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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 

ن کامال برای ارائه بانک تلفکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  استان البرزموبایل 

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 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   ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، به دریافت کامل شماره ها به * تغییر یافته است. لطفا برایهایی از شمارهبخش
 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری  نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

91229024*9 MEHRSAR @Mehrsar888 عضو بازنشستگان استان البرز 

91*90930*1 b A.L @Bahram4*13 عضو بازنشستگان استان البرز 

9123431394 Hamid Nasiri  عضو بازنشستگان استان البرز 

9192*3*491 H M @Xxxvvvv111 عضو بازنشستگان استان البرز 

9124488022 M.@...F.@...V  عضو بازنشستگان استان البرز 

9128*9*13* Roya  عضو بازنشستگان استان البرز 

912*043328 Pary Kad  عضو بازنشستگان استان البرز 

93**9*0934 Farib Af  عضو بازنشستگان استان البرز 

912*3**194 Leyly  عضو بازنشستگان استان البرز 

91233081** vaezi  عضو بازنشستگان استان البرز 

91222*2*29 Amir @Ecirr عضو بازنشستگان استان البرز 

9123*312*0 Omid  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  جانان 3*40**9123

912**18*30 Farnad Pourmohamad @Faarnad عضو بازنشستگان استان البرز 

912**4*10* Mozhgan Yarahmadi  عضو بازنشستگان استان البرز 

9123*0*1*0 Anoushiravan Dadgar @Anoshirvanam عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز Sa13*1ghasemi@ سيد.طباطبايي 312**91219

 عضو بازنشستگان استان البرز  بهروز بنابی 0**8***912
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ی سلطانبیمحمدعل 9*31**9192  عضو بازنشستگان استان البرز  

 عضو بازنشستگان استان البرز  حسين احدی ***04*9122

9124441389 A M @Am133* عضو بازنشستگان استان البرز 

9122*0*443 Azi  عضو بازنشستگان استان البرز 

9124434*44 Mojgan Jalali @mojgan_jalali عضو بازنشستگان استان البرز 

912322**14 Hossein.sharifi @Hosseinsharifi44 عضو بازنشستگان استان البرز 

9123*0**4* Khadije Khalaj @Bar8* عضو بازنشستگان استان البرز 

912221*389 Soheila. Km  عضو بازنشستگان استان البرز 

912*1**049 . @ai1341 عضو بازنشستگان استان البرز 

912*990030 Soudabeh Taheri Nakhost @SoudabehNakhost عضو بازنشستگان استان البرز 

93*21*8308 Celine @greendesigngreen عضو بازنشستگان استان البرز 

912**4*2*0 Jamshid Nozaim @jamshidNozaim عضو بازنشستگان استان البرز 

912*8**234 E.N @es_najafi عضو بازنشستگان استان البرز 

91228*94*1 Parvin Rahmani  عضو بازنشستگان استان البرز 

918*4*1*11 s    ᴏs @mrsvak مدير بازنشستگان استان البرز 

912**3148* SH GH @asrrr_3 عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  سميعی 3*393*3*93

9123***84* Saeid  عضو بازنشستگان استان البرز 

912*1**280 Naghi Poorhasan  عضو بازنشستگان استان البرز 

912*21**0* Fariba Morad zade @faribamoradzaeh 

93**0*3099 Azar  عضو بازنشستگان استان البرز 

919*4441*0 P.D @DRV_PARI عضو بازنشستگان استان البرز 

91**81*388 saeed jalilvand  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز Behrozj@ جعفری *019*9*912

912311980* abbas sasy @babajanpoursasy عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  غالمعلی ش 2*080*9123

9124*4*1** Rak40ea @rak40ea عضو بازنشستگان استان البرز 

912*1322*4 Hamid Reza Jalilian  عضو بازنشستگان استان البرز 

912**02*18 Bahman @bahmanizadyar عضو بازنشستگان استان البرز 

91219*2181 Hadi Hadavi  عضو بازنشستگان استان البرز 

912*18*03* Farzenh Atar  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  عباس يوسفی *0**8*9122

933*038*4* M  عضو بازنشستگان استان البرز 

912**03109 ISA Alavi  عضو بازنشستگان استان البرز 
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912**08330 MARJAN  عضو بازنشستگان استان البرز 

912**89*** Leila  عضو بازنشستگان استان البرز 

9123*03440 Imani  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  فرامرز چهارپاشلو *912103114

91233*241* Hamid Badpa  عضو بازنشستگان استان البرز 

9123*04130 ASD  عضو بازنشستگان استان البرز 

9124*0*314 N. Gholami @K2gholami عضو بازنشستگان استان البرز 

930*238090 Mhtb  عضو بازنشستگان استان البرز 

912*90820* M @Kh_m**0 عضو بازنشستگان استان البرز 

9122*0**00 Rosa Bonakdar  عضو بازنشستگان استان البرز 

9122*00*94 Amirmohammad  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  يوسف ارمغان **3*912193

91230*929* A Ansarifar @alikaaz عضو بازنشستگان استان البرز 

9123*084** Helen  jeddi @helenjeddi عضو بازنشستگان استان البرز 

9124**8**3 Parvaneh  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  البرز 42240*9122

 عضو بازنشستگان استان البرز  امير حشمت 04*8***912

912111*213 Reza Havaeji  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  حسين زارع پور 40*02*9123

9123*23034 Z. H.  عضو بازنشستگان استان البرز 

9132*31*81 k Mahmudi  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  حسن شاه نظری *3*04*9183

912810**0* Sayeh Kaabi  عضو بازنشستگان استان البرز 

9122**3313 Batool Fathi  عضو بازنشستگان استان البرز 

 عضو بازنشستگان استان البرز  2**9* 2**9* 2*99***912

912**040*8 E nemoneh  عضو بازنشستگان استان البرز 

912**0*829 F.Shabani  عضو بازنشستگان استان البرز 

9121*1**** Amir  عضو بازنشستگان استان البرز 

 

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 زش چگونگی عضویت در میلیونآمو
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ها و توانید اعضا و یا مدیران آنالین این گروهکنید و یا با درخواست شما میهای تلگرامی را دریافت توانید بانک موبایل اعضا یا مدیران این گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

 رو مالحظه فرمایید. کاوفمند در سامانه ایدهویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدکاو، لطفا های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدهکانال
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