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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 

انک تلفن برای ارائه بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  نظام مهندسی تهرانموبایل 

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 کامال 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

91221*3*43 Leyla Amerey  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912*159445 Noroozi Payam @Payam_noroozi عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121*291*4 Jalal  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121342149 Mahdi Feizollah  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9122*0452* Farhad dinari   استان تهرانعضو مهندسین برتر نظام مهندسی 

9355*23*54 Solmaz. Sedigh @sedigh_EDR10*4 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912*14*119 Amir @ammiir22 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9124*550** a.vali ... @Alirezavalizadegan عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

930*904*49 R Sorush  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121095544 Saeed Saeedian @s_saeedian عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9032*2*0** M.h.ebi @Mrho3ein139* عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

930*5***03 Naser @nasser_m33 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9125*04423 Amin Ghanbari @Agce** عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912*****03 Bijan Amin @Bijan_amin عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912140*3*2 Eng  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912304*94* Shahriyar  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

91231**094 Ali Pourmand  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9122504**0 N.m @Mehr0001 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 
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9123**9*15 roxana sarkari  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران Peymansabagiyan@ پیمان صباغیان 29525*9121

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران **siamak19@ سیامک داداش زاده 3**1*91233

9123**0420 Mahyar Aram  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9131533*** Afshin Mahmoodi @AfshinMahmoodi عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912143901* Amir mashhadi @amir9940 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

91230393** Behzad Mehrdadi @Behzad_mehrdadi عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9123032**3 H MORY @Hmory عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912259*249 samad Izadi @Samadizadi33 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912*0425*0 Hosein Barmashi @hosein_barmashi ندسی استان تهرانعضو مهندسین برتر نظام مه 

9122594*14 Shokri Ali @Shokri_mp عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912125*123 Hamid Soltani  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121123032 Mansour Jannatkhah  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران  هدی *03***9124

9122*2*232 Koorosh. Shahzadi @Shr94 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912*33*399 Hosein Arshadbakhsh @Petroman19*2 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9123*421*1 GANJ KHANLOO @Aliasgharganj1355 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9124230*24 Dehghani  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121*14992 Gh. M  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9123**992* Farhad Banaei  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912204*2*2 Esmaeil Akhlaghi @esmaeil_akhlaghi عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121*24992 Yousef Chenaghchi  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9124*24**2 Z . Amirifard @Zohreh_AF عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121432*93 Pejman Vahabkashi  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9125234*** Ali Naderi  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

91240145*9 R. Darabi  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912122**** Bijan Khatibi @bijankhatibi عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران Mojtaba_saaber@ مجتبی صابر 309*9*9121

912309*23* Hessam Golzarfar  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

93*0*3**0* Yasin.SJ @y_sjd عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9124*43*42 David Kavik @Dkmemar عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران  سعید میرزادی 1054**9355

912324*0*4 Alireza  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912*3**344 Fereshte yosefii @Fereshtearch19*9 نعضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهرا 
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91259*3219 Hamidi Jaber  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

93*3993099 REZA @rezapormohamad عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9125**3**9 Farideh Rezaee  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران Kazemyee@ کاظمی 9121104953

912590*2*5 Hamed @Titan0 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912309092* M. M  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912290519* Hamid Ghasemi  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران Mojtabamosharafi@ مجتبی مشرفی *912102153

9122*00*54 (( ALI_SEIF )) @aliseifofficial عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

91231324** Mohsen Ahmadi  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران Alborzbaghestan@ محمد جعفرخانی *2**912199

912339*030 Hooman Ighani  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9192**2*0* Meysam Norozi @meysam0523 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

91213*32** Majid Shakouri.  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9122*1**40 Mehdi Saghafi  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران   13*9123241

 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران sara_saniyar@ عباس حسینلو 2*200*9121

9122*5*235 Nasiim  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9124**5*92 Mahdi. Mohammadnezhad  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

91224*33** Milad @Miladgh19** عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

930**45*3* p.sh @ghvbvvbbjjbve455** عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

91234949*5 Mahnaz  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

91240229*5 Rahim Zamani @Rahim_zamani عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9123403*21 Milad Aziznezhad @m_Aziznezhad تان تهرانعضو مهندسین برتر نظام مهندسی اس 

9122**4115 Majid Rahimi  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121231249 Mohamad  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

9121*59330 mostafa hosseini  عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

912500***4 B.mohammadi @Bsm1300 عضو مهندسین برتر نظام مهندسی استان تهران 

 

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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