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 درخصوص کیفیت غذا وخدمات ارائه شده درسلف سزویس ها

 

 داًشجَی گساهی 

 

 باسالم ،

 د .خَاّشوٌد است جْت یازی زساًدى بِ ادازُ تغریِ بِ هٌظَز بسآٍزدُ کسدى خَاستِ ّای شوا دزتصوین گیسی ّای آتی ، فسم شیسزا تکویل ًوایی
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 بَهی کدام شْس ّستید ؟ 

 تَضیحات بد هتَسط خَب  زدیف
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