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، پاػخٙأٝ ایٗ آصٖٔٛ سا ٞای چٙذٌا٘ٝ ٌاسد٘ش فت ٔـاٚسٜ ٔشتٛط تٝ ا٘تخاب سؿتٝ ٚ ؿغُ ٚ ٕٞچٙیٗ ا٘داْ تٕشیٙات ٔشتٛط تٝ تمٛیت ٞٛؽتشای تحّیُ آصٖٔٛ ٚ دسیا
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