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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 

رای ارائه بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  عالقمندان مهاجرت به استرالیاموبایل 

ضا و یا کنیم که اعهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم 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 کسبمدیران آن

 را دانود 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

91250*1*20 A s    R @A_Ramfar عضو مهاجرت به استرالیا 

9122140503 Mahdi Hejazi @MahdiHejaziPv عضو مهاجرت به استرالیا 

912*13*3*0 Alireza Kordestani @Alireza_Kordestani عضو مهاجرت به استرالیا 

91239*0331 Kambiz Shokouhi @Kambiz**** عضو مهاجرت به استرالیا 

912*939353 Forough Sh @foroughsh عضو مهاجرت به استرالیا 

91311*3*22 Ali Vaez @ali_designman عضو مهاجرت به استرالیا 

912219**91 Aref Shoraka @Aref_shoraka عضو مهاجرت به استرالیا 

9123012**9 Keivan Kashani @KeivanKashani عضو مهاجرت به استرالیا 

91*3*1553* Maziar Asmani @maziarasmani عضو مهاجرت به استرالیا 

93**459310 minoo mmd @minoo_mmd عضو مهاجرت به استرالیا 

93594303*2 Worldwide @worldwide_admin عضو مهاجرت به استرالیا 

912*14921* Mehran @Mehranabh عضو مهاجرت به استرالیا 

912221*44* Bardia @bardiahmadi عضو مهاجرت به استرالیا 

91111**9*2 Hedyeh Hz @iHedyeh عضو مهاجرت به استرالیا 

91205***03 Sadaf Gh @Sdfgh*4 عضو مهاجرت به استرالیا 

912*135091 Ali @Ali_Radmanesh عضو مهاجرت به استرالیا 

9353*92510 NiMa FMD @nimafmd عضو مهاجرت به استرالیا 

91322*0245 sama @Sama_ElixirBallerina عضو مهاجرت به استرالیا 
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912*141**5 Omid Keshavarzi @omidkeshavarzii عضو مهاجرت به استرالیا 

9121501*52 Mohammadreza @MReza1H عضو مهاجرت به استرالیا 

9132*134** M  عضو مهاجرت به استرالیا 

91019*1911 Shahab @shgh90 عضو مهاجرت به استرالیا 

9124*0*1**  @Sanjari_immigration عضو مهاجرت به استرالیا 

9155000331 Amir Nejat @Nejatamir عضو مهاجرت به استرالیا 

9139**4*00 Mahla @Hosseinim1**9 عضو مهاجرت به استرالیا 

912*1051*9 Atiye @Atiyekhz عضو مهاجرت به استرالیا 

9352523234 Kouzehchi @Hatefk عضو مهاجرت به استرالیا 

9123131143 S. Moradi @SM_Acc عضو مهاجرت به استرالیا 

9352942235 David Gh  عضو مهاجرت به استرالیا 

913201230* Mandana @misMandana عضو مهاجرت به استرالیا 

912439*010 Amin H @A_M_I_N_H_A عضو مهاجرت به استرالیا 

91550344*4 Bahram Abbasi @Bahramabbasi*3 عضو مهاجرت به استرالیا 

935414499* A Sadat  عضو مهاجرت به استرالیا 

 عضو مهاجرت به استرالیا bbeikkhn@ بهروز **29355*93

9124*55*44 Elham Chaghansou @Elhamiiiiiii عضو مهاجرت به استرالیا 

912*9**994 ZM Kh @MzKhDv عضو مهاجرت به استرالیا 

93*91*91** Arman Khaledi @Armankhaledi عضو مهاجرت به استرالیا 

93****34*9 nima sh @nimashz عضو مهاجرت به استرالیا 

912359140* Heidarzadeh @NESKOco عضو مهاجرت به استرالیا 

914405*92* Faraz Rikhtehgaran @FarazRikhtehgaran عضو مهاجرت به استرالیا 

93*23951** B M @bbbaaa11 عضو مهاجرت به استرالیا 

91213*3455 M.abbasi @Anitajafary عضو مهاجرت به استرالیا 

935*4*3*3* Sobhan @sobhan19913 عضو مهاجرت به استرالیا 

9135*02*4* OMID sb @omid_sobhani عضو مهاجرت به استرالیا 

93*9**24** Ehsan Shoja @EhsanShoja عضو مهاجرت به استرالیا 

912422***4 AREZOO @Arezooshir عضو مهاجرت به استرالیا 

9351***510 Amirhossein M @amirhosseinmolaei90 عضو مهاجرت به استرالیا 

912*9*9**1 Amir Jafarzadeh @amirjafarzadeh*9 عضو مهاجرت به استرالیا 

9123210992 Nima Neo @NimaBaradaranHosseini عضو مهاجرت به استرالیا 

91225*529* Aida Pouradam @Aidapouradam عضو مهاجرت به استرالیا 

9125**9224 Vahid @Vahid1050 عضو مهاجرت به استرالیا 

9335*3*0** Ashkan Gh @Ashk3*3 عضو مهاجرت به استرالیا 
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9123***15* Djawad Moussavi @callsign_ALBORZ عضو مهاجرت به استرالیا 

912020**12 Niloufar Moradi @nilzmoradi عضو مهاجرت به استرالیا 

912305*143 Ashkan @ashkan_akbari عضو مهاجرت به استرالیا 

912522*2** Tin @Cranvil عضو مهاجرت به استرالیا 

9124*4**19 Amir masoud Movahedi rad @Amirmasoud_movahedirad عضو مهاجرت به استرالیا 

912409*441 Mahdi @Mahdi_p00* عضو مهاجرت به استرالیا 

912*149005 Samin Bnz @saminehbnz عضو مهاجرت به استرالیا 

935*192**5 UnreaL @UnreaL13 عضو مهاجرت به استرالیا 

913111*913 Engineer Hesami @Hesami_eng عضو مهاجرت به استرالیا 

913113154* M Sinaei @mehdisinaei عضو مهاجرت به استرالیا 

 عضو مهاجرت به استرالیا Moh3en19*5@ محسن 0501*91231

93*9*451*2  @Behnam_dri عضو مهاجرت به استرالیا 

91225251** MohammaD @Arman12*_1* عضو مهاجرت به استرالیا 

91220**425 Behnam @beniten عضو مهاجرت به استرالیا 

9122***2*5 Baback.BZN @Baback_BZN عضو مهاجرت به استرالیا 

9149990030 M Nobari @NobariShop عضو مهاجرت به استرالیا 

91239*39** Roozbahani Mohammad @Roozbahani عضو مهاجرت به استرالیا 

9122*903*2 Bhz**  عضو مهاجرت به استرالیا 

915515*24* Mohammad Hajizadeh @haji*24* عضو مهاجرت به استرالیا 

91255015*3 Mohammad @MoRoma عضو مهاجرت به استرالیا 

912125*29* Rz.*2 @roohollahzafari عضو مهاجرت به استرالیا 

912193**92 Mohammad Kh @mohammadkhakbaz*3 عضو مهاجرت به استرالیا 

93*15**300 Amirhossein Arjmandi @Botany_design عضو مهاجرت به استرالیا 

9354*53*1* Alirezaw @Alireza_profile عضو مهاجرت به استرالیا 

912*14*042  @Shahab_edalat عضو مهاجرت به استرالیا 

93**53*003 Maryam Amini @maryam_amini عضو مهاجرت به استرالیا 

9123354590 Naser @Nesto*** عضو مهاجرت به استرالیا 

912250211* Bakery @Massih*2 عضو مهاجرت به استرالیا 

 

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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