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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 کانادا موبایل 

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

91214*533* Mohammad Mohebi @Mohawwad100 عضو مهاجرت به کانادا 

 عضو مهاجرت به کانادا a1d1c@ لیلی 9132024930

9125*52404 F.S  عضو مهاجرت به کانادا 

93*4210955 M Khansanami @mkhansanami عضو مهاجرت به کانادا 

93052*0*5* A/ Boroomand @boroomanda عضو مهاجرت به کانادا 

93544354*0 M Salmani  عضو مهاجرت به کانادا 

912*435**5 ba Sh @bsh1** عضو مهاجرت به کانادا 

 عضو مهاجرت به کانادا imanansari95@ انصاری 205102**91

912300*541 Mohammad @Diablo300 عضو مهاجرت به کانادا 

933*2010** Sahel N @sahellsaheel عضو مهاجرت به کانادا 

 عضو مهاجرت به کانادا aLiReZa4409@ علي         رضا 5951***919

9135*5**2* Mehdi.Ghadami.(tala.moein) @Abozarghadrejon*3 عضو مهاجرت به کانادا 

912243030* Mohammad reza Najafi @rezanajafi545 عضو مهاجرت به کانادا 

914*134349 karim.m.a @Karim_m1 عضو مهاجرت به کانادا 

9124123*55 Ali @Alishir عضو مهاجرت به کانادا 

930**1313* Arsha @Arsha94 عضو مهاجرت به کانادا 

9121011245 Afshin Mirchi @Afshinmirchi عضو مهاجرت به کانادا 

912*93*120 Mahmoud Samadyar @milanofx عضو مهاجرت به کانادا 
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9122134*9* Hamid Reza Mousavi  عضو مهاجرت به کانادا 

912*14350* majid aslani @majjh عضو مهاجرت به کانادا 

9123**1**2 Pegah Babakhani @pghbab عضو مهاجرت به کانادا 

9154553025 abas smaiilzadeh @Smailzadeh2 عضو مهاجرت به کانادا 

9124**0142 Maya @ya_az_maya** عضو مهاجرت به کانادا 

913*03*15* @ Eng Rasouli @EngRasooli عضو مهاجرت به کانادا 

9123240023 F@rshid  عضو مهاجرت به کانادا 

935112*429 Alone Wolf @Alone_Wolf19** عضو مهاجرت به کانادا 

91*5555254 bashir @bashir_19*9 عضو مهاجرت به کانادا 

91242*1511 mehran momeni @mehran950 عضو مهاجرت به کانادا 

919*2149*9 Peyman @Peyman_basafa عضو مهاجرت به کانادا 

93*1120304 Armin @Armingh13*3 عضو مهاجرت به کانادا 

9155*103** Morteza @hojatipoor عضو مهاجرت به کانادا 

93**229550  @connerkent021 عضو مهاجرت به کانادا 

935*5**5** angela S @angela1313 عضو مهاجرت به کانادا 

91415*011* v vasile @vasileh عضو مهاجرت به کانادا 

91241013*1 beny @MaRsHaL_iCt عضو مهاجرت به کانادا 

930*552023 I.am.azar @theazar13*0 عضو مهاجرت به کانادا 

9122242*** mehdi @Piano29029 عضو مهاجرت به کانادا 

935*03*29* Farzad Farmani  عضو مهاجرت به کانادا 

 عضو مهاجرت به کانادا Amir*0*2@ دل داغون 2*0**9**91

911313*4** Peyman @Barsam1392 عضو مهاجرت به کانادا 

9391504922 Office  عضو مهاجرت به کانادا 

9121*22**0 Mohammad Hajishafieiha @tamirat_macrofer_2**0 عضو مهاجرت به کانادا 

91304**4** Hannah Mhb @Hanii_mhbi عضو مهاجرت به کانادا 

91*01*0*4* Baran @Baran_NH عضو مهاجرت به کانادا 

910*0440*5 poryaabdi @Poryaabdii عضو مهاجرت به کانادا 

93920*409* Shohre @Shohreh_cake عضو مهاجرت به کانادا 

912*2*9924 Sohrab Ghaemmaghami @Sohraaaabbbb عضو مهاجرت به کانادا 

93*340309* Spring  عضو مهاجرت به کانادا 

 عضو مهاجرت به کانادا PejmanN0@ پژمان 3*91229901

9191131499 Salaa Qorbani @SalaaQ عضو مهاجرت به کانادا 

9354030**1 Ahmad @Fullman20 عضو مهاجرت به کانادا 

91213*4004 Ali reza @alireza0ali عضو مهاجرت به کانادا 
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91***5*929 Obayd Sadeghi @Mariwan30t عضو مهاجرت به کانادا 

912525*352  @Mitrarahbarian عضو مهاجرت به کانادا 

93*903*209 maria @mariarhm عضو مهاجرت به کانادا 

919019529* Mohamadreza Faraji @Mohamadreza_faraji عضو مهاجرت به کانادا 

933*944230 Ali Mirzaaghaei  عضو مهاجرت به کانادا 

912***9243 SeyedMasoud Mirzaie @smm_135* عضو مهاجرت به کانادا 

912*04*542 Mozhgan Sadeghi @mozhgan13** عضو مهاجرت به کانادا 

 عضو مهاجرت به کانادا  غالمحسین خرمی 4*2314*933

9122250143 Far*id @Far*id** عضو مهاجرت به کانادا 

 عضو مهاجرت به کانادا  راهداری **0*912494

9124403525 Gh.m @monfaredgh12 عضو مهاجرت به کانادا 

9141**9040 Soleiman Maroufi @Soleiman_Maroufi عضو مهاجرت به کانادا 

9353**5*** Mahdi Bnz @MahdiBnz عضو مهاجرت به کانادا 

9123*4*919 Mohamad H @sep_mo عضو مهاجرت به کانادا 

93*315***2 Saeed @Saeed4234 عضو مهاجرت به کانادا 

93*114*351 Davood @Davs2019 عضو مهاجرت به کانادا 

93*9*4040* . @hamidrezasi عضو مهاجرت به کانادا 

9143132495 Reza @rezamopar عضو مهاجرت به کانادا 

93551***40 U3F @u3fzeyghami عضو مهاجرت به کانادا 

93350*4*42 sina sinaaa @ssssiiiiiiiiii عضو مهاجرت به کانادا 

935*09**04 Reza @Reza13**9 عضو مهاجرت به کانادا 

912*4929*4 As.ss  عضو مهاجرت به کانادا 

91214*92*2 pouria @pouriaa عضو مهاجرت به کانادا 

912*191043 Raha TraveL  عضو مهاجرت به کانادا 

912224**1* Maryam @Maryam122*3 عضو مهاجرت به کانادا 

93*501***3 Fire man @FiremanENG عضو مهاجرت به کانادا 

9131019*23 hossein @hosseinbagheri*4 عضو مهاجرت به کانادا 

912*5*3*45 0****59229 Waheed123  عضو مهاجرت به کانادا 

 

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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