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   تامین مالی پروژه ها از طریق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه رهن ثانویه 4
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با مشارکت  پژوهشگران و محققان حوزه های مختلف عالوه بر موضوعات اعالم شده، می توانند موضوعاتی هم راستا با عناوین اعالم شده، انتخاب نموده و تذکر مهم:

 بانک، آن را به انجام برسانند.
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