
 1صفحِ  طشاح : سویِ طالة طشح دسس هثاًی ٍ هفاّین کاهدیَزش 

 (زعشیف خشٍجی - زعشیف ٍسٍدی -زعشیف اطالعاذ  - زعشیف خشداصش - زعشیف دادُ - زعشیف سیسسن)  زعشیف کاهدیَزش: .1.1
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 هادس تشد  .6.1
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