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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 

انک تلفن برای ارائه بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  عالقمندان به مهاجرتموبایل 

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

9222421930 ozra dabiri  عضو مهاجرت به کشورای اروپایی 

930*83889* KAVEH @kaveh20400 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91*4023400 Saeed @saeedgsaeed عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91*11**09* Nima @Human201* عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

933*9904*9 hamid @Hamidve عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

930*198819 Neda  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*124*92 Hamed Bashardoost @hamedbashardoost عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9013**2233 AA @Uy**8j عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91212*8*** Roya @Roya_ch عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*09**930 Reza Kazemi @Rezapixy عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*2111** Somayeh @ssomayeh1981 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9123*8*4** Shahriyar Azizi @shahriiiiii عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912**0*413 Sami @Sam234 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9122*938** Mah @Mah_azar عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9121948388 Marmar Helmi @Marmarhelmi عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*9*48*1 Mohsen @mmnat عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91***44800 Yu Ab @Ya_av3* عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9144*1*424 P. Asherzade @asherzade عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 
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912230*810 Ahmad @ahmad_ahm عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*330143 Me  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*0899282 M@h Me#r @Mehrimah1010 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91223**399 Mohsen H @R3funds عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

938**04*44 Masoud Hazar @MasoudHazar عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93**44*49* Rahele Tat @Rthoa عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

933*098880 Just @Ashkan_r عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91219089*8 Mojdeh.m @mojdehm عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912***0883 A  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912804013* Ali @ali_8291 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*0*98393 Mohsen Yasemi @avalsho عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9121*2*113 S DZ @SaeedDobahri عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9123213380 elham @elhamelhaghi عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91234**331 Farnaz @f*2arnaz عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9121*04110 F_M @roodabeh13*3 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91340*322* Af @foto8tea عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912******9 FERESHTE.MZN @Engshay20 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*1*91*2 Ali ____** @Aliakbar*****8 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9128*2*98* MeSa @me_rasa عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912148*8*3 Mansour. M  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*198*8* M@HDI @molaei1443 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*400*** Elham Andarzbakhsh @elhamandarz عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

919******3 M M @MMVS1982 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*0*****8 Hossein @Hsngol عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9123****23 Mohammad Madadi @Fitness_academy_team عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*021*03 Rouzbeh  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912113*908 Morteza Jebelli @Mordadi8* عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912***4*29  @Ehsan*9*1 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9143814902 MoHsEN @m0hsen0_0 های مهاجرت به اروپاعضو چالش 

91243**200 Afsaneh Hamidi @Afsanehamidi عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93**011090 HeD @HeD91 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*34**1* Telegram None  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912143**28 Mohammad reza Shayesteh  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91219*3248 feri @feri3248 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 
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912302383* Masoud @Masoud_** عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا Rayehebaft@ علیپور 2822*3**93

93*8988081 Deutsch mann @Herr_Deutsche عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9122*09418 O Gh  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9122341022 W h  d @Mhv*4 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912288**19 Hossein @AGHAEIHOSSEIN عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91221032** farnaz @farnazdani عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93**1*34** Yadollah Bakhtvar @YadollahBakhtvar عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*281*99* Sepehr @S3p3hRaK عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

939102**2* .... ... @Tattoo_mf عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9308104929 roya  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*24*321 SAJJAD KhosroPoor @S_Khosropoor عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91232*1902  @faran_faran عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا  شورش 9*248*9189

9124849*** M.R.B @ASHBSH عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91242*2*9* Saeed M M @saeedm1234* عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*4290*1* @Frishta @Frishta عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

911182*198 P S  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

9122831141 A DI M @Mohamadsaedi عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*0*21**  @Reza_k**8 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

91*4**8*12 N.g  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

913133***4 Aylar Keymasi  عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*0*19*1 Payam @Payam8*8*8* عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93898318*3 Omid Aghili @OmidAghili عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*1039440 saman @Momennnnnt عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*4*110*4 Masoud Sadeghi @Spasi عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

912*40*238 M @Mehr2023 عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

93*990*01* Mehrdad Bayat @Mehrdadb** عضو چالشهای مهاجرت به اروپا 

 

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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