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مینا صحراکاران؛ فرزين رضايي




720-703

تغيير پايدار نرخ ارز؛ متغير حالت و ريسک درماندگي؟
مريم دولو؛ مهدی داوری
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الگالوهالاي

762-736

)GARCH



حسن کارنامه حقیقي؛ علي رستمي
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