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کاوسامانه بازاریابی ایده  
ی از بانک شبخ ، 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.  ت مشاغلبانک اطالعاآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  خراسان رضویمشاغل استان موبایل 

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 کسبآنمدیران 

 را دانود کنید.

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

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

 ارسال فرمایید.پیام گرام یا تلدر 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

9355*9*19* Mahdi Rouhbakhsh  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9.15111E+3* Amirreza Vhbz @A_vhbz عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151099940 A SPHR @asepehr عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

915**4900* A....... @kamali_sakar عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151153324 Mahdi Asliyan  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی Saeed_Abasian@ سعید عباسیان 52*9153100

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی Ha1835@ درض                           ا                حمی            9151099940

9155112213 Ehsan  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی Kamiarmahboob@ کامیار محبوب 99*120*915

91511155*1 Jamshidi  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9155111499 Im F @marketingGlass عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9123944194 Sina Mehrdad  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9125541*0* UNIVERSE ISLAND Community @hpsaa عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91239*10*0 Farnood Emadi @Farnood_Emadi عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9153321*40 Alireza Eidi @EidiAlireza عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9155092195 m.h  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی EhsanDer@ احسان درفشی 2533*4*935

91533100*1 Hosseini shad  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 
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915311**5* Hossein Sotoodeh @HSotoodeh عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91511**9** Majid Bastani @Majid_Bastani عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

915113412* hossein Khatibzadeh  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9.3*219E+3* Amir  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9124*34*01 MDMN @SOUL1MN عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91593331** Ahangar @AhangarEmad مدیر گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

915301*214 Pezhman F  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9155252412 Farid Mahdizadeh @mohsen_mahdizadeh عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی  حمید 340*9351

915314*502 Parviz Tavakol  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

912*9533*0 Farsaze @Farsaze عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151099940 M A @Mojtaba_Akbari62 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9.15511E+2* vahid @vahidario عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی bokharsanatsepehr@ فاطمه اسدی *915215095

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی Moradi1257@ مرادي 134*125*93

912311912* Sevak Yeghoian @sevakyeghoian عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151153093 Hamid Choobi  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151099940 M Kashani @Shuhanshuh عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 ن رضویعضو گردهمایی مهندسی خراسا Mehdinzri2@ مهدی نظری 19*9155112

9155141952 Hassan_m @Hmjmm عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی Mohamadhassan1993@ محمد 3*91524102

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی  علی اصغر حیدربیگی 4*91530425

913**44200 Mohsen RashidSalehi @mohsenrashidsalehi عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91530***51 Masoud Rahnama Alamdari @Masoudrahnama عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

915522**3* ALI FOTOVVATI @EasyTraveltoCanada عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91552299*4 Hamid Arefi nia @Mashaad رضوی عضو گردهمایی مهندسی خراسان 

9153132091 Eng...delavar mashhad @delavaraniran عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91531*29** Ehsan @E_n88 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151112910 BHD @Behnam_abb عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9153032401 iman ch @iman_ch_63 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151135*94 Saeed Rasoli  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91599**33* Mohamadi @ir1349 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

915*15*031 Saeed 715 @Sn715 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

93555*5*11 Samira Samizade @ss1288 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 
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 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی  . 9151222531

9352*4*54* hamed hoseinpoor  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151099940 Ardeshir Farshidiyan  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

915313*505 siroos ahmadi @siroos_ahmadi عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

939*2**49* M.z  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی  سنجر موسوی 04*9155150

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی   10*9155011

915424051* Danial Rezaei @Dani_Re عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91541*45*0  @Noorinaser50 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9155030320 Mohsen Sadeghi  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

935*41**03 Maziyar  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی  امید گنجی 290*915102

915115*3** Akbari  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

91513342*9 Hamid Eskandari @Hamid_EST عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

915*0****0 Ali Sajjadi @AlisajjadiGhalam عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی  محسن سرباززاده 9335115035

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی Saramadsaze@ سازه های فوالدی خراسانسرآمد   ****0*9359

915314*321 Ali Zenoozadeh  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی Atlas_BanayeArsh@ شرکت ساختمانی اطلس بنای عرش *559345*93

9033**3*00  @Arax9127100411 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

9151115505 Majid Alaemie  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

93*3*94043 Mohamad Asg @Masg69 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی  م ش *9*9155152

915303434* mohammadreza alidoost @reza15151515  گردهمایی مهندسی خراسان رضویعضو 

915512*3** Hosein H  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی toranjesabz8@ ترنج استیل -ترنج سبز  **44*2*915

9151342043 H . R  عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

915**90931 Javad @Javaddepart عضو گردهمایی مهندسی خراسان رضوی 

 

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 مییدهدر اوکار شما هستند. که اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 رو مالحظه فرمایید. کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی روی این لینکها گروه و کانال تلگرامی لطفا آموزش چگونگی عضویت در میلیون
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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 ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات کانال
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