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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 

ائه بانک برای ارکلیک بفرمایید.  ت مشاغلبانک اطالعاآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  خوزستانمشاغل استان موبایل 

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

ی را دانود ها تلگرامها 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 کسبآن

 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

 عضو مهندسین خوزستان Mahdi_Alboshokeh@ مهدی آلبوشوكهسید  161116711*

*3666*100* Obeidavi davood @Davoodobeidavi عضو مهندسین خوزستان 

*362****26 Mehdi Chameli @Mehdi690419 عضو مهندسین خوزستان 

*332*001*0 Esmaeil KordZangeneh  عضو مهندسین خوزستان 

*166*30*66 Iman @Imanik20 عضو مهندسین خوزستان 

*3**0**2*2 Arash Atash Daman @Arash_atashdaman عضو مهندسین خوزستان 

*3****170* iman @tarazian64 عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان Da9308067708@ آسیابان داریوش 163163122*

*33*761**2 Far  عضو مهندسین خوزستان 

*16313*66* Masoud Seyedmahmoudi @Msmahmodispi عضو مهندسین خوزستان 

*361*66632 Mohammad Khadem @Signalekochak عضو مهندسین خوزستان 

*163177*3* Amir Ng @amirnegravi عضو مهندسین خوزستان 

*366**60*0 Ashkan Motamedi @ashkan_66_30 عضو مهندسین خوزستان 

*36****37* Saman @samisoft عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان Saeed_tabousian67@ طابوسیان سعید 0*67***30*

*163112*0* @Dr_Armat @Dr_Armat عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان Decor_Oxin_Office@ اکسین دکور 32*7**160*

 عضو مهندسین خوزستان Hafar1212@ علیرضا 1***13*30*
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*3*7*10*6* Behnoosh.ap @BeHnOOsH_Ap عضو مهندسین خوزستان 

*167**02*2 Amin @Soheil_hmd7 عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان nasser_lotfi@ ناصر لطفی 3*107*131*

*16663**1* Mostafa Fathi @mostafa_fathi عضو مهندسین خوزستان 

*166310**7 Iran @iran5058 عضو مهندسین خوزستان 

*1630*2**2 Reza abiat @misanahli عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان  عابد مشکی زاده 0*1**1661*

*166130612 Alireza Farokhmehr @Farokhmehr1348 عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان Lsf1400@ طاهری فروشگاه ساختینه 6*1630633*

*1631106*2 Ali HMD @AliHM62 عضو مهندسین خوزستان 

*163*07707 BEH @BehHor عضو مهندسین خوزستان 

*122***0** Ebrahim Sarkamari @Sarkamari عضو مهندسین خوزستان 

*16621**61 Mohammad @Mohammade_kazemi عضو مهندسین خوزستان 

*30***6661 Eli @Kavireli عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان GeodezCo@ بهروز بهروزنیا **1*1*161*

*123***0** E A @EhsanAshr عضو مهندسین خوزستان 

*1602**010 Faraji.zohreh @Faraji1368 عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان  Bahmanبهمن  31**16607*

*3603*6*03 A S @Abbas0987 عضو مهندسین خوزستان 

*33*673**3 r .a @Reza_akkh عضو مهندسین خوزستان 

*.3667E+27 Saeed @Calapetshop عضو مهندسین خوزستان 

*16*12300* salim Mashali @ahwaz_0916 عضو مهندسین خوزستان 

*1227*212* Navid Vakil  عضو مهندسین خوزستان 

*12**1*2*2 Moein @Moein96 عضو مهندسین خوزستان 

*1066*0*1*  @Ezad1 عضو مهندسین خوزستان 

*1660*33** S @salman115 عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان Hadaf000@ مهدی محرمی **07*1213*

*3*67103*2 Donya  عضو مهندسین خوزستان 

*.16727E+25 Amin Pirooz @Aminpirooz عضو مهندسین خوزستان 

*0162316*0 Mostafa Robayhawi @Mostafa94ir عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان rranjbarj@ رضا رنجبر جورجاده **30*1112*

*166*1*163 Mohsen Fartash  عضو مهندسین خوزستان 

*37*212*3* R z@ @REZANEZHAD عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان mkamalys@ مریم کمالی **7*37100*
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*161*11106 Saeed Keyvani @bamdad_zagroos_admin عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان Mortezaghalavand@ مرتضی قالوند 01*110*16*

*1237*23*2 J H @Jhashemi378 عضو مهندسین خوزستان 

*361*2**** sadegh @sadegh5400 عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان shirmardi@ استاد شیرمردی *****0*16*

*121003*76 ::: @mfn97 عضو مهندسین خوزستان 

*33**3**3* - - GhanavatiZadeh @Ghanavatiz عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان sifearanar1383100413940630@ س ا 36720*123*

 عضو مهندسین خوزستان tohidelm@ توحید 1*6**3632*

*3**002671 . @Saeedkhanifar1 عضو مهندسین خوزستان 

*121***226 alireza maddah علیرضا مداح @Alireza52maddah عضو مهندسین خوزستان 

*161136303 Gholam Reza Zargar  عضو مهندسین خوزستان 

*1611*3*13 adel h @adel8903 عضو مهندسین خوزستان 

*33**7*3** None @N348348 عضو مهندسین خوزستان 

*1603***2*  @Saraaye_mohandesin عضو مهندسین خوزستان 

*163177*3*  @ham1007 عضو مهندسین خوزستان 

*16111*3*0 Mohammad @mohghodsi عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان Misrezania@ رضانیا **3*66**3*

*01**76320 Mirzakhani2118 @Mirzakhani2118 عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان  متین *2012***1*

*1*6**1711 s    ᴏs @mrsvak عضو مهندسین خوزستان 

*12***7*12 M. Sohrabi @mehdisohrabi عضو مهندسین خوزستان 

*3*61172*6 Pouyan @Pouyan_yazdanparast10 عضو مهندسین خوزستان 

*3*7*02*11 @Taghavi @Mqnkk عضو مهندسین خوزستان 

*1661*662* Vahid Dehghani  عضو مهندسین خوزستان 

 عضو مهندسین خوزستان  اکبر *71*2*161*

*1223*12*6 Mehrab Mohamadzadeh @MehrbMmzadeh عضو مهندسین خوزستان 

*1211*77** . . @sghghghghg عضو مهندسین خوزستان 

 

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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