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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 

ن کامال برای ارائه بانک تلفکلیک بفرمایید.  ت مشاغلبانک اطالعاآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک موبایل اطالعات وکال 

ها آنکنیم که اعضا و یا مدیران هایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالزنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

انود ها تلگرامی را دها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهمشتریان خوبی برای کسب

 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 گروه تخصصی وکالی ایران   *1*4*6*912

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران Parsaeian1390@ ح پارساییان 0006****91

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران AzNariman@ اعظم نریمان )وکیل پایه یک دادگستری( ***9121064

912*2290*6 dr alam @dralamolhoda عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  غالمرضا زمانپور 42*11*9169

 وكیل پورکاظمی 42900*4*91
@Mahdipourkazemiv

akil عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران abdellhamid1972@ عبدالحمید شبیری *0*9121104

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران   *6*4*6**91

91*2666220 Avocate 
@Rezaie_barzani_M
ohammad_ali عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 گروه تخصصی وکالی ایرانعضو  @وکیل پایه یک دادگستری  0646*94*91

912*9*41** majid Lm @Majid4133 عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912***016* Ny A  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912**1*609 Ebrahim Delshad  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران hamidtab@ حمید رضا حجازی 29266*2*91

912**0*0** F Ahmadyan  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران   2**2**9121
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 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  کورش کوچکی 40*2**9121

9124*6*6** M M  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  پرهام ****201*91

9122*2020* Dr V.Mo @Dr_set_mo عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  کریمی محمد جواد 2*0*9*9122

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  سید علی حسینی 41**09*912

9121***126 Hossein Sorkhei  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

91221*1066 Bahram  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران SaghafiAli@ بخاطر امیر 469*2*9124

91*2*11**2 Babaei-lawyer @amirhosein1358 عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  فائزه شکری 9*9*9*9126

91**1*09*0 Barmak Babazadeh @Barmak_B عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9111402246 Reza_yoosef_nezhad 
@Reza_yoosefnezha
d عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9121**9**1  @mehremehrbanan عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

91221**469 A Am @koohy1391 عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912****1*6 f sh  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

91**02*220 n  shin.fathi @lawyer_fathi عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9.12*24E+** E Rahmani  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  حسن *914149021

9124**064* A. Fattahi  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9121***0** Mazaheri Kaveh @kavehmazaheri عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912**21*** Mahva 90 @Mahva90 عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9121026*** Majid Kianirad @Majidkianirad عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  . 6*6**91220

912**4**4* Poopak Khalili  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912*2*9*** Daneshvar @daneshvar900 عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  . 4*0****912

91224*00000 A. Ch  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

914*141946 B partovi @radinparto عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912*0*1046 Sepehr amiri @sepehr_plaza عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912641*000000
000 M N  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

916*6*42*1 Sh.f @Shadi_fatehi عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

914*1*9949 M.A @Mattorny عضو گروه تخصصی وکالی ایران 
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 عضو گروه تخصصی وکالی ایران saeidgholamian@ سعید غالمیان *91*161*91

9122*0*209 ... @matrix_Diamond عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران Sarveiran@ سالم 912101

912*214914 A.A @anahitalawyer عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912*21**1* M.S.ASADI  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912*464429 Parastou _ardeshirzad  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9121*49294 M. Gharegozli @adllaw110 عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  صابر 2*4*914141

912*219094 Sheila  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

914141*994 lawyer elahi  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  رضا اکبری عدلی *19*14*914

91*22**6** N Amirian farsani @Amirian_vakil عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران Farzamhamid@ حمید فرزام وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی *0*11***91

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران   0**6**9121

912**40*92 Hamid Khosravi  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

912***2*1 Amirreza Rahmani  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

91221*11** Meysam.n  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9122***206 Ahmadi  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

91112*1*26 E s  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  حسین یزدان پناه *9*9144401

91224966** M  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

91**00**04 Amin  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

91211**424 M. A @Asad_mohamm عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  رامین رضایي وكیل پایه یك دادگستري *0**90*912

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  جعفری وکیل دادگستری 6**41**912

91212**61* Dr.Morteza Najafi Asfad @mnja8 عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9166*1*0** iranin @chatrsefid2021 عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران Karami_darab@ حسین کرمی داراب *044*4*914

912*2*01*1 Vakil Darvishvand @vakildarvishvand عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

9121**6*0* Sheida  عضو گروه تخصصی وکالی ایران 

 عضو گروه تخصصی وکالی ایران  منوچهر ناصری 111*912101
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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 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

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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