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

ک تلفن برای ارائه بانکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  فعاالن بورس ایرانموبایل 

ها کنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در کامال 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.

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

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

 پیام ارسال فرمایید.یا تلگرام در واتساپ  *۰۰۲۳*۰۹۱۲۱ها، 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

912125*2*5 AMIR.B  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز   9190341119

 عضو گروه تحلیلی بورس باز Rasoolmlm0094@ رسول 322*915102

930*15222* BEHROOZ. @BEHROOZ30* عضو گروه تحلیلی بورس باز 

91*9**003* ll l . l Mojtaba l  ll l .  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

91253*9553 HASSAN-VAKILI  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

9334*5*9** Farshad55 @farshad55** عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز   *5*05*9351

93914*1545 . V @AsadiTeb عضو گروه تحلیلی بورس باز 

919242*30* M @mo14m عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز Abdolaziz_mirzaie@ حافظ 0499*91240

 عضو گروه تحلیلی بورس باز Ma_sh_*0@ سلطان 519**93090

93*2*51***  @Amer093*2*51*** عضو گروه تحلیلی بورس باز 

9115344349  @Jd1*2 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

9355005*** Guardian systems @Guardsec عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  سید علی محمدی *25**91229

93**20**** dawood  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

919***9*33 Alireza @nosratialireza199* عضو گروه تحلیلی بورس باز 
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 عضو گروه تحلیلی بورس باز Bahnamzj*9@ بهنام 5*91493049

 عضو گروه تحلیلی بورس باز **Arshiajoon13@ عرشیا 0944*91492

 عضو گروه تحلیلی بورس باز Mahla*9Vahid*1@ .  *  * . مهال  *  * . 5534*90102

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  حامد 913*2*4*93

 عضو گروه تحلیلی بورس باز Fellas22@ مستر جاست 4**193*921

91959051** Atena @  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

93*1*449*9  @barslonamm عضو گروه تحلیلی بورس باز 

   هدیه جانم کجای   159352*933
 عضو گروه تحلیلی بورس باز  امید ایران 3152*1*915

930*3*3*53 Ahmadreza GLF @Ahmadre13*9 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

91510**42* A & Ramezani @mahla*0*2* عضو گروه تحلیلی بورس باز 

919*1*42** Mahdi Zarei  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز   10**914391

9904304*30 yousef @yousefi14030 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  نازگل علیزاده 35*9142151

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  محمدرضا سهیلیان 00**913305

9155454*2* Kad  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

93*15*3*91 Mohsen @a_zty عضو گروه تحلیلی بورس باز 

9125142912 Ali Nourmohamadi  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز TNHA*4*9@ ((   ))    هایی   از    ها     ((   )) 9*4**25*91

 عضو گروه تحلیلی بورس باز Mahdisalahi19*3@ مهدی صالحی 21*09*9120

919*92*03*  @negin_1233 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز   12091*1*93

910**9*213 S..SH  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

9335*445*2  @sani_moradyu45** عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  علی *2299*9140

912*4*0**1 Behnam @Osahanter22 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز *mahdi23n1@ امالک فردوس *915494232

91202211*3 ayat avizeh @ayatavizeh عضو گروه تحلیلی بورس باز 

91**9290*4  @Baneh13*9 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  ابراهیم 55*9**9139

9144*521** Am!n  AgHa valiZadEh @amin_nice عضو گروه تحلیلی بورس باز 

912*9*5532 AAA  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  سهیل 3**9013494
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 عضو گروه تحلیلی بورس باز  ابی جوادی 9195901931

930*321***  @Milad_miliix عضو گروه تحلیلی بورس باز 

915*33*1** behzad @behzad*1** عضو گروه تحلیلی بورس باز 

9194*1430* iman Kiani  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

933*931*41 M M&m  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  (نازParinazپری) *23*903142

9151044*33 @ .l .i @aliking3zar عضو گروه تحلیلی بورس باز 

935*052243  @arsh_z_m عضو گروه تحلیلی بورس باز 

930*9301*0 Hossein 4 @Hoseinnet4 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

9150330313 Outis @Outis002 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز Mkhct@ ام *2*00*9035

914**0*9*4  @alitork13*2 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز ah**ff**qp@ بازرگانی صداقت 111120*910

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  سعید رقیبدوست ***4***912

 عضو گروه تحلیلی بورس باز shahin_hsss@ شاهین حسین پور 3*41*01*93

913*243592  @Mosawe345 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

تومان   بیو چک کن 9فالور فقط  **495**903  @masihadc عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  اضغری *20**1*913

تومان   بیو چک کن 9فالور فقط  44*42**903  @anayix3 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

9134*39092 Mkh  عضو گروه تحلیلی بورس باز 

بیو چک کن   تومان 9فالور فقط  **93010530  @rojan*o عضو گروه تحلیلی بورس باز 

تومان   بیو چک کن 9فالور فقط  *930105309  @rahai54 عضو گروه تحلیلی بورس باز 

تومان   بیو چک کن 9فالور فقط  4*93010530  @meelisaw عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز  حسین پسرک روستا 041**15*93

تومان   بیو چک کن 9فالور فقط  *930105309  @miiniiias عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 عضو گروه تحلیلی بورس باز   0932***939

93*55*433* Nasar Kiya @Nasno عضو گروه تحلیلی بورس باز 

919**91942  @Melika_Mzm عضو گروه تحلیلی بورس باز 

 

د هایی از تلگرام را بیابیها و کانالمیلیون کانال تلگرامی جستجو بزنید و گروه *میلیون 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 ایدها هستند. وکار شمکه اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 ویدئوی آموزشی رو مالحظه فرمایید.کلیک بفرمایید تا  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 خالصه خدمات ایده های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی باکانال
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