
 Smart Vision Investment EXPO 2021 رد سکراف تیال-١

  هاگشیامن رد تکرش اب سکراف تیال رکورب ھک دناسرب امش عالطا ھب تسا رختفم رایسب سکراف تیال رکورب دامتعا لباق هدنیامن ناونع ھب یا ھفرح سکراف
Smart Vision investment expo 2021 دوخ ھب رگید حرطم یاھ هدننک تکرش زا یرایسب نایم رد ار لیابوم یتالماعم مرفتلپ نیرتھب ناونع هرھاق 

 ھب امش ،دیآ یم باسح ھب دوخ نایرتشم ھب ریظن یب تامدخ ھئارا یارب ریخا نایلاس یط رکورب نیا هداعلا قوف درکلمع هدنھد ناشن نیا ھک داد صاصتخا
 صخاش و اھ ماھس ،تازلف ،اھ یسنراک وتپیرک ،اھ زرا تفج دننام اھ دامن عاونا یور رب ھلماعم سکراف تیال یتالماعم مرفتلپ دولناد اب دیناوت یم یتحار
 ینازیزع زا ھتسد نآ یارب اضف نیا رد نینچمھ ،دینک هدافتسا دوخ یاھ لیلحت یارب یلاکینکت یاھ رازبا زا باذج رایسب طیحم کی رد و دیھد ماجنا ار اھ
 دارفا دوس بسک ھب مھ دننک دمآ رد بسک مھ هار نیا زا دنناوتب ات  هدرک مھارف ار ناکما نیا زین دنتسھ دیرت یپک یتالماعم متسیس زا هدافتسا ھب دنم ھقالع ھک
 ،دنک کمک رگید

 زا قوف ریوصت دننام مھ دیوردنا یارب و app store قیرط زا ios لماع متسیس اب هارمھ یاھ نفلت یارب سکراف تیال یتالماعم مرفتلپ دولناد یارب امش
 نیباک دراو روبع زمر و باسح لیمیا ندرک دراو اب دعب و دینک دولناد ار نآ تمسق نیا رد نشیکیلپا مان ندرک چرس اب روتسا یلپ ای یلپ لگوگ قیرط
 .دینک هدافتسا نشیکیلپا نیا عونتم تاناکما زا و دیوش دوخ یتالماعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اب دیناوت یم ،رتشیب یاھ سیورس هارمھ ھب ھنازور یاھ لانگیس و قفوم دیرت نونف ،ھلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاھ لیاف بسک یارب  

..دیشاب سامت رد 00971555406880 هرامش قیرط زا پآ ستاو و مارگلت رد ام نارواشم  
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