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رٍّاى تیگ هحلِگاٍؼیریارؼادیٍلی الذیي30

دیگِ ظراگَظالِ پرٍاریجاًیعرٍض 31

گیجاٍگَظالِ پرٍاریتْرام زادُتیت ال32ِ

تقی ظراگاٍؼیریحعیٌیظیذحعي33

داهذاراى دارًذُ پرٍاًِ تْرُ ترداری وَچ ٍ هتَسط ضْرستاى تالص



لور ظفلیگاٍؼیریًَری هحوذ34
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