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 : رٍغ سذریط

 َزی، عرح درض عولی ٍ فرهْبی ارزؼيبثی ثِ داًؽدَیبى ارائِ ٍ ؼرایظ وبر در ثخػ اٍرشاًطآهَزی اّذاف وبرآهوبر در رٍز اٍل

ثرای داًؽدَیبى ؼرح دادُ خَاّذ ؼذ. در رٍزّبی ثعذی داًؽدَیبى ثراظبض عرح درض عولی ٍ ثر اظبض اّذاف آهَزؼی هَخَد در 

 الي ثَن فعبليز هی وٌٌذ. 
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