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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 

دفمند از برای ارائه بانک تلفن کامال هکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  میبدموبایل 

خوبی  ها مشتریانکنیم 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 مشاغل و یا دیگر بخش

 ها تلگرامی را دانود کنید.ها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهبرای کسب

 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

9131513*0* Ali Sadeghi @alisadeghi_*4dal عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

91315*32*5 Eghbali Hamid @Hamideghbali*9 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9131529459 (               ) @K9459 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Sgolabgiriyan@ سمیه گالبگیریان 15*3*91335

913001*515 amir hakimian @amirhakimian عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  بازرگانی کاشی و سرامیک دهقانپور *944*91325

91315*3**2 Tarokh _ کارگر @Tarokh_m_k عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد SalarSalamat@ مجید دهقان منشادی 9133531444

913153*991 Mohammad Dehghani @Mohammad*991 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

91315***0* taghizadeh**0* @Taghizadeh**0* عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

۳۰۴نرده استیل  9139541404  @Mojtaba1*2 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  شهرام گل اردکانی 9133520905

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد bandeniyaz@ روح هللا بنده نیاز **05*91315

9103*25**5 amirhossein @amirh*45**5 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد   9103093994

9133*3*2*2 Babaei Roohollah @Rbm2020 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد ghasem_morovati@ مروتی قاسم 9135123393

913352*1*4 Ehsan hajiahmadi @Ehsan4540 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9139*0*1** Mostafa Beheshti @MostafaBeheshti عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 
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935***53*5 Hoseyn Shaker @nyesoh عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

93*425*2*0 Hamid Mahdavian @Hakdesign عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

91335*2*10 mehdi. h @aftab2*10 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Smaalavi@ آژانس هواپیمایی خورشید میبد)علوی( 0*59141*93

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد *tanha9*1@ مجتبی *1*9132549

91325**2** Tahere @Architect_dehghani عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Hamid*1*1@ حمید 1*1*2**913

9132552*30 *3023 *3023 @Jm3*1 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد EHMA*0@ الهام 234**0*913

913**02*22 Mahdi fattah Ardakani @IRIB_Ardakan عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

91315**990  @Omid**13 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  موری 992۳1 9012*91335

913*4934** Fatemeh @Fatemeh*3*3 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

91325**552 Hadi @Hadimahmodi13** عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

913****9*3 ali eghbal @arianarshah* عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9139*2*503 Mahmood Jafarzadeh @Gloryunes عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9133599*33 A    A  .  i @Abolfazlfti عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Rsr*3@ در مسیر *3300*9133

913452435* Z S  عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9133555243 Aghaei Meybodi @AghaeiMeybodi عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد meybod_teb@ محمدرضا ملک زاده فیروزابادی 3*91335542

91315*9545 Ali @s_ali_mir_mebody عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

913**13*43 Abolfazl Eslami @AbolfazlEslami13*9 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Afsoonyazd@ افسون 11*0*91315

9139542*3* Mohammad Ali Adabi @MAAdabiArdakani عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

91315**4*1 Hamed @Hamed_fallah*2 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9133555515 Majid Ahmadian @Ahmadianjewelry عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

913524*944 Morteza Aalamolhoda @mortezaaalamolhoda عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9133544*51 Jalil Abyar  عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Smaiil0210@ ا  اعی 0210*91325

9132905*1* M Sm @masuod13*0 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

913*5*1324 M.R.KAMALI ARDAKANI @kamaliiii_mr عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9132523*01 Ahmad Khaksari @Ahmad_khaksari عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  سیدمهدی موسوی *2*2*02*93
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 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  یاسین 05*9132549

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد   1**9132552

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  جهانبانی 431**91335

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Fallah55*2@ ابراهیم فالح **3**91315

91*21499** A.s @Az_nzz عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد **kargar19@ اکبر کارگر 553*3*9133

91352990*9 Fatemah  عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد bla1234@ علي *913351055

91315**909 Yaser Fallah @alborzyas عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Sj_mirahmadi@ میراحمدی اردکانی *913354409

91122*31*5 Farzad Ehsani @far13*5 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  معین 0*91335539

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد simagan@ (ستاره شبهای تارم) 1*9***9139

 نیازمندیهای روزاردکان و میبد عضو   3**9132550

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  محمدعلی جماعتی 244*913153

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد *maghzineh139@ محمد حیدری 02*9*91230

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  دلسوز... *5*9133520

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  ضحی 92*243*913

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد S0290@ صدف *913152959

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد bahmdv@ خدا پشت و پناه همه *2*9131529

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Barghi @hmbarghiحمید  9133540590

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد  الیکا 0*91325035

9131529539 Mahrokh Hashemi @hashemi_php عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد Sh2**9@ محمد 9**52**913

913*594**4 mahdikhaje59 @mahdikhaje**59 عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

913350*154 Mojtaba Kamali  عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

9135123290 Mr.Dehestani @Mammadreza عضو نیازمندیهای روزاردکان و میبد 

 

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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