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کاوسامانه بازاریابی ایده  
بخشی از بانک  ، این امکان وجود دارد تا به بانک موبایل مشاغل و یا هر بخشی از جامعه که مشتریان خوبی برای شما هستند، دسترسی یابید. در این فایلکاوایدهدر موتور جستجوی 

برای ارائه کلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلموبایل اطالعات مشاغل استان سمنان آورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک 

کنیم که اعضا و یا هایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالزنیم و گروهجستجو می، کاوایدهی جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در هابانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ها تلگرامی ها و یا کانالبازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروه کاو این امکان فراهم آمده است تا برایوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبمدیران آن

 را دانود کنید.

 برای آموزش چگونگی جستجو و دانلود بانک اطالعات مورد نیازتون، لطف ویدئوی آموزشی زیر رو مالحظه فرمایید:

 یگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعهآموزش دانلود را

 

 در واتساپ پیام ارسال فرمایید. 09121400237ها، به ها به * تغییر یافته است. لطفا برای دریافت کامل شمارههایی از شمارهبخش
 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

919**1*00* milad na @miladna 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9191*1*165  @mo1*57*80 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*6*655*69 Amir @amirmirhaj 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*586***5* L @milad_**5* 118*سمنان عضو بانک اطالعات و مشاغل استان 

91***11961 zakeri davod @davoodzakeri 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91**59**9* Babak @L*al*akkk 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان Ali_sabagh*65@ علی 0**69**6*9

9*596068*1 Pedram @G_pedram 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*7**9668 Ali Hashemi @alihashemi66 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*7*1*7*9 saeed.d  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*8****187 Leila dehghan @Leiladehghan* 118*استان سمنان عضو بانک اطالعات و مشاغل 

91*7*1589* Aliakbar Baniasadi @ak_baniasadi 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان YahyaMahmoudi@ یحیی محمودی 69*****919

9*567*7*97 Ali @aliarab*17 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان   *99*1***91

91***10501 Ghodrati  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 
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91*5*1*7*8 Amoon @amoongh 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*67*85**8 Elahenaze @elaheenaze 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

919*****60 Ali @Alizaman68 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91**708509 Omid Hemmati (Anatel Tech Group) @AnatelCo 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91***199*8 Arash  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*اطالعات و مشاغل استان سمنانعضو بانک    5**8960*91

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان behzad_arabameri@ (INSTA:SENVANCO.IRبهزاد عرب عامری ) 19980*5*91

9191*1178* Mohammad Mahmoodi @Goorsefid 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*اطالعات و مشاغل استان سمنانعضو بانک  Kaldani@ پویا 9155071700

9*67*7*1*0 Amin  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*7*098*59 Amir Birjandi @Marketilia 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*659*68*0 Mehrnaz Ez @mehrnaz1015 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91***1*5** A. a @Pezhvakmusic1 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان Hm9*97@ شهریار 97*19**919

91*07*5*** Milad sohrabi @Miisshr 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*سمنان عضو بانک اطالعات و مشاغل استان  یکتا **6*5857*9

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان Mortezahematian@ گل یخ 1*00**7*91

91*6*1*19* Mohammmmmmmmad @Mohammad86_65 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*7****** Hooman Mirtorabi @HoomanMirtorabi 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91***6*005 MOHAMMAD محمد Kheirollahy خیراللهی @Mkh58 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*5*11*08  @DrMob77 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91***1750* Ehsan sahabi @Ehsan750* 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*بانک اطالعات و مشاغل استان سمنانعضو    577***7*91

91*1*80*90 shirin abedini  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9198909505 A Sabza @Sabzaa 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

919**1***8 homa1*8 @Manaliirani 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان pejmanmontazeri@ شرکت فیدار پردازش خاورمیانه 5967958*91

91*7*10197  @niou95 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91***1***7 Sa ger @saeid058 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*75819515  @mehreganTea  118*بانک اطالعات و مشاغل استان سمنانعضو 
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9*0675**01 :-) @Shamsi7*** 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان Farasystem1@ بنده ی خدا 6****619*9

919669*019 MsN @mSn_mKb 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*8***70*5 Esi Khatami  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*5*1*58* el ram @delarama*7 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان p_esmaeilii@ اسماعیلى 5*885*9111

91***17796 Hamed @hma*0  118*استان سمنانعضو بانک اطالعات و مشاغل 

91*10085*5 Kamran Sehat  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*5*6*8979 Zakiye @Zakiye19 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان gisoobs@ سالن زیبایی گیسو 5076**9191

9*97985*88 M.j @Mahdiehradvin65 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91***11500 Mohamad  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*85*109*8 M N @Mey*am* 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9*88*056*7 Pars Baspar Iranian @Parsbaspariranian  118*مشاغل استان سمنانعضو بانک اطالعات و 

91*8**1179 Mohammad Azizi @Mohammad_Azizi 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9100*900*0 Ali @ilaaliyari 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

919669678* Payam @Payamkhaboori 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

9191*1061* Maryam.H  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*1*16*70 Telegram None @parisahekmati 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*6*10516 Amir Sadighi @Akharinyavar 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*6*1**67 Ar@sh @SGlasses  118*اطالعات و مشاغل استان سمنانعضو بانک 

919**1*576 Mohammad& Parsa @Zendege77 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان Bineshan110@ باوالیت تاشهادت *5*7***919

9*7*959757 Mohamad hosein @alphard_semnan  118*مشاغل استان سمنانعضو بانک اطالعات و 

9*6**69100 Ehsan Rezaei @EhsanRezaei_1 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91*7*159*1 A. Beidokhti  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

91988***** Alireza @Alireza0*19 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان *Farshid968@ فرشید قاسمی 67*70079*9

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان JavadElieen@ جواد علیین 09*1*57*91

9*6*5*91** @li.d  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 
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 118*استان سمنان عضو بانک اطالعات و مشاغل godarzi1*50@ ثنا 50*1***919

91*1*1*679 farzad.PS @farzad_feat 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان   **1**167*9

9*08765**0 Shiv@ Bnd  118*عضو بانک اطالعات و مشاغل استان سمنان 

 

هایی از تلگرام را بیابید ها و کانالمیلیون کانال تلگرامی جستجو بزنید و گروه 4میلیون گروه تلگرامی و  2این امکان فراهم شده است تا در میان نزدیک به ، کاوایدهدر موتور جستجوی 

ها عضو شوید و  تبلیغات خود را در آنجا ادامه دهید. برای ها و کانالتوانید کامال رایگان در این گروکاو میدر ایدهوکار شما هستند. که اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 وزشی رو مالحظه فرمایید.کلیک بفرمایید تا ویدئوی آم روی این لینکها گروه و کانال تلگرامی لطفا آموزش چگونگی عضویت در میلیون

ها و توانید اعضا و یا مدیران آنالین این گروههای تلگرامی را دریافت کنید و یا با درخواست شما میتوانید بانک موبایل اعضا یا مدیران این گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

 رو مالحظه فرمایید. کاوویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدفمند در سامانه ایدهکاو، لطفا مات ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدکانال
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