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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 

لیک بفرمایید. ک بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  تولیدکنندگان و فروشندگان سنگ ساختمانموبایل 

کنیم که هایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالگروهزنیم و جستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در برای ارائه بانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ها ا کانالها و یکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسباعضا و یا مدیران آن

 تلگرامی را دانود کنید.

 وزش چگونگی جستجو و دانلود بانک اطالعات مورد نیازتون، لطف ویدئوی آموزشی زیر رو مالحظه فرمایید:برای آم

 آموزش دانلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعه
 

 پیام ارسال فرمایید.یا تلگرام در واتساپ   ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، 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

91219*1*** A Masuod @Masoud_afshari121 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( AREYAPELASTFARAZDAMAVAND@ حساب کاربری حذف شده **8*937173

9131*1823* M Nayebzade @KNayeb )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  م ق 18*9333111

917981*277 . . @aaa13*888 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  . *8**2*3*91

91*30*9*** Mohammad reza. S  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9121*79031 Ali  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

912102*78* Ali Sadeghizadeh @ali_sadeghizadeh )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91211*233* Saeed Hambari @saeedhambari )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91310*20*0 Fardin .  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  اکبر زارعی *917132218

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( *eslam212@ اسالم خداشناس اردالن *912307212

91*03***3* Asghar Gorji @AsgharGorji )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( ABU_HOOSIN@ ابو حسین المترجم 29**913090

9131**8*3* A. Dehghan @Sepehr*00* شاه(نعضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرما 

913111*2** d_j  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91*12**8*3 ........ @htdmarbel )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 
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9131*999*9 Hossein @hossein7099 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9133*07*9* Hamidreza @hamid_reza_0*8 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91*111*738 Alireza Mahali @AlirezaMahali )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91311**8*1 R --- yavari  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

913237*70* Moh@mm@d @PasargadStone3 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  نورهللا آراسته 8**872*912

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(   *913331190

913231383* Hossein Salehi  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  زارعي سنگ اسلب 12217*9121

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  جهانبخش اسحاقی 388*0*9122

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  شاهد 0**0**9183

9123139000 Mehdi @mehdi313900 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91**222382 mohammad @Mohammad***0 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9133*119*3 Mahdi T @Mehditazeh )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9123*7*120 Gi @diako8*71 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9133330918 Hosein @Hoseinkaveh )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91220*8*30 M K  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

93**0*3**7 Hamed @@ @Hamed3980*z )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( Mahmoodbarahoei@ ب محمود *191788*91

912*779708 Ali babaei @AliBabaei979 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

912*30739* Ali eslamdoust @ali_eslamdoust )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

93022**080 Karim Esfandiar(Geologist) @Geologiest )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

912*323*7* ashrafi @ashrafi** )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( m_2**0@ محسن .. 709*912770

9121*70*17 Rahman Salmi @rahmansalmi )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91*30*0020 Davoud Khobghasr @Khoobghasr )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

913023*008 hamid mp @hamid*008 (هعضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشا 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  قاسم کلهر 3*00*7*912

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  مهدی عموتقی 9133283291

93*7712*31 Hooman jazayeri  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

918831229* Hesam Jenabi  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

912293*30* Saeid Akbari  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( ashkann90@ مهدی افشاری 7**28**912

913102*9** faith  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 
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 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  محبت **1*2*9188

9132300081 Javad  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91222*9*07 Davood Safari  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( Sang12@ سنگ 103**93388

91230**39* M Alirezaei @Mahdialirezaei )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9183*92031 koorosh @sadtime*8 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

912312*301 Mohsen Zarei  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  آرامی 77**913311

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( h_ashari82@ حسین اشعری 9778*0*912

91*11*178* M. Nabii  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9128199*19 Sahar.hemasi  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9372*91**2 majid @majidmajidhh )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  محمد اسالمی **307*9132

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( sadeghshnik@ صادق 1**0*1*912

912199*2*7 sadat عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه(  وکیل پایه یک دادگستری 

91213738*3 J@L@L  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91**22*217 Telegram  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91**8*9270 amir abm @abmstone )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91*92372*3 behzad rezaei @behzadrezaei )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

93*100*173 Hamid (R) @Hamidrahmati13*2 )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

913113998* Said Shahabadi @said009azad )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( *sshosseini139@ سید سهراب حسینی 783*912718

912*131012 Mostafa Rezaeiy @MostafaRezaeiy )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

9122080*11 Ali Tehrani  )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

91229*0290 Amir Hosein @Amir2v )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( Kh_*3@ حسین خلیفه ******7*91

93*07*0121 Hossin B @hoseinb9* )عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه 

 عضو تبلیغات بازار سنگ کشور)کرمانشاه( dashti*9@ محمد علی دشتی 30*8*91212

 

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 گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

 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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