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ن گروه تا به اي

ينا، دي و وخاو
 .شايي شد

عامالت روز جاري
 از توقفي طوالن
حدي شاخص هم

 

پس از سيم
معامالت مث

 

گروه كم ج
رشد بيش ا

 

زغال سنگي

 

در رايانه اي

 

در گروه خد

 

در گروه قند
 .بودند

در معدني ه
كمنگنز امر

 

در گروه بانك
بود و بقيه ن
جو مثبتي ب
نماد منفي

وبصادر، وسي
ريالي بازگش

 

در پايان مع
وپاسار پس

واح 200از 


