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مرکــزی و بیمــهی مرکــزی) و توصیــه ای (شــرکت های غیــر بورســی) انجــام شــود.
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سیدمحمد باقرآبادی
نویســندهی مقال ـهی حاضــر در ادام ـهی مجموعــه مقالههایــی کــه در زمین ـهی گــذار بــه اســتانداردهای بینالمللــی در شــمارههای
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