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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 

فن کامال برای ارائه بانک تلکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  استان مرکزیموبایل 

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

9904901**0 Maryam Sahabi  عضو جوابگویی استان مرکزی 

9338808*3* F A @Fateme*2**  مرکزیعضو بازنشستگان استان 

912211*8*1 Babak @babak_lotfollahi عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  محمدرضا )فروزش(بیظلم 4*49*91230

 عضو بازنشستگان استان مرکزی Mahmoodzareii@ محمود زارعی 0**19*9188

912**08*3* M. Tavassoli  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

912*****43 Hadi Khirabady  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  رحمان حسین ابادی 8299*9*933

9183*2*0*3 Azad  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی Hoseyn1384@ داود فراتی 9194308088

9188*0983* Safar abadi   بازنشستگان استان مرکزیعضو 

93*30*1*2* Asghar Behrouzpoor @asgharsin عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9183*940*1 Book iran @Myskyiran عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  عباس همتی 099*3*9188

9113*3381* Jamshid R @Jramzani  مرکزیعضو بازنشستگان استان 

91842*2229 Mohsen @mh**0 عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  عباس رسولی 8*034*9183

9124903342 Hossein  عضو بازنشستگان استان مرکزی 
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 عضو بازنشستگان استان مرکزی  صدیق شیخی 4*121*9183

 مرکزیعضو بازنشستگان استان   ناهید ..خ 0048*4*912

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  محمد چاوشی 91*12*9181

 عضو بازنشستگان استان مرکزی   41189*9188

 عضو بازنشستگان استان مرکزی MiladSolimani@ م   ی الد س  لیم    ان ی 9338224242

912114813* Davood Ghelichkhani  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

912*218423 Masood MOSLEH  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  حجت خاکباز 18*****912

918**1810* amin saleh @aminsaleh201* عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9188*3*8*1 Dadsetan  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

91**091*4* Batool Shahi  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9183*00089 Parvin Nazari @noavari2021 عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9131833**1 Mitra Naderi @Mn181942*092 عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  ابوالفضل **302*9183

9191*4*419  @Taxiirefah_admin عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9188*2*4** Reza  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9188*14034 Haji Fathi @fathi1338 عضو بازنشستگان استان مرکزی 

93**22*2*8  @Mahin_shad عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9183**339* M . F.  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  سهیال خوش بین 99*9121901

 مدیر بازنشستگان استان مرکزی Hamid10101330@ بهروز پورباوند 9124330308

 عضو بازنشستگان استان مرکزی Soleimani_z42@ زهرا سلیمانی 9*28**9183

9183*2*43* Zohre Nouripoor  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9183**339* Habib Abbasi  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9124*44*8* zhaleh @Zhsey عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9181*14029 Gholam abas Azimi @Abas1334az عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9183490*4* Pedram Mosavi @Shivag عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9189*1319* Simin Rajaee  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9122*8400* hp @kokokokomoko  بازنشستگان استان مرکزیعضو 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی Rozhigordi@ رژی 0*900*9*91

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  در پناه خدا 9183483319

 عضو بازنشستگان استان مرکزی   **3*01*930

 مدیر بازنشستگان استان مرکزی Mehdi*9t@ مهدی رمضانی ***0**9188

9188*31*32 Nahid   بازنشستگان استان مرکزیعضو 
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911*114*1*  Manuchehr Sarfeju @Manuchehrsarfeju عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9124*03*81 Asghar Asgari  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

919833**42 hed @radiohed98 عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9189**990* Abolfazl Bahrampouri   بازنشستگان استان مرکزیعضو 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  نگار.بیگی *9183*3*93

91*300**84 AReza @rezaattaran1334 عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9192*02*43 Asgri  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  احمد خمجانی فراهانی 11**4*9188

91892***09 Miragha Rezazadeh @Wrz32m عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  جعفر خانی 98*3**9183

9120943201 Parisa.S  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9183*09213 A R  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

918849*20* Azam dolatabadi  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9183321143 Amir Yarahmadi  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی Nasrollahkhalili@ نصراله خلیلی 8*9***9122

93**8918*8  @Hes00s عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  محمد شریفی 8*193*9188

 استان مرکزیعضو بازنشستگان   نوری 21*13*9188

9189*10981  @Khaki18* عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9189*89*14 Ali Shirazi  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9131*20184 Farhad Sorati @Fsorati40 عضو بازنشستگان استان مرکزی 

912*840434 hassan shahbazi  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

912398102* A A   بازنشستگان استان مرکزیعضو 

9123*04143 Bizhan Naderi  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

9188*12*8* F.m  عضو بازنشستگان استان مرکزی 

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  محمد قسمتی **0***9124

 عضو بازنشستگان استان مرکزی  جلیل ململی 8**00*9104

 بازنشستگان استان مرکزیعضو   علیرضا 23*9183498

 

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 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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