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 ٍ حَالِ.قابلیت تعشیف باسکذ کاال ٍ تعییي طَل اسقام آى ٍ اػتفادُ دس ٌّگام ثبت سػیذ  .3

 قابلیت تعشیف ًام التیي، ًام تجاسی، کذ تجاسی، کذ فٌی، هـخصات فٌی ٍ هحل هصشف بشای ّش کاال. .4
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