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جذابي را براي ن

دي درصدي هم
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گزارش رو

ز به كار كرد. گر
يز عرضه بيش

الحي را سپري ك
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شكر نماي جذابي
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ي شاخص كل
شد نرخ ارز در ب
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عامالت روز جاري
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