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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 همدانموبایل 

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

9183*210*1  @HeMohamadi عضو مدیران استان همدان 

9128*8**88 T.N.T @Partana139* عضو مدیران استان همدان 

9188*28138 M Ghamari @MasoudGhamari عضو مدیران استان همدان 

9183*1*042 M  عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان  گل 113*04*918

91881211*1 Dr.E.N @Nouri90*8 عضو مدیران استان همدان 

91881*93*1 ۰۰۰ @ParmiissGallery عضو مدیران استان همدان 

91890929** Ali @alirezaaafla عضو مدیران استان همدان 

9183*000*2 MA  عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان  اسماعیل نجفیان *443*91881

 عضو مدیران استان همدان  .. . 08442**933

 عضو مدیران استان همدان  محمد احمدوند *1*12**918

9188*198** Mojtaba  hamloo  عضو مدیران استان همدان 

91841194*2  @tataloo1398 عضو مدیران استان همدان 

9188*03*42 M J  عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان  رضا ترکاشوند *038*91080

 عضو مدیران استان همدان  عرشیا 841*2*9188

91831*2*09 Dr.Homaeilatif @Homaei1384 عضو مدیران استان همدان 
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9183121109 ABASI.H.R @abasi_hr عضو مدیران استان همدان 

9189130424 Teno @ahmadiman94 عضو مدیران استان همدان 

91881*3*99 reza niati @rezaniati عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان Hadimoradi*1@ هادی مرادی 309*918901

 عضو مدیران استان همدان  علیرضا شجاعیان 31**0*9188

9183*1*34* Sami @mghorbanii عضو مدیران استان همدان 

9188*2*9** rahman bagheri  عضو مدیران استان همدان 

9183*29042 Akbar Faraji  عضو مدیران استان همدان 

9183*09*40 H b  عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان Nasiry2*90@ هوالطیف 9188101388

 عضو مدیران استان همدان khalaghh@ آموزشگاه خالق 080*04*918

 عضو مدیران استان همدان Torkaman1349@ یوسف رضا 9*18*91881

930834*041 N M  عضو مدیران استان همدان 

9188141*91 shabanlu @J_shabanlou عضو مدیران استان همدان 

9183*2240* M Davari  عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان  محمدی *38**1*918

91831*2*12 A.a  عضو مدیران استان همدان 

918312**1* Leila  عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان  پاکیزه ***9188132

918*18*13* F E  عضو مدیران استان همدان 

918312*8*0 Dr.javad rabbani @d_a138* عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان  بنفشه 9*3**91881

 عضو مدیران استان همدان Biftu*f@ م .ح 32023*9183

9188132**3 Hzzf  عضو مدیران استان همدان 

9188132**2 P A @P_abdinejad عضو مدیران استان همدان 

918019**22 M @IRhandicrafts80 عضو مدیران استان همدان 

 عضو مدیران استان همدان  علی اصغر جاللی 902*2*9188

918*04*19*  @hasani949* مدیر مدیران استان همدان 

91881411*1 M R  عضو مدیران استان همدان 

918819*892 Javad .  عضو مدیران استان همدان 

939404**88 k @khpmohammad عضو تئاتریهای استان همدان 

93*08*3991 Reza.M @Reza_m00 عضو تئاتریهای استان همدان 

9183120008 H.9* @Biziketem عضو تئاتریهای استان همدان 

9128**1*40 Abbas Doostgharin @doostgharin عضو تئاتریهای استان همدان 
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93*3928812 momo Gh @momo_gh** عضو تئاتریهای استان همدان 

 عضو تئاتریهای استان همدان ahmad_biglarian@ احمد بیگلریان 219*918318

918319*3*1 Saeed Baghbani @saeid_baghebani عضو تئاتریهای استان همدان 

 عضو تئاتریهای استان همدان Mahdi_chayani@ چایانی . **4*918812

918*08*991 Amoo Hamid @Amoohamidd عضو تئاتریهای استان همدان 

 عضو تئاتریهای استان همدان   *918111338

 farzadlebasi@ ل ف 30**02*918

918*13*299 Shahram N @shahram_99 عضو تئاتریهای استان همدان 

9188119138 Kia  عضو تئاتریهای استان همدان 

9189009139 Omid Ansari  عضو تئاتریهای استان همدان 

9213*9221* Mohsen Heydari @MohsenHeydarii عضو تئاتریهای استان همدان 

 عضو تئاتریهای استان همدان   *0*4*8*918

91*4*8**91 Page @Page00 عضو تئاتریهای استان همدان 

9384419924 soheil @Soheil_nas عضو تئاتریهای استان همدان 

 عضو تئاتریهای استان همدان **Azed3@ فرزاد ذاکری *1144*9183

 عضو تئاتریهای استان همدان Ahad20shamloo@ احد شاملو 3**02*8*93

 عضو تئاتریهای استان همدان  هنر نمایشی *0994*9199

9121**1*23 Shahin zavar @Shahinzavar عضو تئاتریهای استان همدان 

 عضو تئاتریهای استان همدان   0*91881428

 عضو تئاتریهای استان همدان Faryad1349@ فرامرز ربیعی 0***0*9183

933*4*83*8  @Rezataherii1 عضو تئاتریهای استان همدان 

 عضو تئاتریهای استان همدان kamranshahlaee@ کامران شهالیی *912402931

938299140* sh .b @a_d** عضو تئاتریهای استان همدان 

939003099* dariuosham @dariuoshnasiri عضو تئاتریهای استان همدان 

9104810491 Majid Sadeghi  عضو تئاتریهای استان همدان 

919*0*392* M:K @artistalireZa عضو تئاتریهای استان همدان 

93**993*99 Saeed qiasi @Saeed8arqavan عضو تئاتریهای استان همدان 

 عضو تئاتریهای استان همدان H.R.K @amoosafa_KRHعموصفا  22*1*91831

 

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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