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ارسال  "و یا طراحی ها با ذکر زمان هاي هر یک از تصاویر"، لطفا همراه با فرم و زمان روئیت گذر تا پایان آندقتی را انجام داده اید از کنید یا طراحی با
 .نماید

  .گزارش هاي شما در تمام جهان با دیگر رصدگران با نام خود شما به اشتراك گذاشته خواهد شد
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