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 ساوجبالغ
، باد و  قیمه رق ،یتا ابر یابر مهین

 گردوخاک، رگبار و رعدوبرق

 یق،بعضیمه رق ،یابر یتا قسمت یکم 18
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، باد و  قیمه رق ،یتا ابر یابر مهین
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، باد و  قیمه رق ،یتا ابر یابر مهین
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 آسارا
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 صبحگاهی

16 

2 4 3 3 1 

 دیزین
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