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  ورود به سامانه :

کاربران پس از ورود به وب سایت سامانه بازرگانی دولتی قبل از  انجام هرگونه عملیاتی،  الزم است ابتدا در 
امکانات سیستم سیستم الگین نموده و بر اساس سطوح دسترسی که قبال در سیستم تعریف شده است به 

دسترسی پیدا نمایند. هر کاربر فقط می تواند صفحاتی را مشاهده نماید که توسط مدیر سیستم اجازه 
  دسترسی به آن صفحات داده شده است

گردد و  الزم به ذکر است که کلمه عبور کاربر به شکل رمز شده (کد شده) در پایگاه داده سیستم ذخیره می
  کند. داده سیستم نیز از رمز کاربر اطالع پیدا نمی هیچ شخصی حتی مدیر پایگاه

پس از وارد نمودن اطالعات خواسته شده در فرم ورود، با فشردن دکمه تایید وارد صفحه اصلی نرم افزار 
آید.  در اینجا  هاي تعیین شده توسط مدیر سیستم براي کاربر به وجود می شده و امکان دسترسی به قسمت

تواند در سیستم باشد و در صورتی که مجددا  است که یک کاربر تنها در یک جا میذکر این نکته ضروري 
  شود. وارد شود در جاي قبلی از سیستم خارج می

در نواري در باالي صفحه  قسمتی با عنوان منوي اصلی وجود دارد، این قسمت کلیه امکانات قابل دسترسی 
  دهد. براي این کاربر را  نمایش می
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  بران :مدیریت کار

مدیریت کاربران براي سازماندهی بهتر کاربران و استفاده بهینه آنان در سیستم تعبیه شده است. این قسمت 
باشد که به ترتیب در  هاي سطح دسترسی، تعریف کاربر، ثبت کلمه عبور و تغییر کلمه عبور میشامل گزینه

  ذیل توضیح داده شده است.

  سطح دسترسی کاربر : -1

کاربر تنها می تواند اطالعاتی که به آن انتساب داده شده است را مشاهده نماید. سطوح  در این صفحه هر
  کاربر میتواند اطالعات مربوط به خود را مشاهده نماید.
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  تعریف کاربر :  - 2

توان کاربر جدید تعریف نمود. این امکان در اختیار مدیر سیستم می باشد که   در این بخش بر حسب نیاز می
ها و سطوح دسترسی از پیش تعریف شده کاربران مورد نظر خود را اضافه، حذف و یا ویرایش در گروه 

  نمایند.

  ثبت کلمه عبور : - 3

اند و همچنین کاربرانی که کلمه عبور خود را  در این بخش به کاربران جدیدي که در سیستم تعریف شده
  شود. اند کلمه عبور جدید اختصاص داده می فراموش کرده

توان با فشردن دکمه مشاهده مشخصات، نام و نام  یص رمز جدید پس از وارد کردن کد کاربر میبراي تخص
  خانوادگی کاربر را مشاهده کرده و در صورت تایید اقدام به ثبت کلمه عبور نمود.

 ) نمایش•(رمز عبور براي رعایت اصول ایمنی قابل رؤیت نبوده و در زمان تایپ بجاي حروف و ارقام آن نماد 
  شود. داده می

  تغییر کلمه عبور :  -4

 - در این بخش امکان تغییر کلمه عبور وجود دارد بدین صورت که با وارد کردن رمز عبور قبلی و دوبار وارد 
  رسد. کردن رمز عبور جدید و با دادن پیغام تغییر رمز با موفقیت انجام شد عملیات به اتمام می

ی است که براي کاربران عادي ( غیر از مدیر سیستم ) در ماژول الزم به ذکر است که این قسمت تنها قسمت
  مدیریت کاربران قابل مشاهده می باشد و باقی قسمتها فقط براي مدیر سیستم قابل مشاهده هستند.

رمز عبورهاي انتخابی براي کاربران باید از سیاست رمزگذاري خاصی پیروي کند که  مالحظات رمز عبور :
  کاراکتر و ترکیبی از اعداد و حروف باشد . 8ایست حداقل طول آن می ب
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  گزارشات گندم:

  
  منوي گزارشات گندم از گزارش هاي زیر تشکیل شده است:

 فهرست مراکز خرید .1

گیري از مراکز خرید گندم را به تفکیک استان، شهرستانهاي هر در این قسمت امکان گزارش
از حاالت فعال و یا غیرفعال باشد و نوع مرکز استان، وضعیت مرکز خرید که می تواند در یکی 

که داراي انواع  شرکت بازرگانی دولتی، کارخانه آرد، مباشرین خرید و سیلوهاي بخش 
  خصوصی هستند، فراهم نموده است.

  اطالعات ارائه شده در گزارش تولید شده شامل موارد زیر است:

  نام مرکز خرید  •
  کد مرکز خرید •
  نوع مرکز خرید •
  شهرستان •
  استان •

 آمار مراکز خرید استان .2

میزان خرید و مبالغ پرداخت شده براي خرید گندم را به تفکیک هر استان و در بازه زمانی مشخص 
  شده نمایش می دهد. اطالعات ارائه شده در این قسمت عبارت است از:
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  نام مرکز خرید •
  کد مرکز •
  زن گندم معمولیو •
  موزن گندم درو •
  وزن افت مفید •
  مفیدوزن افت غیر  •
  وزن افت رطوبتی •
  وزن خالص گندم •
  ارزش ریالی وزن خالص •
  وزن سن زدگی •
  هزینه حمل گندم •
  مع مبالغ قابل پرداخت به کشاورزانج •
 تعداد محموله  •

  
 فهرست خرید استانهاي کشور .3

گزارش خریدهاي انجام شده توسط مراکز به تفکیک استان براي همه انواع گندم و همچنین تمامی 
  مباشران در این قسمت قرار گرفته است. اطالعات ارائه شده در این قسمت به شرح زیر است. 

  نام استان •
  وزن گندم خریداري شده •
  ارزش گندم خریداري شده •
  مبالغ پرداخت شده •
  تعداد مراکز •
  محمولهتعداد  •

  
 گزارش خرید گندم مرکز خرید طی یک روز .4

در این صفحه امکان مشاهده تمامی خریدهاي انجام شده براي یک روز که قابل انتخاب خواهد بود، 
فراهم شده است. این گزارش به تفکیک استان و مراکز خرید موجود هر استان  تهیه می شود. موارد 

  :نمایش داده ده در این گزارش عبارتند از
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  نام و نام خانوادگی کشاورز •
  نام پدر •
  نوع گندم •
  شماره حساب •
  شماره قبض •
  وزن گندم خریداري شده •
  وزن افت مفید •
  وزن افت غیر مفید •
  وزن افت رطوبتی •
  وزن خالص گندم •
  پرداختی بابت وزن خالص گندم •
  وزن سن زدگی •
  هزینه حمل •
  جمع مبالغ پرداختی به کشاورز •

  
 تفکیک استان گندم خریداري شده با قیمت مشخص به .5

امکان گزارشگیري گندم خریداري شده براي بازه زمانی مشخص و همچنین براي محدوده قیمتی 
مشخصی که تعیین خواهد شد، به تفکیک هر استان فراهم گردیده است. اطالعات ارائه شده در این 

  گزارش عبارتست از:
  نام استان  •
  تعداد محموله •
  وزن گندم خریداري شده •
  اختی به کشاورزانجمع مبالغ پرد •

 فهرست فایلهاي ارسالی در صف واریز به تفکیک استان .6

در این قسمت امکان مشاهده فایلهایی که در صف واریز قرار دارند به تفکیک هر استان قابل 
  مشاهده است. اطالعات ارائه شده در این گزارش شامل موارد زیر است.

  نام استان •
  وضعیت  •
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  تاریخ فایل •
  تعداد فایل •
  فایلمبلغ  •

 فهرست خرید استانهاي کشور .7

و همچنین تمامی انواع گندم و  در این قسمت گزارش تمامی خریدهاي هر استان براي سال جاري
  همه مباشران قابل مشاهده است. اطالعات ارائه شده به شرح زیر است:

  نام استان •
  وزن گندم خریداري شده •
  ارزش ریالی گندم خریداري شده •
  مبالغ پرداخت شده •
  د مراکزتعدا •
  تعداد محموله •

 گزارش عملکرد فروشنده .8

در این صفحه لیست عملکرد هر فروشنده قابل مشاهده است. این گزارش براساس استان، بازه زمانی 
خرید انجام شده، و اطالعات فروشنده بر اساس کد ملی و یا نام و نام خانوادگی قابل تهیه است. 

  اطالعات ذیل در این گزارش ارائه شده است.
  نام و نام خانوادگی •
  شماره ملی •
  شماره حساب •
  نام مرکز خرید •
  کد مرکز •
  شماره رسید •
  تاریخ رسید •
  وزن محموله •
  افت مفید •
  افت غیر مفید •
  سن زدگی •
  رطوبت •
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  ارزش ریالی گندم خریداري شده •
  مبالغ پرداخت شده •
 مبالغ پرداخت نشده •

  
  جستجوي کشاورز .9

اطالعات خرید فراهم شده است. در این صفحه با در این صفحه امکان جستجوي کشاورز و مشاهده 
استفاده از یکی از مقادیر کد ملی، شماره حساب و یا شماره محموله و مرکز خرید اقدام به جستجو 
خریدهاي کشاورز نمود. اطالعات تکمیلی موجود براي جستجو شامل بازه زمانی، بازه شماره محموله و 

  نام مرکز خرید است.

  از موارد زیر تشکیل شده است. گزارش ارائه شده

  نام و نام خانوادگی کشاورز •
  نام پدر •
  کد ملی کشاورز •
  شماره حساب •
  شماره خصوصی محموله •
  مبلغ قابل واریز •
  قیمت خرید  •
  تاریخ فایل •
  نام شعبه •
  نام مرکز خرید •
 نوع فایل •
 وضعیت پرداخت •

  

قابلیت چاپ، صفحه بندي  و تبدیل به الزم به ذکر است که کلیه گزارشات تعبیه شده در سامانه  همچنین 
  سایر فرمت ها را دارا خواهد بود.

  گزارش خرید گندم به تفکیک کشاورز .10
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خریداري شده فراهم شده است. این گزارش با تکمیل هاي در این گزارش، امکان مشاهده اطالعات گندم
و انتخاب بازه  موجود در استان انتخاب شده اطالعات موجود در فرم شامل: نام استان، نام مرکز خرید

قابل مشاهده است. همچنین امکان مشخص نمودن نحوه نمایش اطالعات  ،زمانی گندم خریداري شده
تن فراهم شده است که از طریق فرم موجود در  -ا میلیون ریالکیلوگرم و ی -گزارش براساس ریال 

  باالي صفحه قابل انتخاب است.

  از موارد زیر تشکیل شده است.گزارش ارائه شده 

  نام و نام خانوادگی کشاورز •
  نام پدر •
  کد ملی کشاورز •
  شماره حساب •
 شماره خصوصی محموله •

 نوع گندم •

 وزن گندم خریداري شده •

 وزن افت مفید •

 وزن افت غیر مفید •

 وزن افت رطوبتی •

 وزن سن زدگی •

 وزن خالص گندم •

 هزینه حمل گندم •

 مبالغ قابل پرداخت •

 پرداختی به کشاورزجمع مبالغ  •

  

الزم به ذکر است که کلیه گزارشات تعبیه شده در سامانه  قابلیت چاپ، صفحه بندي  و تبدیل به همچنین 
 سایر فرمت ها را دارا خواهد بود.

  گزارش خرید گندم به تفکیک مباشر .11

در  شده است.در این گزارش امکان مشاهده اطالعات گندم هاي خریداري شده به تفکیک مباشران فراهم 
این صفحه پس از تکمیل اطالعات موجود در فرم شامل: نام استان، نوع مباشر، نوع گندم، نام مرکز خرید 
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موجود در استان و همچنین بازه زمانی گندم خریداري شده قابل مشاهده است. همچنین امکان مشخص 
تن فراهم شده است که از  -ن ریالکیلوگرم و یا میلیو -نمودن نحوه نمایش اطالعات گزارش براساس ریال 
  طریق فرم موجود در باالي صفحه قابل انتخاب است.

  گزارش ارائه شده از موارد زیر تشکیل شده است.

 نام مرکز خرید •

 وزن گندم خریداري شده •

 وزن افت مفید •

 وزن افت غیر مفید •

 وزن افت رطوبتی •

 وزن سن زدگی •

 وزن خالص گندم •

  پرداختی بابت وزن خالص گندم •

الزم به ذکر است که کلیه گزارشات تعبیه شده در سامانه  قابلیت چاپ، صفحه بندي  و تبدیل به همچنین 
 سایر فرمت ها را دارا خواهد بود.
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  :کارتابل ها

  کارتابلها از بخشهاي زیر تشکیل شده است.منوي 

 مانده حساب بازرگانی دولتی .1

بازرگانی دولتی نمایش داده شده است.  با انتخاب هر در این صفحه لیست تمامی حسابهاي مرتبط با 
یک از حسابهاي موجود در لیست، میزان مانده حساب انتخاب شده در پایین صفحه نمایش داده خواهد 

  مقادیر موجود شامل، حساب اصلی بازرگانی دولتی و حساب واسط خواهد بود. شد.

 

 گزارش مالی جامع .2

مالی مربوط به شرکت بازرگانی دولتی قابل مشاهده است. با پر نمودن  منابع در این صفحه امکان مشاهده
مبالغ مربوط به حسابهاي پرداخت شده به کشاورزان، مبالغ مربوط به حساب واسط و مبالغ مربوط به حساب 
بازرگانی دولتی نمایش داده شده است. این مقادیر از دو طریق سیستم مهرگستر و پایگاه داده مربوط به 

  نه به صورت جداگانه تهیه شده تا امکان بررسی مغایرت هاي احتمالی براي واحد مالی فراهم شود.ساما

 مدیریت مراکز خرید .3

در این کارتابل امکان مشاهده اطالعات مراکز خرید ثبت شده در سیستم قرار گرفته شده است.  
شده در این قسمت همچنین امکان تعریف مرکز جدید و یا ویرایش مراکز خرید از پیش تعیین 

  وجود دارد.
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 مدیریت اولویت هاي مراکز خرید .4

نیاز به پرداخت اولویت دار که توسط سازمان بازرگانی دولتی اعالم شده است، این صفحه با توجه به 
در این صفحه عالوه بر امکان انتساب اولویت پرداخت براي مراکز خرید  آماده سازي شده است.

  خرید وارد نمود.میتوان مدت زمان اعتبار اولویت تعیین شده را براي مراکز 

 
 در انتظار پرداخت .5

در این صفحه با در این کارتابل کلیه فایلهایی که به هر دلیل پرداخت نشده اند قابل مشاهده است. 
  ایل، امکان مشاهده هر رکورد فایل قابل مشاهده است.انتخاب هر ف
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 بروز مشکل در پرداخت .6

  تمام فایلهایی که در پرداخت آنها با مشکل مواجه شده، قابل مشاهده است.در این قسمت لیست 
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 پرداخت موفق .7

با   در این صفحه تمامی فایلهایی که با موفقیت پرداخت شده اند قابل بررسی و مشاهده است.
  انتخاب هر فایل، تمام رکوردهاي مربوط به آن فایل،  قابل مشاهده است.

 
 مدیریت سرویس پرداخت آنالین .8

در این صفحه امکان مدیریت سرویس پرداخت قرار دارد که در آن می توان سرویس پرداخت آنالین 
  را فعال یا غیر فعال نمود تا پرداخت هاي کاربران را مدیریت نمود.

  
 

  تن 35هاي بیش از  محموله .9
تن هستند فراهم  35در این صفحه امکان مشاهده رکوردهایی که داراي وزن محموله بیشتر از 

تن وزن محموله از کاربر  35گردیده است.  طبق مطالب اعالم شده، رکوردهاي داراي بیش از 
 دریافت می شود ولی در این کارتابل براي مدیر سامانه قابل مشاهده است.
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 بیشتر از سقف مجازخرید  .10

در این صفحه مراکزي خریدي که بیش از سقف تعیین شده اقدام به خریداري گندم نموده اند را نمایش 
 میدهد.

  :رهگیري محموله هاي دریافتی

 جامع فایلهاي دریافتی .1

در این صفحه امکان مشاهده تمامی فایلهاي دریافت شده به تفکیک استانهاي کشور ومراکز خرید قابل 
، امکان اعمال محدودیت عالوه بر محدود نمودن فایلهاي قابل مشاهده توسط موارد ذکر شده مشاهده است.

بیشتر توسط فیلترهاي تعبیه شده در این صفحه فراهم شده است. این فیلترها شامل مبلغ، وزن، تعداد 
  . محموله، تاریخ فایل، شعبه، نام فایل، کاربر، نوع فایل  و وضعیت پرداخت باشد

و بهینه سازي گزارش قابل نمایش، این امکان فراهم  به منظور اختیارات بیشتر کاربر در محدود نمودن فایلها
مقادیر کمتر، بیشتر و یا  ، فایلهایی شاملشده است که براي فیلدهاي مبلغ کل، وزن کل و تعداد محموله

  مشاهده نمود.را برابر مقدار وارد شده 
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پردازش اطالعات، تمامی فایلهایی که داراي شرایط اعالم شده هستند نمایش داده می با کلیک روي گزینه 

شود. عالوه بر نمایش اطالعات فایلها، خالصه وضعیت تمام فایلهاي داراي شرایط تعیین شده نیز فایل 
اهد مشاهده است. خالصه وضعیت فایلها شامل مجموع وزن، مجموع مبالغ و تعداد محموله هاي دریافتی خو

  بود.

با انتخاب هر فایل از جدول نمایش داده شده، به صفحه رهگیري جامع محموله هاي دریافتی هدایت 
  در فایل قابل مشاهده است. خواهید شد که در آن اطالعات مربوط به محموله هاي موجود 

براي محموله  همچنین امکان مشاهده تاریخچه فایلها نیز وجود دارد که در آن تعداد فایلهاي اعالم شده
  انتخاب شده قابل بررسی خواهد بود.
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 جامع محموله هاي دریافتی .2

محموله ها را می توان بر  این قسمت امکان مشاهده محموله هاي دریافت شده فراهم گردیده است.در 
. این محدود نمودتوسط فیلترهاي تعبیه شده در این صفحه اساس نام استان، مرکز خرید و همچنین 

کاربر، نوع فایل   شماره ردیف محموله، محموله، تاریخ فایل، شعبه، نام فایل، شمارهفیلترها شامل مبلغ، وزن، 
  و وضعیت پرداخت باشد. 

ر موجود در هر محموله نیز انجام داد.  این جستجو شامل عالوه بر امکانات فوق، جستجو را می توان با مقادی
، نوع گندم، نام کشاورز، نام خانوادگی کشاورز، فی گندم، نام فایل و فیلترهاي شماره حساب، کد ملی

وضعیت بروز رسانی است.  در صورت انتخاب وضعیت بروز رسانی تنها محموله هایی را نمایش می دهد  که 
  براي آنها فایل بروزرسانی در سیستم ثبت شده است.

و بهینه سازي گزارش قابل نمایش، این امکان فراهم به منظور اختیارات بیشتر کاربر در محدود نمودن فایلها 
محموله، فایلهایی شامل مقادیر کمتر، بیشتر و یا  شمارهشده است که براي فیلدهاي مبلغ کل، وزن کل و 

  برابر مقدار وارد شده را مشاهده نمود.
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با کلیک روي گزینه پردازش اطالعات، تمامی محموله هایی که داراي شرایط اعالم شده هستند نمایش داده 
می شود. عالوه بر نمایش اطالعات محموله، خالصه وضعیت تمام محموله هاي داراي شرایط تعیین شده نیز 

عداد محموله هاي تشامل مجموع وزن، مجموع مبالغ و فایل مشاهده است. خالصه وضعیت محموله ها 
  دریافتی خواهد بود.

که در فراهم شده است  محموله هاامکان مشاهده تاریخچه محموله از جدول نمایش داده شده، با انتخاب هر 
  آن تعداد فایلهاي اعالم شده براي محموله انتخاب شده قابل بررسی خواهد بود.
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 وضعیت فایلهاي ارسالی در یک نگاه .3

را مشاهده نمود.  با استفاده از فرم موجود  شده در سیستم ذخیرهفایلهاي اطالعات  می تواندر این صفحه 
در باالي صفحه نتایج حاصل از گزارش فایلها را محدود نمود. فیلدهاي قرار داده شده به منظور این محدود 

تحویل گیرنده سازي عبارتند از: نام استان، مرکز خرید موجود در استان، مبلغ کل، تعداد محموله، شعبه 
فایل، کد کاربر ثبت کننده فایل، بازه زمانی دریافت فایل، نام فایل و نوع فایل. همچنین می توان با انتخاب 

فایلهایی که هنوز به طور کامل پرداخت نشده اند را مشاهده » فایلهاي حاوي رکورد پراخت نشده«گزینه 
و تعداد محموله در گزارش نمایش داده شده، با توجه مقادیر نمایش داده شده براي فیلدهاي مبلغ کل  نمود.

مبلغ کل و تعداد محموله براي فیلدهاي  به انتخاب کاربر می تواند بزرگتر، کوچکتر و یا برابر مقدار وارد شده
 باشد.
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 خالصه وضعیت فایلها را در پایین صفحه نمایش می دهد. با انتخاب ربز محموله به صفحهبا انتخاب هر فایل، 
  رهگیري جامع محموله هاي دریافتی هدایت می شوید که درآن امکان مشاهده جزئیات فایلها وجود دارد.

 رهگیري محموله هاي اصالح شده .4

در این صفحه امکان رهگیري و تهیه گزارش از فایلهاي اصالحی دریافت شده وجود دارد.  پس از وارد 
فایلهاي اصالحی ذخیره شده در سیستم که داراي شرایط نمودن فیلترهاي موجود در باالي صفحه، لیست 

انتخاب شده هستند نمایش داده می شود. این فیلترها شامل  نام استان، نام مرکز خرید، بازه زمانی دریافت 
  شماره محموله است. کد مرکز خرید و ، فایل،  نام فایل
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ي اصالحی، محموله هایی که اصالح شده با انتخاب هر یک از سطرهاي نمایش داده در قسمت لیست فایلها

اند در پایین لیست فایلها قابل مشاهده خواهد بود. در نهایت با انتخاب محموله انتخاب شده تاریخچه 
  فایلهاي اصالحی ثبت شده براي رکورد انتخاب شده قابل مشاهده است.
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