرماندار تبریز
اظهار داشت :تخصیص اعتبارات دولتی برای اجرای پروژه
های عمرانی در روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری
از برکات انقالب اسالمی است و توجه به مناطق محروم از
دغدغه های مسئولین نظام است.وی در پایان خاطرنشان
کرد :حضور در میان شما و بررسی کمبودها و رفع مشکالت
حداقل کاری است که خادمان ملت می توانند انجام دهند.
در این دیدار تعدادی از نمایندگان عشایر نسبت به طرح
مسائل و مشکالت مبتالبه خود مطالبی را بیان کردند.

هیات سرمایه گذار اتریشی از بندر بوشهر
 ،توانمندیها ،ظرفیت و فرصت های سرمایه
گذاری در مجتمع بندری نگین بازدید کردند.
سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر در ابتدای این
دیدار،ضمن تشریح زیر ساختهای تجاری و
همچنین طرحهای توسعه ای بنادراستان به
ظرفیتهای موجود و فرصتهای سرمایه گذاری
در بندر بوشهر به عنوان اصلی ترین بندر
تجاری استان اشاره کرد.
ارجمند زاده افزود :طرح توسعه بندر بوشهر
و تبدیل آن به یک بندر مدرن و هوشمند ،در
جزیره نگین خواهد بود که با سرمایه گذاری
سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه زیر
ساختها و بخش خصوصی درزمینه روبناها و
تجهیزات ،فرصت بسیار خوبی را برای سرمایه
گذارهای داخلی و خارجی مهیا کرده است.
وی عنوان کرد :با ایجاد زیر ساخت ها الزم
اعم از آب ،برق،گاز و تلفن در مجتمع بندری
نگین که هم اکنون در حال انجام است ،ایجاد
صنایع ارزش افزوده در پسکرانه ترمینالهای
کانتینری و چند منظوره امکان پذیر بوده و
این موضوع در حالی است که برای اولین
بار درکشور زیر ساخت ها از جمله اسکله
کانتینری با اعتباری بالغ بر  ۹۰میلیارد تومان
توسط بخش خصوصی ساخته شده است.
سیاوش ارجمند زاده خاطر نشان کرد :عمق
تعیین شده برای پای اسکله مجتمع بندری
نگین  ۱۲متر هدف گذاری شده تا کشتی هایی
با ظرفیت  ۵۰هزار تن بتوانند در آن پهلو
بگیرند.
وی اضافه کرد :عملیات الیروبی پای اسکله
مجتمع بندری نگین با اعتباری بالغ بر ۳۰
میلیارد تومان و با پیشرفت  ۷۰درصدی هم
اینک در حال انجام می باشد و تا دو ماه آینده
به افتتاح خواهد رسید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهرتاکید
کرد :عملیات الیروبی کانال دسترسی بندر
بوشهر نیز با هزینه  ۱۵۰میلیارد تومان تا پایان
سال انجام خواهد شد که با انجام این مهم
عمق آن به  ۸/۱۰متر خواهد رسید.
ارجمند زاده اظهار داشت  :اداره کل بنادر
و دریانوردی استان بوشهر آماده هرگونه
همکاری با سرمایه گذاران داخلی و خارجی
در راستای سرمایه گذاری در مجتمع بندری
نگین می باشد و این درحالیست که آینده
بندر بوشهر بعنوان یک بندر نسل سومی در
مجتمع بندری نگین دیده شده است.

عملیات زیرسازی یك راه روستایی
درشهرستان رامیان آغازشد

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره
كل راه و شهرسازی استان گلستان از آغاز
عملیات زیر سازی ،اجرای ابنیه فنی و بیس راه
روستایی ارازگل  ،بلوچ آباد و کوچک نظر خانی در
حوزه راههای روستایی شهرستان رامیان خبر داد
 .به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره
كل راه و شهرسازی استان گلستان «:علی اکبر
شاهینی سرپرست معاونت مهندسی و ساخت
در گفت وگو با پایگاه خبری اداره كل راه و
شهرسازی استان گلستان طول كل محور فوق را
 2/5كیلومتر اعتبار الزم جهت اجرای این پروژه
راحدود  8000میلیون ریال از محل اعتبارات ملی
عنوان کرد وافزود :در صورت تخصیص به موقع
و کامل اعتبارات پروژه مذکور در سال جاری به
بهره برداری می رسد .

در ششمین همایش حرفه ای گرایی در روابط عمومی ؛

قنواتی ،مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی را دریافت کرد
اصفهان -راعی  :در ششمین همایش حرفه ای
گرایی در روابط عمومی ،که با حضور جمعی از
اساتید ،مدیران و فعاالن حوزههای روابطعمومی،
تبلیغات و رسانه کشور برگزار شده بود ،از عزیز
قنواتی مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان،
با اهدای مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی
در حوزه مسئولیت اجتماعی تجلیل شد.
ششمین همایش حرفه ای گرایی در روابط عمومی
با حضور محمد سلطانی فر معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سید
غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی
ایران ،باقر ساروخانی ،حکیمیان پیشکسوت روابط عمومی ،امیر عباس
تقی پور ،لعلی ،امیر شوقی بنام و جمعی از اساتید و کارشناسان روابط
عمومی سراسر کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد.
در این مراسم  ،با پخش کلیپی از فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی ،و
اقتصادی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال حمایت از کاالی ایرانی،
مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی به عزیز
قنواتی ،اهدا شد .در ابتدای آیین گشایش ششمین کنفرانس حرفهایگرایی

درروابطعمومی ،پس از تالوت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ،به پاس
خدمات استاد میرزابابا مطهری نژاد ،رئیس فقید انجمن روابطعمومی ایران،
با ذکر فاتحه و صلوات یاد و خاطره ایشان گرامی داشت ه شد.در ادامه ،سید
غالمرضا کاظمی دینان ،رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس به حاضرین
خیرمقدم گفت در سخنانی به عهد خود با پروردگار مبنی بر تالش در
اعتالی جایگاه روابط عمومی اشاره کرد و گفت« :ان شاالله پانصدمین
کنفرانس را هم اینجا برگزار خواهیم کرد ».کاظمی دینان در ادامه
ویژگیهای یک روابطعمومی حرفهای را اینطور برشمرد« :یک روابطعمومی
حرفهای صادق ،منصف ،کنجکاو ،هشیار ،برونگرا ،اهل عمل ،سختکوش،
فرصتیاب ،تیزبین ،گوشدهنده ،آیندهنگر ،بحرانستیز و آرامشبخش
است .اسیر تکبر و غرور هم نمیشود ».کاظمی دینان افزود :روابط عمومی
حرفه ای ؛ آرامش دهنده سازمان ،تواضع دارد ،دارای صداقت ،برخورد
منصفانه ،پاسخگو ،تالش برای خدمت و حفظ منافع سازمان و مخاطبین،
گوش دهنده ،به جای شنوا ،آینده نگری ،اطالع یابی و اطالع رسانی ،آگاه
و دانا به جایگاه خود هستند.وی در پایان و در خصوص مقاالتی که قرار
است در این کنفرانس ارایه شود گفت« :در این کنفرانس از افرادی برای
سخنرانی و ارائه مقاله دعوت به عمل آمده است که سابقه کار عملی موفق

در شرکتهای تبلیغاتی داشتهاند».پروفسور باقر ساروخانی استاد دانشگاه
و پیشکسوت روابط عمومی در ادامه این همایش گفت« :اقناع خردورزانه
مخاطب مفید است اما کافی نیست .آنچه که ما به آن نیاز داریم نفوذ
به قلب آدمهاست .مهمترین حوزهای که ما اگر میخواهیم پایدار بمانیم
باید به آن وارد شویم همین قلب است ».ساروخانی در قسمت دیگری
از سخنرانی خود روابطعمومی حرفهای را دارای چهرهای نقادانه در داخل
سازمان و چهرهای گشاده در بیرون آن دانست .وی افزود« :روابطعمومی
خویشتن خویش آزاد باشد .از حس خشم و انتقام آزاد
حرفهای باید از
ِ
باشد .همین آزادیهاست که بین یک روابطعمومی و تبلیغاتچی تفاوت
ایجاد میکند ».این استاد برجسته در انتهای سخنانش گفت« :ورود به
هزاره سوم بدون روابطعمومی ممکن نیست ».محمد سلطانیفر ،معاون
امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان
سومین سخنران کنفرانس حرفهایگرایی در روابطعمومی به مخاطبان
گفت« :ما اگر مسیر حرکت خودمان را از تبلیغ به سمت اقناع نبریم نگاه
حرفهای نداریم .در تعریف تبلیغ آمده است :اشاره کردن به یک تاثیرگذاری
کوتاهمدت برای رسیدن به اهداف کوتاهمدت و ما آرام آرام باید از آن به
سمت ترغیب و در نهایت اقناع پیش برویم .ما روابطعمومیها باید اقناع را

در همراهان خود شکل دهیم .با دادن آمار غلط ،دادههای غلط و شعارهای
غلطی که هیچوقت شکل نمیگیرد ما هرگز به اقناع نمیرسیم.
سلطانی فر افزود :مسیر حرکت ما باید با تعیین اهداف بلندمدت همراه
باشد ،مبتنی بر واقعیت باشد و بر اساس نیاز مخاطب شکل بگیرد.
وی در ادامه ضمن موظف دانستن روابطعمومی به تحلیل مسیر تبلیغات
و اقناع خود از روابطعمومیها خواست خالق باشند و گوشزد کرد « :نوآوری
زبان دنیای تبلیغات امروز در حوزه اثر بخشی است».
در ادامه این کنفرانس ،ارائه چهار مقاله با عناوین «طراحی و برنامهریزی
کمپینهای تبلیغاتی» توسط حمید شکری خانقاه« ،بریف را جدی بگیرید،
خطر از آنچه احساس میکنید به شما نزدیکتر است» توسط محمدرضا
هاشمیان« ،کمپینهای تاثیرگذار چه ویژگیهایی دارد؟» توسط جعفر
پاشایی و سارا شیری« ،تبلیغات اثربخش» توسط وحید ناصحیفر و
«ایدهپرداز دوست شماست» توسط امیر علیزاده ارایه شد.
برگزاری پنل تخصصی «عوامل موثر در افزایش اثربخشی تبلیغات»
با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان روابطعمومی و تبلیغات ،دیگر
بخش این کنفرانس بود.

