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کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متع ّلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
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و نوع ،بدون کسب مج ّوز از این سازمان ممنوع است و متخ ّلفان تحت پیگرد
قانونی قرار می گیرند.
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