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بعد از یک دور رشد شاخص بورس، 

بورس
که از اواخر پارســال شــروع شد 
شاخص بورس همزمان با ورود به 
کانال یک میلیون و 500هــزار واحد در حال درجا 
زدن است. آمارها نشان می دهد یکی از دالیلی که 
باعث شده از توان شاخص برای رشد بیشتر کم شود، 
وارد نشــدن نقدینگی تازه به بازار سهام است که 
می تواند ســوخت الزم را برای رشد شاخص فراهم 
کند. به زعم تحلیلگران این موضوع ناشی از دالیل 

بنیادی است.
به گزارش همشهری، شــاخص کل بورس تهران از 
6بهمن ماه پارسال بار دیگر وارد یک روند صعودی 
شده است و در این مدت 25درصد رشد کرده است. 
در این مدت ارزش روزانه معامالت خرد هم به شکل 
محسوســی افزایش یافته و نشــان می دهد حجم 
سرمایه گذاری در بورس افزایش یافته است. طبق 
آمارهای موجود از زمان آغــاز روند صعودی بورس 
میانگیــن ارزش روزانه معامالت خــرد که یکی از 
مالک های مهم برای رشــد یا نزول شاخص بورس 
اســت 26درصد افزایش یافته و به طور میانگین به 
5هزار و 500میلیــارد تومان رســیده، این میزان 
معامالت 1200میلیارد تومان بیشــتر از میانگین 
معامالت خرد در نیمه دوم ســال گذشته است و به 
خوبی یکی از دالیل رشد شاخص بورس را در چند 

ماه گذشته توضیح می دهد.
با وجود این، از یک هفته پیــش و همزمان با عبور 
شاخص بورس از محدوده یک میلیون و 500هزار 
واحد میانگین ارزش معامالت تا حدی کاهش یافته 
و به سطح 4500میلیارد تومان رسیده، این موضوع 
موجب شده شاخص بورس در یک محدوده مشخص 
درجا بزند و تــوان عبور از محــدوده یک میلیون و 
550تا یک میلیون و 600هزار واحــد را که نوعی 

مقاومت تکنیکی برای شاخص محسوب می شود، 
نداشته باشد. به زعم تحلیلگران برای عبور شاخص 
از این محدوده، میانگین ارزش روزانه معامالت خرد 
باید به مرز 10هزار میلیارد تومان برسد تا سوخت 
کافی برای رشد شــاخص های بورس فراهم شود و 
این به معنای تزریق نقدینگی جدید به بازار ســهام 
است. اما دلیل اینکه ســرمایه گذاران با وجود رشد 
25درصدی شاخص در 3ماه گذشــته هنوز برای 
افزایش سرمایه گذاری در بورس و تزریق نقدینگی 

جدید ترغیب نشده اند چیست؟

دالیل درجا زدن بورس
آن طور که تحلیلگران می گویند بخشــی از دالیل 
اینکه نقدینگی همچون ســال های 98و 99عطش 
ســرمایه گذاری در بورس را ندارد بــه موضوعات 
اقتصادی و سیاســی بازمی گردد.از یک طرف هنوز 
تکلیف مذاکرات هســته ای مشــخص نیست و از 
ســوی دیگر اعمال برخی قوانین اقتصادی ازجمله 
وضع عوارض صادراتی کــه می تواند به افت درآمد 
بزرگ تریــن شــرکت های بــورس منجر شــود، 
سهامداران را در مورد سیاست های اقتصادی دچار 
تردید کرده و موجب شده ســطح معامالت خرد از 
مرز 5هزار میلیارد تومان تجاوز نکند. به بیان دیگر 
تردیدهای موجود درباره محرک های بنیادی، بازار را 
با بالتکلیفی مواجه کرده که البته به زعم تحلیلگران 

موقت است.
امین امیری، کارشــناس بازار ســرمایه در این باره 
می گوید: شرایط فعلی بورس نباید موجب نگرانی 
فعاالن بازار سرمایه شــود؛ زیرا شرایط فعلی تداوم 
چندانی نخواهد داشت و بازار سرمایه به زودی دوباره 

صعود خواهد کرد.
 او می افزاید: طبیعی است که گروه هایی که با اخبار 

مربوط به مذاکرات رشد کرده بودند، بعد از رشد 20 
تا 30 درصدی، در چند ماه گذشته وارد فاز اصالح 
شــوند. امیری با بیان اینکه توافق هســته ای برای 
بازار سرمایه با اهمیت است، گفت: انتظار می رود با 
افزایش قیمت  جهانی کاالهای پایه و افتتاح خطوط 
جدید تولید، شاخص کل بورس به سقف سال 1399 
نزدیک شود و بازار سهام امسال بازده بیشتری نسبت 

به سایر بازار ها نصیب سهامداران کند.
محمد جمالی، کارشناس بازار ســرمایه نیز درباره 
ریسک هایی که برخی بخشــنامه ها به بازار سهام 
تحمیل کــرده، می گوید: معتقــدم چنانچه بحث 
دریافت عــوارض از صادرات محصــوالت ازجمله 
فوالد لغو شــود انرژی مثبت به بازار ســرمایه وارد 
خواهد شد زیرا با درنظر گرفتن نسبت های قیمت 
به درآمد )P/E( مناسب شرکت ها و سودی که در 
مجامع تقسیم خواهد شد بازار با رشد مواجه خواهد 
شــد. همچنین با درنظر گرفتن چشم انداز مثبت 
قیمت های جهانی، بازار سرمایه هنوز پتانسیل رشد 
دارد. او با تأکید بر اینکه رشد قیمت جهانی کاالهای 
پایه هم می تواند به رشد شاخص بورس منجر شود، 
می افزاید: روند افزایشی شاخص بورس می تواند تا 
پایان فصل مجامع تداوم داشــته باشد؛ مشروط بر 
آنکه دولت و مجلس تصمیمی که به ضرر شرکت ها 
و صنایع بورس باشد، مانند وضع عوارض صادراتی، 

اتخاذ نکنند.

آینده بورس
آن طور کــه تحلیلگران می گوینــد وزن مذاکرات 
هسته ای در محاسبات سهامداران نسبت به چند ماه 
گذشته کمتر شده و با توجه به رشد قیمت جهانی 
کاالهای پایه، با فرض شرایط موجود، می توان انتظار 
داشت روند رو به رشد شــاخص در ماه های آینده 

ادامه داشته باشد.
بهنام مرادی، کارشناس بازار ســرمایه در این باره 
می گوید: تا چند ماه قبل بازار سرمایه فقط بر مبنای 
توافق و رفــع تحریم ها یا پایان مذاکــرات و تداوم 
تحریم ها به تحلیل سهم ها اقدام می کرد اما گویا حاال 
بازار ســرمایه به این نتیجه رسیده که نباید به روند 

مذاکرات وین گره بخورد.
او با بیان اینکه انتشار گزارش های 12 ماهه و فصل 
مجامع، فرصتی برای رشد سهام برخی شرکت هاست 
ادامه می دهد: در بازارهای جهانی نیز شاهد افزایش 
قیمت کاالهای پایه هســتیم و بــا درنظر گرفتن 
متغیرهای بنیادی به نظر می رسد بازار سرمایه رشد 

قابل قبولی در ماه های آینده خواهد داشت.
محمــد جمالی نیز بــا تأیید اثر گــزارش عملکرد 
شرکت ها بر شاخص بوس می گوید: به فصل انتشار 
گزارش های عملکرد ســال مالی    1400 و برگزاری 
مجامع شــرکت ها نزدیک می شــویم. با توجه به 
تحلیل هــای انجام شــده، به نظر می رســد عموم 
شرکت ها خصوصا شرکت های بزرگ گزارش های 

مناسبی منتشر خواهند کرد.
او توضیح می دهد: پیش بینی می شود تا پایان جنگ 
روسیه و اوکراین قیمت کاالهای پایه که اثر زیادی 
بر شاخص های بورس دارد کاهش نیابد ضمن اینکه 
باید درنظر گرفت افزایش نرخ ارز اثر مثبتی بر درآمد 
بسیاری از شرکت های بورس دارد. علی طباطبایی 
کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره توضیح می دهد: 
با توجه به شرایط شــاخص کل به نظر می رسد ابتدا 
بازار وارد حالت تعادل شده و به تدریج به سمت روند 
مثبت حرکت خواهد کــرد. در واقع نقدینگی هایی 
که در معامالت هفته گذشــته از بورس خارج شد، 
به احتمال زیاد دوباره به صــورت هدفمند وارد بازار 

سرمایه خواهد شد.

نوسان بورس در نقطه درجا
همشهری دالیل توقف شاخص کل در محدوده 1.5میلیون واحد را بررسی می کند

شاخص بورس بعد از یک دور رشد در حال درجا زدن در کانال یک میلیون و 500هزار واحد است

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از احتمال افزایش 2برابری قیمت برخی مواداولیه تولید این محصوالت خبر می دهد
درخواست افزایش 50 درصدی قیمت محصوالت شوینده

با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، 

بازار
مصرف کننــدگان نگران افزایــش قیمت محصوالتی 
هســتند که ثبات قیمت آنها تا آخر این ماه وعده داده 
شــده بود. روند افزایش قیمت برخی از کاالها البته بدون پیروی از این 
دستور دولت، از ابتدای سال آغاز شده اما تولیدکنندگان کاالهایی که 
نرخ مصوب دارند به هر تدبیر تا امروز جلوی افزایش قیمت محصوالت 
خود را گرفتند و حاال حرف از تکان خوردن بازار بسیاری از محصوالت، 
بعد از عید فطر به میان آمده است. شــوینده ها و محصوالت بهداشتی 
ازجمله محصوالتی هستند که روز گذشــته خبر افزایش قریب الوقوع 

قیمت شان با پایان ماه رمضان منتشر شد.

آغاز بررسی ها
رئیس انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی در گفت وگو با 
همشهری با بیان اینکه جزئیات این موضوع در حال بررسی است و هنوز 
تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، گفت: قیمت تمام مواداولیه 
افزایش پیدا کرده و حقــوق کارکنان بیش از 50درصــد باال رفته، در 
نتیجه همین امروز واحدهای تولیدی در حال زیان هســتند ولی برای 
اینکه تغییر قیمت در ماه مبارک رمضان هزینه اضافی به مردم تحمیل 
نکند، قرار است که تا پایان این ماه تولیدات خود را با همین قیمت فعلی 
به بازار عرضه کنند. بختیار علم بیگی، با بیان اینکه واحدهای تولیدی در 
حال برآورد افزایش هزینه مواداولیه داخلی و خارجی و تهیه مستندات 
در این خصوص هستند، افزود: نتایج این بررســی ها تا 3-2روز آینده 
مشخص می شود، پس از آن با ارائه این مستندات به سازمان حمایت، 
هماهنگی های الزم انجام و تصمیم نهایی در این زمینه بعد از توافق با 
این سازمان تا پایان ماه رمضان اعالم خواهد شد. او درباره حداقل افزایش 
قیمتی که مدنظر واحدهای تولیدی است، گفت: درخواست هایی که 
واحدهای تولیدی به انجمن ارائه کرده اند باالی 50درصد است، زیرا در 
بعضی کاالها مثل صابون رشد قیمت مواداولیه 90 تا 100درصد بوده و 
در کنار این عامل تولیدکننده ها با رشد هزینه های جاری نیز مواجهند. 
در افزایش قیمت محصوالت شوینده و بهداشتی معموال روال سال های 
اخیر به این صورت بوده که درصد رشــد قیمت محصوالت پرمصرف و 

کم مصرف بین 5 تا 10درصد متفاوت بوده اســت. سال گذشته 5قلم 
محصول شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع 
لباسشویی و خمیردندان اقالمی بودند که افزایش قیمت 25درصدی 
داشتند و دیگر اقالم 20درصد گران شــدند. علم  بیگی درباره افزایش 
قیمت محصوالت به تفکیک میزان مصرف گفت: اصل قضیه این است که 
میزان افزایش قیمت برای پرمصرف ها مشخص و بعد برای کم مصرف ها 
تصمیم گیری شــود، با این حال به دنبال این هستیم که میزان افزاش 
قیمت زیاد نباشد اما سود واحدهای تولیدی هم نمی تواند از یک میزان 

مشخصی پایین تر باشد.

رشد 50درصدی قیمت مواداولیه تولید داخل
بخشی از رشد هزینه های تولید در صنایع مختلف طی 2سال اخیر به 
افزایش قیمت مواداولیه تولید داخــل به ویژه محصوالت کارخانه های 
دولتی مثل پتروشــیمی ها و صنایع فوالد برمی گردد. انواع قوطی ها، 
ظروف پالستیکی و پاکت های تتراپک مورد استفاده در صنایع غذایی 

محصوالت این صنایع هستند و انجمن های مربوط بارها از نبود تعامل و 
همکاری میان تولیدکننده های دولتی با اصناف و صنایع مصرف کننده 
این محصوالت گالیه کرده اند. میزان وابســتگی به این محصوالت در 
صنایع تولیدکننده محصوالت شوینده، بیش از دیگر صنایع است. رئیس 
انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور، 40 تا 50درصد هزینه 
تولید در این صنعت را متوجه هزینه  محصوالت پتروشــیمی و معادن 
می داند؛ هزینه ای که به طور مستقیم بر قیمت این محصوالت در بازار 
تأثیرگذار است و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش آن می تواند در کاهش 

قیمت ها نقش مهمی  داشته باشد.

تولیدکننده های دولتی، اول صنایع داخلی را تامین کنند 
دیــروز معاون صنایــع عمومــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
نشست خبری روز گذشته در پاســخ به پرسش همشهری درخصوص 
سیاســت های دولت در زمینه تامین کم هزینه تــر مواداولیه داخلی و 
به طور کلی کاهش هزینه صنایع به عنوان راهکاری برای کنترل قیمت 
محصوالت گفت: پیش از این و در ماه های گذشته اتخاذ سیاست کاهش 
خام فروشــی در حوزه صادرات ورق های فوالدی و سیمان نتایج بسیار 
خوبی داشت و باعث تنظیم بازار داخلی این محصوالت شد، امیدواریم 
این تجربه در زمینه محصوالت پتروشیمی هم به نفع تولید تکرار شود. 
محمدمهدی برادران افزود: اخذ عوارض از صادرات کاالی خام در حوزه 
پتروشیمی و مواد فلزی باعث می شود این صنایع محصوالت خود را با 
رغبت بیشــتری در اختیار تولیدکننده های داخلی قرار دهند و اگر در 
زمینه کاالی خام کاهش صادرات داشــته باشیم، خروجی آن افزایش 

صادرات کاالی نهایی خواهد بود.
معاون وزیر صمت با اشــاره بــه افزایش قیمت های جهانی بســیاری 
از محصوالت و رشــد حاشــیه ســود صادرات این محصــوالت برای 
تولیدکنندگان داخلی گفت: بســیاری از صنایع مثل صنایع سلولزی، 
کفش و کیف، صنایع دارویی و غیره به مواد پتروشیمی وابسته هستند، به 
همین دلیل اولویت ما در بحث صادرات این است که ابتدا صنایع داخلی 
از لحاظ مواداولیه تامین شــوند، این بحث را با اخذ و افزایش عوارض 

صادرات دنبال خواهیم کرد.

حسین امیررحیمی
 سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی  

بنگاه های سازمان خصوصی سازی
پــس از پذیره نویســی پــول افزایــش 
ســرمایه از محــل صــرف ســهام پــس از 
کسر هزینه های قانونی سازمان بورس و 
فرابورس که حدود نیم درصد بوده و کل 
مبلغ که بیش از 2میلیارد تومان برای هر 
باشگاه است به حســاب 2باشگاه واریز 
شــد. از آنجا کــه باشــگاه ها بایــد هزینه 
را راســا پرداخت می کردند امــا نکردند، 
این هزینــه از حســاب افزایش ســرمایه 

برداشت شده است.

مجید عشقی
 رئیس سازمان بورس

زمانی کــه قرار اســت یک حکــم قضایی 
اجرا شــود و دارایی فــرد به عنــوان وثیقه 
درنظــر گرفتــه شــود، معمــوال توثیــق 
دارایی هــای فیزیکــی زمان بــر اســت و 
فرایند پیچیده ای دارد و باید به دفترخانه 
مراجعــه کــرد امــا درنظــر گرفتن ســهام 
به عنوان وثیقه به صورت الکترونیک در 
حال راه اندازی است و با یک درخواست 
ســازمان ثبــت اســناد و امالک کشــور و 
با توجــه به مــدارک و اســناد و مجوزهای 

قانونی انجام می شود.

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

قزل آال ارزان شد
قیمت ماهی قزل آال در میادین میوه و تره بار 8هزار تومان در هر 
کیلو نسبت به قبل از عید ارزان شد. به گزارش همشهری، باوجود 
کاهش تقاضا برای ماهی با آغاز فصل گرما قیمت این ماده غذایی 
در میادین و فروشگاه های سطح شهر کاهش نیافته و نرخ نامه 
جدید میادین نشان می دهد تنها قیمت ماهی قزل آالی رنگین 
کمان در میادین کاهش یافته است. برخی دیگر از انواع ماهیان 

پرتقاضا بین 5تا 15هزار تومان گران تر شده اند.

 شیر- زیر 
یک کیلو
120.000
130.000

سرخو- 
باالی 3کیلو

120.000
130.000

قزل آالی 
رنگین کمان

74.800
67.000

حلوا- باالی 
یک کیلو
140.000
145.000

سنگسر- 
زیر یک کیلو

93.000
93.000

شوریده- 
باالی 700گرم

150.000
150.000

 قیمت
اسفند 1400

 قیمت
اردیبهشت 1401

کیلوگرم/ تومان

شیر 
خلیج فارس

155.000
170.000

تغییرات قیمت مایع ظرفشویی
میانگین قیمت مایع ظرفشــویی طی 1/5ســال 
گذشته از لیتری 15هزار تومان به 22.800تومان 
رسیده است. به گزارش همشــهری، سال گذشته 
شتاب رشــد قیمت شــوینده ها که از ابتدای سال 
99آغاز شده بود، کند شــد و این محصوالت بعد از 
یک بار افزایش قیمت مصوب در تابستان، تغییرات 
قیمت چندانی نداشتند. با این حال مایع ظرفشویی 
که از پرمصرف ترین شوینده هاســت تا 50درصد 

افزایش قیمت داشته است.

میادین

بازارها

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
شهریور 99

اردیبهشت 1401
پریل، یک لیتری- با 

اسانس پرتقال
13.620
24.500

شهریور 99
اردیبهشت 1401

اکو، 750میلی 
لیتری- بنفش

14.800
24.200

شهریور 99
اردیبهشت 1401

 گلی
یک لیتری

12.995
20.000

شهریور 99
اردیبهشت 1401

اکو، 3.75لیتری 
-قرمز

58.000
95.500

شهریور 99
اردیبهشت 1401

دورتو، 750میلی 
لیتری- با اسانس توت

14.950
26.000

شهریور 99
اردیبهشت 1401

هوم پالس، 
750میلی لیتری

18.385
24.500

شهریور 99
اردیبهشت 1401

سولو
 یک لیتری

13.000
17.000

شهریور 99
اردیبهشت 1401

راپیدو، 3لیتری - 
زغالی با رایحه انار

55.000
64.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

951

895

4221

4277

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.508

1.507

1.506

1.505

1.504

1.503

1.502

1.501

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 2هزار و 
533واحد، معادل 0.17درصد رشد کرد و به یک میلیون 

و 507هزار و 249واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
397شرکت رشد و 173شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 23شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 4هزار و 
277میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 4هزار و 221میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 56میلیارد تومان 

نقدینگی تازه وارد بازار سهام کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبادالت روزگدشــته، 4هزار میلیارد تومان رشد کرد و 
به 7139هزار میلیارد تومان رسید. این به معنای آن است 
کــه ارزش دالری کل بازار ســهام ایــران با توجــه به قیمت 
روز گذشــته هر دالر آمریکا در بازار تهران که در محدوده 
27هــزار و750تومــان دادوســتد شــد، هم اکنــون معادل 

257میلیارد و 260میلیون دالر است.

7190
7180
7170
7160
7150
7140
7130
7120
7110
7100

29 فروردین 30 فروردین 31 فروردین 4 اردیبهشت 5 اردیبهشت

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز 186هزار و 990میلیارد تومان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوستد شد که از این میزان 
5هــزار و 172میلیارد تومــان به معامالت خرد ســهام 
و بقیه بــه اوراق بدهــی و معامالت عمــده اختصاص 
یافت. بخش عمده مبــادالت روز گذشــته مربوط به 

عملیات بازار باز بین بانکی بود.

ارقام به درصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر

397

4

67

29

  گوشت با قیمت فعلی، گرانفروشی است
رئیس شــورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه بازار گوشت 
قرمز کشــور تامین اســت و کمبودی ندارد، گفت: با توجه به 
مازاد جمعیــت دام زنــده و کاهش قیمت ایــن محصول، اما 
همچنان شاهد گرانفروشی گوشت قرمز هستیم که این موضوع 
گرانفروشی است و منطقی نیست. منصور پوریان افزود: دولت 
سیزدهم از ابتدای فعالیت خود برای حمایت از مصرف کنندگان 
و متعادل شدن بازار گوشت قرمز، با ممنوعیت صادرات دام زنده، 

واردات 10هزارتن گوشت قرمز و خرید حمایتی دام اقدام کرد.

 توزیع روزانه 7هزار  تن مرغ در سطح کشور
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به افزایش 
حجم  جوجه ریزی و مازاد عرضه، قیمت مــرغ تا پایان خرداد 
نوســانی ندارد. حبیب اســداهلل نژاد افزود: با توجه به افزایش 
حجم جوجه ریزی و کاهش سرانه مصرف، میزان عرضه بیش 
از تقاضاســت و روزانه 6500 تا 7000تن مرغ در سطح کشور 
عرضه می شــود. بنابر آمــار در فروردیــن 133میلیون قطعه 
جوجه ریزی صورت گرفته که با احتساب سرانه مصرف کمتر از 
32کیلو پیش بینی می شود که قیمت مرغ نوسانی نداشته باشد 

و همچنان تولیدکننده دچار زیان شود.

 پاکسازی بازار لوازم  یدکی از کاالی قاچاق تا 3ماه آینده
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صمت 
گفت: در 3ماه آینده باید بخش عمده کاالهای قاچاق و تقلبی در 
حوزه قطعات یدکی از بازار برچیده شود. حمید محله ای افزود: 
پیش تر قطعات یدکی خودرو باید شناســه رهگیری دریافت 
می کردند و وقتی کاالیی گارانتی دارد، براساس این شناسه قابل 
رهگیری است. شــبکه تولید و واردکننده ها باید از امروز ثبت 
نام در سامانه جامع تجارت را آغاز کنند و شناسه کاالی خود را 
دریافت و روی محصول درج کنند. درخصوص کاالهایی که در 
سطح عرضه است و شناسه را روی آن درج نکردند، می بایست 
ضمن تعامل با زنجیره تامین، یا فراخوانی شود یا طی مراحلی 

شناسه رهگیری روی آنها درج شود.


