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ذيل از به شرح و  را براساس شرح خدمات فني پيوستارسال سيگنالهاي مورد نياز ديسپاچينگ ملي ومنطقه اي  با عنايت به اينكه اين شركت قصد دارد  با سالم احتراماً .0
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