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و آمادهی بهرهبرداری برای  ،PACTو ایجاد یک منبع درآمدی پایدار برای انجمن از محل سپردهگذاری بانکی ،جامهی عمل پوشید
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از وضــع موجــود را در پرتو بازنگری در مقررات بانکــداری غیر َربوی ،طراحی ابزارهای نوآورانهی بانکی و سیاســتهای مالی و پولی
جدید بررسی میکند.
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