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کاوسامانه بازاریابی ایده  
ی از بانک بخش ، 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 

رای ارائه بکلیک بفرمایید.  اطالعات مشاغل بانکآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  بوشهراستان موبایل اطالعات مشاغل 

ضا و یا کنیم که اعهایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالزنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در بانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ها تلگرامی ها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبمدیران آن

 را دانود کنید.

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

 آموزش دانلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعه
 

 پیام ارسال فرمایید.در واتساپ  ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، 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

 عضو معلمان غیر انتفاعی استان بوشهر  دریا 971*3*9337

91***3*300  @yahosseinshahiddd عضو معلمان غیر انتفاعی استان بوشهر 

930*27**** *royal* ***  عضو معلمان غیر انتفاعی استان بوشهر 

93709*3**0 elahe K.sh   استان بوشهرعضو معلمان غیر انتفاعی 

990*901*31 Mahla Morovvati  عضو معلمان غیر انتفاعی استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  محمدرضا )فروزش(بیظلم **9*912307

917*1**71* - Mosavat @Hl9156 مدیر پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  رحمان حسین ابادی 299**9*933

91323**0*0 Mahdijan @F_esla عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

9127133070 Ahmad Mohammadi  عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  نادعلی رهنمازاده 9111277923

91*3*109** 
ت ف ل ح احمدزاده    آزادگان نیوز     و اذ ک ر وا الل  ه  ک ث یر ا ل  ع ل  ک م  

 ون
@Ahmadzadeh_901
 عضو پیشکسوتان استان بوشهر 215

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر   ****22*912

91*3*71000000
 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  احمدرضا علیپور 0

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  شهسواری 00**1***91

912*39237* Heidar ali banaeian Jahromi   استان بوشهرعضو پیشکسوتان 
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9131*33*71 Mitra Naderi @Mn1819426092 مدیر پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  سهیال خوش بین 99*9121901

9119910*00 B V @B_vakil عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

91*927**00 Miragha Rezazadeh @Wrz32m عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

9132*10**9 Z  عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

911**3*3*0 Ho......k  عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  منوجهر بشردوست 399***9129

913327*273 Z. Kahid  عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر Khavierker@ مینا *279**9122

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  رعنا 0**1*91717

9113003***  
@asghar_hasantaba
r عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  جعفری *70*133*91

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  ر سیاهوشی *917170101

91***32*0* Ali Amiri @aliamiri06 عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر   *1*3773*91

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر habib_habib20@ حبیب **070*1*91

91*13107** Beh_rouz B @b_bbbbbbbbb عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

912**9**** Ali Moradi @moradialim عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  سیدمحمد مهدي 720**91221

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر   7*07*92*91

911*30300* F Sh  عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

 مدیر پیشکسوتان استان بوشهر  ه دشتی **0*917997

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر rahman1334@ رحمان 72**331*91

91*7*2**** A_m_g  عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

9122**21*7 REZA GHAZANFARI @MHMMDRZN55 مدیر پیشکسوتان استان بوشهر 

912**7101* Jale @Jaledkh عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

93**912**3 Ansari @Pa2e3z2 عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

93**2*7**0 Reza @Reza_fa505 عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  * * .    HIMANهیمن   . * * ***7**3*91

91***70171 Jalalghayour3 @JalalGhayour مدیر پیشکسوتان استان بوشهر 

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر Mousavyazar@ عذراموسوی 21****0*93

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر  عبدالرضا جهانی 7220*939

 عضو پیشکسوتان استان بوشهر Qqqqqqfzz@ امین 3***0***91
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9222*1**** homa javan  عضو پیشکسوتان استان بوشهر 

9173710*7* - @Jahan_gardii عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

91227*2729 Khorshid Khak  عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر  پرویز دانش پور ***9177723

9.17372E+** Mehdi Amini @Mehdi52710 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

9173*29*** Masoud P  عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر Jagerani@ ابراهیم جاگرانی 3*033*9372

9173713199 h P  عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر   *9*7*3*912

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر  حسین نوشادی 000*3*0*93

91123093*7 B @B13355 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

917773*799 Reza Boshkani @Rboshkani مدیر خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

9.12E+76 Elham.negahban .  عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

9171701993 eskandar faghih  عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

9122*3*971 Hadis Bahreini @hadisbahreiny عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 مدیر خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر Shk51@ شمس الدین کشت گر 20911*3*91

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر Dehghannews1@ امید فراز 70*7*1**91

9127*1**** nozar amiri @nozar_amiri مدیر خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

93****9**0 Sadegh Danesh  ی استان بوشهرعضو خانواده جهادکشاورز 

9.18E+07   عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر  زیبایى هاي طبیعت *001*91777

9.17E+77 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر  رظا سید 

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر  منفرد خواه اکبر 73*2**9179

91737*3371 no gh  عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر   273*1**930

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر  23207 **91717022

917*00*00* kaki  عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر  . . 07**3*7*93

 مدیر خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر A24y2678@ عسگر یعقوبی *7*22*3*91

93**3*0*** arash arashi  عضو خانواده جهادکشاورزی استان بوشهر 

 عضو معلمان غیر انتفاعی استان بوشهر  دریا 971*3*9337
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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 ، کاوایدهتور جستجوی در مو

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

 کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی رو مالحظه فرمایید. 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 گروهمی همچنین عالوه بر عضویت،

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