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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 

کامال  برای ارائه بانک تلفنکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  معادن ایرانموبایل 

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

9131179030 Reza @reza*747 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9171319044 H Ehs  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته  م ق *1*9333111

912300120* Hadi zahedi  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

912*227090 P. G. @peyhua عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91*12*4**3 ........ @htdmarbel عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91272*4272  @arttaww عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9133*27740 Kamal Parvaneh  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9133*0*04* Mostafa Chamani @Mostafachamani عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91222737*7  @hs2*12 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9373*30407 Onyx97onyx @Onyx97onyx عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته  رضا 179*2*9133

912477*3*0 emad sadeghi  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91217210*0 Mohamad Shiasi @mohamadshiasii عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

930*2**339 MR.Taghavi 0917 7*9 3*** @Y_taghavi عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

912370723* ALIREZA @arsstone عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

912**37*1* Reza Noroozi  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته  فرشته 9137470043
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9121*710*1 REZA MOKHTARI  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9121470*17 Rahman Salmi @rahmansalmi عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته Sang12@ سنگ 44103**933

9122124234 Hes  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

913*1*4420 ..... @mh29*2 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9133**41*7 M K  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته be1390@ حمید ابر 9*0**91310

913*341090 MAJID NAYEBIAN @MNT.STONE @mntstone ابستهعضو سوپر گروه معادن و کارخانجات و 

93*949273* Seyed hadi Seyed salehi  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

913323137* nehmatola arabbafrani  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

912*1**30* Farid Beladi @Faridbeladi عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته  عبدالهی *2203*9144

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته Abokhaksazan.co @Abokhaksazanشركت ساختماني آب و خاك سازان  *917711002

91214*3039 Siamak Ekhtary @SiamakEkhtary عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 سوپر گروه معادن و کارخانجات وابستهعضو   مجید راد 71*1*1**91

91217**2** Dr.Mahmoud Almasian @Mahmoud_Almasian عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91229*9*2* Mirsaeed Tavakoli @Mirsaeedtavakoli عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9179347910 Omid Reza Zarepoor @ORZarepoor عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

912173210* MEHDI. AMIRI @az73210* عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته vahiddarbar@ فقط خدا 979*914441

93**37***0 Abolfazl dehghani @Abolfazl_dehghani_firoozabadi عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9131*14*41 Naser @senatorstoneyazd عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9132*71404 Mostafa @mjafarin عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9131*3102* Arsham Fazilati @arshamfazilati*9 نجات وابستهعضو سوپر گروه معادن و کارخا 

912112392* Mohammad Namazi @namazi**1* عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته  مبل و فر ش بهرامی 9111112401

9133*32474 Telegram None  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

93*97*4242 S @Ijgggfff عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته Toyota202020@ رها 001*3*9132

91*0*17920 Reza Rahmati  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9217**072* behnam @Bnam_am عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9131*3*940 Hossein Dehghan  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91214*7*33 mohammad afshari(armita stone co.) @mohammad_afshari201* عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9133***4*0 Hosein Zare  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 
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 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته  نادعلی خان 9133231132

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته MeysamHN@ میثم حسین نژاد 922*9**914

93391*2721  @ata2000000 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91**0*1007 A A  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9132*0020* Amirhosein  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9131177021 sam diba @SDSS109 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

937*7**949 Matin Yar  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91**7**4** Vray Render @sketchup عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

913*409*44 hamid yavari  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91****230* Salar .Salimi @S_s133 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9139*42*70 MRF Farzandi @mohammadreza_farzandi عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

901703**4* M R @Mmmmdrr عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9139144*39 M.Payandeh @Mehrbodpa عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9131049**7 A. E @A*293 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته   1492*91223

93*1720399 Yashar Tayyar @Yashartayyar عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91212213*0 Ebrahim Baharlooee @Baharloeee عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

913*071*3* M A @Maskarizade عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 ستهعضو سوپر گروه معادن و کارخانجات واب  جعفر *19***9133

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته Nader_abzar@ جعفری 9214024470

 عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته   *9**913099

9124*910** M - Golpoor @parsehmine عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91320109*7 Davood Eyhavand bakhtiari  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9133*9**39 A.R.M  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91*1**939* Masood @masod939* عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9132*03*** Hedayat Khoddamian  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

91340*0272 Mehdi. Shahzeidi.  عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

9122*49*33  @Kamran_ardalani عضو سوپر گروه معادن و کارخانجات وابسته 

 

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

 وزشی رو مالحظه فرمایید.کلیک بفرمایید تا ویدئوی آم 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 مات ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدکانال
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