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 در آخز اگز تواهیِ هزاحل بِ درستی اًجام ضذُ باضذ کذ رّگیزی ًوایص دادُ هی ضَد. 

 بِ آهَسش هزاجؼِ کٌیذ.

 

داًطگاُ رسام ٍاحذ فٌاٍری اطالػات  

 

 



 


