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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  فعاالن بازار ارز و دالرموبایل 

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

93902959** Bahram @Sonjiso1 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91*39213*5 ASP AG @Aspagencyad عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9122432**1 milad karbasian @miladkrbs عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9121*24051 alireza @alirezahamedii عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9354124*21 Milad @MiladYa عضو تحلیل بازار طال و ارز 

 عضو تحلیل بازار طال و ارز alikhedmatgozar@ علی خدمتگزار 910593*912

9124*91423 Ardalan Dnshj @Ardalandaneshjou عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9192004*94 Morteza Ghesedar @Maatis عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91224*2350 E        h        s        a        n  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

 لیل بازار طال و ارزعضو تح   **59**9121

91210**341          @ecoolr عضو تحلیل بازار طال و ارز 

93*299*5*0 Ali Pasha @Alipasha*9 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912***3**5 Rman @Rman_al1 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912***230* M. H.H. @mohhh0* عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9121444545 Fa_lve Lve @fa_lavaee عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91222049*5 Ee  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91222*1529 Reza 1529 @reza1529 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

93*41012*5 Raul @Raull00** عضو تحلیل بازار طال و ارز 
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9122***199 Sina @Cina00* عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9123100**3 Hooman @Hoomen عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91242*31** Amirhoseyn HamZeh @amir199152* عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9124**54*2 morteza  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91222001*3 Amin S @aminsadeghian عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91240*40*0 Shfr @Luckiii2022 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91255**594 Amir @sfyyhgi عضو تحلیل بازار طال و ارز 

919243**9* Amin H  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912*934540 Majid Heydari  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9122002141 Khatibi. Farshad @F4Kh4 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912*059**2 Shahab Keysan @Shahab13*5 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912*900**0 Saeid K.H @saeidkh** عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912*9*9*1* Hamed @Hamed_Ahmadi_19*3 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9121492421 Alireza @AlrGhle عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912425**99 Arkan @arkanorhan عضو تحلیل بازار طال و ارز 

 عضو تحلیل بازار طال و ارز  مهدی حبیبی 9153090590

91251491*0 Pouya Abbasi @LeBronJames عضو تحلیل بازار طال و ارز 

93**1*4*2* ali radmehr @mr_aliradmehr عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912150*290 Kapa @kapa1122 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

935401***1 Zohre  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912502*351 Alireza Foroutan  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

 عضو تحلیل بازار طال و ارز  حسن نجفیان 0*94302*93

912*015*92 Zb  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912*0**135 EBI Yeganeh @yeganeh59 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91941**00* Vahid @HashemiV عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91220*3*5* Amir Fakour @FakourAmir عضو تحلیل بازار طال و ارز 

35*42**4کافی نت پارادایس  4500119*93  @cafeParadis عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91239*293*  @farhad_ahmadz عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91219***3* Vahak @vavag000*v عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9213*0*312 Farbodfaraz @farbodfarax عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912*3031** Farzaneh @LotfiM4 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912**3***9 Dr.F.A  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

 عضو تحلیل بازار طال و ارز Mehrdad49hm@ مهرداد 2*00*91254

9122155*50 Mehr o mah NNN  عضو تحلیل بازار طال و ارز 
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912*1133** em T1* @im1*00 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9134*4*4** MOHAMMAD SAEID  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9131344239 H. R.D. @HRDipad عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9215*41*** Administrator @afshin*23 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91292520** Behruoz @behruoz13 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91234*930* navid zarei @navidzareii و ارزعضو تحلیل بازار طال  

912190*14* Alireza @Alireza19*20920 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9123439005 Blue Man @blue_man59 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9392*01002 Hossein @HOSEIN_LUX عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91**91*393 Ali A  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91211193*9 Reza Sarvi @rezasarvi عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9122***034 Sina @sinayee** عضو تحلیل بازار طال و ارز 

93512***50 //() - /-/////- ) @Heveeeeennn عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912354911* Sh Byt  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912015**00 Hamed S  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

921*002*5* Hossein @hocino0 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

 عضو تحلیل بازار طال و ارز clinicnarin@ کلینیک تغذیه ورژیم درمانی نارین 4**93**912

9212*41*3* Amir @Amir_amm عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9191*1*95* ArasH @A2A*300 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9133**4959 omid hiseeini @omileno عضو تحلیل بازار طال و ارز 

93*3***04* Amiri @parhmamiri عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91439211*1 A He @Alihr11*1 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

 عضو تحلیل بازار طال و ارز   05*9334429

99052*9**2 Shahin Moradi @Shahinmoradi عضو تحلیل بازار طال و ارز 

91**0*0552 MaAlTel @MaAlTel عضو تحلیل بازار طال و ارز 

912*1*1433  @SamiM19** عضو تحلیل بازار طال و ارز 

9129439443 e   i   ei @hamedmirzaei9 عضو تحلیل بازار طال و ارز 

935355*045 Farewell  عضو تحلیل بازار طال و ارز 

 

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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