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 مسئىلیت نظارت عالیه رب ارجای ضىابط و مقرراتشهرسازی و مقررات ملی ساختمان رد رطاحی و ارجای
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رماجع صذور رپواهن ساختمانی و مهنذس مسئىل نظارت
رریبط ابالغ می نمایذ.
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