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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 

برای ید. کلیک بفرمای بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  پسته کاران و فعاالن صنعت پستهموبایل 

م که اعضا کنیهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در ارائه بانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ها الها و یا کانکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبو یا مدیران آن

 تلگرامی 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

9151*9**03 A.F  عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران درق Mghmon@ مهدی قاسمزاده *0****9159

915****2*5 f.amani. @f_amani*3 عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران درق  علی اصغر رضائیان *5****9153

 عضو پسته کاران درق Hassanzade125@ محمدرضا حسنزاده 51252*9153

9153*512** H G h @Dado12** عضو پسته کاران درق 

9153*512*9 mojtaba Ghasemi  عضو پسته کاران درق 

93**2*150* ohsen @Mm2322 عضو پسته کاران درق 

939*5**3** @akeny @akeny عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران درق Perspolisedaragh@ حاج علیرضا حسن زاده ****9*9151

9153*5135* mohammad hosinzadeh  عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران درق @حسنزاده حسن حسنزاده 5*353**915

915*9*909* ... @Abasali909* عضو پسته کاران درق 

915*02**30 Hamidreza Bagheri  عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران درق  اسماعیل 51321*9153

 عضو پسته کاران درق  حسن زاده 5**53*9153

 عضو پسته کاران درق Golbaharmanoto@ صبح امید 5***5*9153

 عضو پسته کاران درق   93**9*9151
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9155****** Ali  عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران درق  عباس 10*55**915

9155*539** Jafar Amani @Jafaramani عضو پسته کاران درق 

9153*5*519 ali @Ali_*519 عضو پسته کاران درق 

 مدیر پسته کاران درق *arm130*9@ علیرضا میرزایی *5130*9153

 مدیر پسته کاران درق esalord@ عیسی کظم 1590***915

9153*5125* ho.fakhrani  عضو پسته کاران درق 

93029*5510 Am @mirzaei1*9***0 عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران درق  علی مقصودی 3*512*9153

9151*9**0* bs aa @bs*0*9 عضو پسته کاران درق 

93**133**0 d......ayubi  عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران درق  امیر اربابی *5122*9159

990550**** A M @mjannatifar عضو پسته کاران درق 

990*901505 Raha Ahmadi  عضو پسته کاران درق 

91315*01*5 Mohammad H @Msadegh9**3 عضو پسته کاران درق 

 عضو پسته کاران خواف *Masoumi5@ تولیدکننده گوگرد وپلت 03*5*93952

992095**30 . @Jgfcgg عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف  یوسفی 1125*91552

 عضو پسته کاران خواف masoud_bahonar_khaf@ مسعود باهنر 0**9301101

9150**32*1 Ahmad z @Z_r_ahmad مدیر پسته کاران خواف 

915132*3*3 Mr.Ali  عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف Mohsenm1029@ محسن 503***9150

 عضو پسته کاران خواف  . 0***10*915

9159**1**2 mahan @Amin1**2 عضو پسته کاران خواف 

9335911*91 Only God @fa13*0ko عضو پسته کاران خواف 

910***0935 M.rahmani @M_rahmani_13*1 عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف *fahi9@ حسین فهیمی 5*3395**93

 عضو پسته کاران خواف  ارسالن *915130200

 عضو پسته کاران خواف Negin9559@ حسین *5*0*91551

915930931* H.u.*2  عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف Vsksjsbjsusb@ مخاطب خاص 5**390*902

915*303033 N azadpoor  عضو پسته کاران خواف 

9155319*19 Omrani  عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف @کبودانی عبدالحمید کبودانی **1*915332
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 عضو پسته کاران خواف Qfiroozi@ عبدالقادر فیروزی **91533259

93**33039* F.A @Arabiem عضو پسته کاران خواف 

913391011* AHMAD HASANI  عضو پسته کاران خواف 

91530***2* K.zanganeh  عضو پسته کاران خواف 

930902515* Javad Heshmati @JH*0051* عضو پسته کاران خواف 

915**39505 L.kh  عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف  زندگی ؟؟؟ 2301*91510

915*99*1*0 M.ja @Mohmank عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف  بهنامی ***9105020

 عضو پسته کاران خواف  مهرساجون 095*915331

 عضو پسته کاران خواف  * * .    قربونت برم خدایا* **0**91502

 عضو پسته کاران خواف  عرب 23*329*915

93******2* H.b Pakseresht @MTAKGH عضو پسته کاران خواف 

9159330*11 Mohsen @chemdanom عضو پسته کاران خواف 

91**01*059 Ali  عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف  علیرضا معلمی 121*915332

 عضو پسته کاران خواف  بهنام **0*915931

93*51*59** B @Bahman0991*991*53 عضو پسته کاران خواف 

915*2*1*1* S: h  عضو پسته کاران خواف 

۸پوشاک فرامد خ فاطمه الزهرای *9**915332  عضو پسته کاران خواف  

 عضو پسته کاران خواف  منتظران ظهور 2**9153320

 عضو پسته کاران خواف Tari*3i@ تاری 22199**912

 عضو پسته کاران خواف *Arab3*Arab3@ غالمحسین عرب 0***915331

9153*5**2* soleimani  عضو پسته کاران خواف 

915332*2*3 ely @rosari00051 عضو پسته کاران خواف 

9153311*31 Sadeghi  عضو پسته کاران خواف 

 عضو پسته کاران خواف  امید 0***915331

 عضو پسته کاران خواف  Abediمهدی  *952*0*935

 

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 ایدهوکار شما هستند. که اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی رو مالحظه فرمایید. 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 گروهمی همچنین عالوه بر عضویت،

 رو مالحظه فرمایید. کاوویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدفمند در سامانه ایدهکاو، لطفا های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدهکانال
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