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 مقدمه

.  شننود ین  پ داخته تجارت  جانع  سننانانه  پ تال از ها  گزارش   افتیدر  نحوه  و  هاف م  شنن    به  سنن    نیا  در

با   ینختلف  ین وها  portal.ntsw.irبه آدرس    سننانانه جانع تجارت پ تالو ورود به   یدسننت سنن  جادیپس از ا

ن وهای    .شنودیپ داخته ن  ن وهااز   کیکه در ادانه به شن   ه     شنودین  داده شینما  یتوجه به سنح  دسنت سن

 باش .سانانه پ تال به ش   ذیل نی

 کارب ان  تی ین   .1

 اس اد تی ین   .2

 ی تجار ن یفعال تی ین   .3

 کال  ی نوجود تی ین   .4

 کال  ش اسه تی ین   .5

 ها  نکان تی ین   .6

 بازار  ب نانه  تی ین   .7

 دسترسی تخصیص نحوه 
شن   ذیل اد ام به   یسنازنانجایگاه  دسنت سنی به پ تال سنانانه جانع تجارت با توجه به    دریافتجهت 

 نمایی .

  یاستتان   نیادم، به    یو جهاد کشناورز  صنمتوزارت    یاسنتان یهاسنازنان  کارشن اسنان  و   انین   .1

 .   ینما ن اجعهوزارت صمت 

  وزارت خدمات و تجارت  معاونتدسننتگاه ها به    یو سننا ها  هیاتحاد ،انجمن ها    ،یتخصننصنن  دفات  .2

 .   ینما ن اجعه صمت

 مدیریت کاربران  
در سنانانه جانع تجارت وجود دارد.    نیثبت شن ه توسنف فعال  یها  نقشاطالعات   تین و انکان رو نیا  در

 .   یینما افتیبخش اطالعات لزم را در نیا ین وها  یبا استفاده از ز   یتوانین کارب ه   اطالعات نشاه هجهت 

 نقش ها و مجوزها

شنن ه توسننف کارب ان را های دریافت  نقشاطالعات   ،نوجود  یلت هایف از  اسننتفاده با    یتوانین  ن و نیا  در

 .نمایش داده نی شودها لیست نقشپس از ورود به ف م، دو بخش شانل انتخاب فیلت ها و  نشاه ه نمایی .



 

 فیلت های دابل انتخاب در ف م نقش ها و نجوزها به ش   ذیل نی باش .

حوزه کناری فعنالن ننان ن   شننناننل  (:  همزمتان  مورد  چنتد  انتختاب  قتابلیتت)بتا    نقش  تیتفعتال  حوزه  •

 نوادغذایی، نقاطع فلزی و ... که در زنان ثبت نقش توسف کارب  انتخاب ش ه است.

شننناننل نوا فعنالینت کنارب ان ننان ن  تولین ک  ن ه،  (: همزمتان مورد  چنتد انتختاب  قتابلیتت  بتا)  تیتفعتال  نوع •

 نتخاب ش ه است.ف وش و ... که در زنان دریافت نقش توسف کارب ان اعم ه 

انبارهای این اطالعات با نحل  باشن .  اسنتان و شنه سنتان نحل فعالیت کارب  نی:  و شتهرستتان  استتان •

 فعالن تجاری نتفاوت نی باش .(

 باش .بازه زنانی دریافت نقش در این فیلت  دابل انتخاب نی از تاریخ، تا تاریخ:  •

با انتخاب   نان   ک نلی، ک پسنتی نقش و ...  : انکان جسنتجو در سنای  نقادی  نقشجستتجو  و متن  نوع •

 .جستجو وجود دارد نتننوا جستجو و وارد نمودن 

انتخاب نشن ه   رسنتیفیلت ها به دنمکن اسنت  ،داده نشن   شینما  کارب  اطالعاتاعمال فیلت ،  از  پساگ     : نکته

 ب  دریافت نش ه باش . لزم به ذک  است کارب ان بای  پس از طی ن احل ثبت نامباش  و یا نقش تجاری توسف کار

و اطالعات کارب انی که صننن فا ثبت نام انجام داده ان  در این بخش  نمای   نسنننبت به دریافت نقش تجاری اد ام  

 نمایش داده نمی شود.

و   نی شننود  نمایش دادهکارب    یاظهار  خود ب  اسنناس عات حوزه فعالیت  و نجوزها اطالف م نقش ها در    نکته:

و ارش های عملک د فعالین، اطالعات ب  اسناس اسن اد  در گزوجود دارد.    توسنف کارب   انکان ثبت اطالعات اشنتباه

ف م    نقادی ت در  تفاودابل دریافت نی باشننن . طالعات ددیق ت ی  یش داده نی شنننود و انماکالهای ثبت شننن ه  

  به همین علت نی باش . و گزارش عملک د فعالین  وزهاو نجها نقش



 مدیریت فعالین تجاری
  .دارد   وجود  تجارت  جانع سنانانه  در  نیفعال توسنف  شن ه  ثبت اطالعات  از  گزارش   هیته انکان  ن و نیا  در

 بخش  دو  ن و  بنه  ورود  از  پس.    ییننمنا  انتخناب  را  "یتجتار  نیفعتال  عملکرد"  ی ن ویگزارش، ز  افنتینجهنت در

 . شودین داده شینما گزارش  انتخاب و لت هایف انتخاب شانل

 

 قابل انتخاب فیلترهای   

 را انتخناب نمنایین .جهنت نحن ود ک دن اطالعنات گزارش  ازیننورد ن  یلت هنایفه  گزارش،  افنتیناز در  شیپ

در    ینح ود بودن دسنت سن  یداده شنود به نع ا شینما  "  یانتخاب ک "در صنورتی که در ه  یک از فیلت ها نق ار  

  ین   لیبه شن   ذ در تمانی گزارش ها انتخاب  دابل  یلت هایفتوسنف کارب  انتخاب شنود.     یباشن  و با  ین  لت یآن ف

 باش .

 کیب  اسناس  ها  گزارش  اطالعات شن ن  نح ود انکان  فیلت   نی: با انتخاب اشتخص یملشتناسته / کد •

 و  نموده  وارد  بخش  نیا  در را  شنن کت  ینل  شنن اسننه  ای  و  شننخ   یک نل.  دارد  وجود  شنن کت ای  شننخ 

 .  یینما افتیدر را نظ  نورد گزارش 

 و  ف وش  عم ه  ک   ه،  وارد   ک   ه،یتول  جمله  از  کارب ان یها  تیفعال  نوا  شنانل  فیلت  نیا:  تیفعال  نوع •

 انتخاب را  ازین  نورد   ینقاد  ت،یفعال  نوا  اسنناس   ب   گزارش  اطالعات شنن ن  نح ود جهت. باشنن    ین.... 

  .  یینما افتیدر را نظ  نورد گزارش  و نموده

 ایت  دیتتول  یدارا"و   "واردات یدارا"  ،"دیتتول یدارا"   ینقناد  شننناننل  فیلت   نی: اکننتده   نیتتام  نوع   •

  .باش  ین "واردات

o سن     یدارا  یانتخاب یکال  در  که    نشنوین  داده شینما هاگزارش   در  یکارب ان  ت ها  :دیتول  یدارا 

 .باش      یتول ای   یتول اظهار



o سن   اظهار واردات    یکه دارا   نشنو  یداده ن شیدر گزارش ها نما  یت ها کارب ان :  واردات  یدارا

 واردات باش  .  ای

o سننن    یشنننون  که دارا  یداده ن شیدر گزارش ها نما  ی: ت ها کارب ان  واردات ای  دیتول  یدارا

 باش  .   یتول ای   یس   اظهار تول ایواردات  ایاظهار واردات 

 شنن ه  ثبت  اسنن اد  به  توجه با  و  بوده  نتفاوت  واردک   ه  و   ک   هیتول  تیفعال  نوا با  لت یف نیا:    نکته

انکان دارد کارب ی نوا فعالیت خود را تولی ک   ه انتخاب ک ده باشن    .شنود  ین اعمال  کارب  توسنف 

 این صورت در فیلت  دارای تولی  نمایش داده نمی شود.ولی هیچ س   تولی ی ثبت نک ده باش . در 

در این فیلت  تمانی گ وه های کالیی دارای شنن اسننه کال نمایش داده نی شننود و نی   :ییکاال گروه  •

 .را ب  اساس گ وه کالی انتخابی دریافت نمایی  ها توانی  گزارش 

شنود و   یداده ن شین تبف با گ وه نما کالهایطبقه   سنتیل  ،ییاز انتخاب گ وه کال پسطبقه کاالیی:  •

  این فیلت  به صورت چ   انتخابی نی باش .( .شود ین نح ود یانتخاب یکال طبقهها ب  اساس  گزارش 

درج شن اسنه کال در این فیلت ، گزارش ها ب  اسناس شن اسنه کالی وارد شن ه در صنورت   :  کاال شتناسته •

 نح ود نی شود.

نی توانی  گزارش ها را ب  اسناس اسنتان و شنه سنتان نورد    یلت فبا اسنتفاده از این    :شتهرستتان    و  استتان •

  نظ  نح ود نمایی .

 .  یینما نییتع را گزارش  افتیدر یزنان بازه   یتوان ین لت یف نیا از استفاده بااز تاریخ، تا تاریخ:  •

  قطر"  ،"فاق  نستتبت"  ،")عرض(پهنا  اندازه "،    "برند"   یشننانل نقاد  ل  یف نیا :  یستترارشتت  مقدار •

 .شودین استفاده  یتا کالی در های سفارشی گزارش  افتیدر یب ا واست  "نگیر

ت هنا گزارش    ینتوانیهنا ن لت یف  نیاعمنال ا  بنا  :  یبته ورود یحتد خروج و یورود   بته یخروج نستتبتت •

شن ه  نیی با توجه به نق ار تع شنت یآن ها کمت /ب  یبه ورود  یکه نسنبت خ وج    یینما  افتیرا در  یکارب ان

  "ی ورود  به  یخروج  نستتبتت" ل  یشننن ه در ف  نیی( از نقن ار تع  "یورود  به  یخروج حد"   لت یدر ف

  لت یف  نق ارو     یینما  درج  50را    "یورود به  یخروج  نستتبت"  لت ینق ار ف  اگ   نثال ع وان  به. باشننن  

  یگزارش ت ها کارب ان   در  ،      یینماانتخاب    "یورود  مقدار  از  کمتر"را نق ار    "یورود  به  یخروج  حد"

 .باش   درص   50 از کمت  ،آن ها یبه ورود ینسبت خ وج نمایش داده نی شود که

ت هنا گزارش     ینتوانیهنا ن  لت یف  نیاعمنال ا  بنا:    صیو حتد واردات بته ترخ صیواردات بته ترخ  نستتبتت •

شن ه  نیی با توجه به نق ار تع شنت یآن ها کمت /ب   یکه نسنبت واردات به ت خ    یینما  افتیرا در  یکارب ان

  "ص ی ترخ  بته  واردات نستتبتت" لن  یف در شننن ه  نییتع نقن ار از(  "صیترخ بته واردات حتد "  لت یدر ف



  لت یو نق ار ف   ییدرج نما  50را    "صیترخ به  واردات نستتبت"  لت یاگ  نق ار ف  نثال ع وان  به. باشننن  

  یگزارش ت هنا کنارب ان   در  ،  ییننمنا انتخناب  "یورود مقتدار از کمتر" نقن ار را  "صیترخ  بته  واردات حتد"

 .باش   درص   50 از کمت  ، ها آن  یت خ به واردات نسبتنمایش داده نی شود که 

 دریافت گزارش های قابل 

 یب     میتقسن  نحوه.  اسنت شن ه  یب     دسنته  نختلف  یهاگ وه  در  تجارت جانع سنانانه  پ تال  یهاگزارش 

 .باش   ین لیذ ش   به ها گزارش 

  کال،   طبقه   کال،  گ وه  اساس   ب    ی کل   ی گزارش ها  افت یبخش انکان در  نیدر ا  : یکل  عملکرد  یهاگزارش •

نق ار انتخابی  این گزارش ها وضعیت کلی عملک د فعالین ب  اساس    . دارد  وجود...    و  تیفعال  نوا  ناه،   استان،

   را نمایش نی ده  و اطالعات جزئی ه  یک از فعالین در این بخش نمایش داده نمی شود.

  ی از فعالن تجار  ک یه     کیگزارش به تفک  افتیبخش انکان در  نیدر ا  :فعاالن  عملکرد  ی هاگزارش •

   وجود دارد.

و ارتباط این    و ف وش  ه   اریگزارش از اطالعات خ   افتیبخش انکان در  نیدر ا   :فروش  و  دیخر   گزارش •

 . دارد وجود   در اس اد ثبت ش ه توسف فعالین  دو

 .دارد  وجود انبارها ی نوجود یها گزارش   افتیدر  انکانبخش  نیدر ا : یموجود گزارش •

که    ی فعالن  ست یلش ه،    ن ییتع  ی ب  اساس شاخ  ها  بخش   نیدر ا  :یبازرس  مشکوک  موارد  گزارش •

 . شود ی ن داده  شینما هست    تخلفاحتمال  ن یشت یب یدارا

در بازه    متید  سهیکال و نقا   متید  شین تبف با پا  یبخش، گزارش ها  نی در ا  :متی ق  شیپا  گزارش •

 شود.  یداده ن شینختلف نما  یزنان یها

ا  :یت یریمد   یداشبوردها •   ی داده ن   شیانواا نمودار نما  م یبا ت س   یتی ین    ی بخش، داشبوردها  نیدر 

 شود.

 گزارش های عملکرد کلی 

  یی کال  ی هاگ وه  ک یبه تفک  یتجار    ه یگزارش، اطالعات رص  زنج  نیدر ا  :کاال  گروه   کیترک  به  گزارش •

   ، یو تول  ازین  ب آورد اس اد،    تع اد گزارش شانل تع اد ش اسه کال،    این  یخ وج .  شود  ین   داده   شینما

   ، یاظهار تول  زانین و ارزش اس اد ف وش،    زانین تع اد فعالن،    ،ی به ورود  یانبار، نسبت خ وج   ینوجود 

 است.این گزارش به صورت فایل اکسل دابل دریافت  .باش  ین ...   و و ف وش    یواردات، خ  

ا  :  کاال  طبقه  کی ترک  به  گزارش • تفک  ی تجار   هیگزارش، اطالعات رص  زنج  نیدر  های    طبقه  کیبه 

با استفاده از این گزارش نی توان یک گ وه کال را در فیلت ها انتخاب نمود   . کالیی نمایش داده نی شود



گزارش شانل تع اد ش اسه    این   خ وجیگزارش همه طبقه کالهای ذیل گ وه کال نمایش داده نی شود.  و  

کال، تع اد اس اد، ب آورد نیاز و تولی ، نوجودی انبار، نسبت خ وجی به ورودی، تع اد فعالن، نیزان و  

این گزارش به صورت فایل    باش .ارزش اس اد ف وش، نیزان اظهار تولی ، واردات، خ ی  و ف وش و ... نی 

 است. اکسل دابل دریافت 

  ی هاگ وه  کیبه تفک ی تجار   هیگزارش، اطالعات رص  زنج نیدر ا  : یسرارش گروه  کی ترک  به گزارش •

انکان دریافت    .شود  ی داده ن  ش ینما  ("یسفارش   ی گ وه ها  ت ی ین  "ش ه در ف م    ن یی تع  ی سفارش   ییکال

تمانی گ وه کالیی های ن تخب در گزارش نمایش    این گزارش ب ون انتخاب گ وه کالیی وجود دارد و

گزارش شانل تع اد ش اسه کال، تع اد اس اد، ب آورد نیاز و تولی ، نوجودی  این  خ وجی    داده نی شود.

انبار، نسبت خ وجی به ورودی، تع اد فعالن، نیزان و ارزش اس اد ف وش، نیزان اظهار تولی ، واردات،  

 است.این گزارش به صورت فایل اکسل دابل دریافت  باش .خ ی  و ف وش و ... نی 

به    ی تجار   ه یرص  زنج  نختص ی از   اطالعات   گزارش،  نیا  در مختصر :    –طبقه کاال    کیبه ترک  گزارش •

نیزان اظهار    تع اد فعالین،اطالعات  گزارش شانل    ن یا  ی شود. خ وج  ی داده ن  شینماکالها  طبقه    ک یتفک

تولی ، باش .   ،  یو خ    افت یدر  واردات،  انبار و نسبت خ وجی به ورودی نی    تحویل و ف وش، نوجودی 

نسبت خ وجی به ورودی و نوجودی انبار در این گزارش فقف ب ای فعالن دارای تولی ، دارای واردات،  

عم ه ف وش، ش کت پخش کال و اتحادیه تعاونی نص ف نمایش داده نی شود و ب ای سای  فعالن این 

 این گزارش به صورت ج ول بوده و دابل چاپ نی باش . ش .ستون ها خالی نی با

  ن یاستفاده ک د. به ا  ز یش کت ن  ا یشخ     کی گزارش عملک د    ه یتوان جهت ته  ی گزارش ن  ن یاز ا  :نکته

  را  گزارش  نیا و نموده  واردش کت /شخ  ینلش اسه /ک    لت یف در  راش کت /شخ  اطالعاتکه صورت 

 .  یینما افتیدر

 
 

  ت ینوا فعال  کیتفک  به   یتجار    ه یزنج  رص    اطالعاتگزارش    ن یا  در :    تینوع فعال  کی به ترک  گزارش •

ن  شینما واردات،  گزارش شانل    نیا  یخ وج   شود.  یداده  تولی ،  اظهار  نیزان    و   لیتحوتع اد فعالین، 



این گزارش به صورت ج ول    .نی باش    یبه ورود  ینسبت خ وج   ونوجودی انبار    دریافت و خ ی ،  ف وش،

 است. بوده و دابل چاپ 

 

 
 

داده   شینما  اسنتان  کیتفکبه    یتجار   هیگزارش اطالعات رصن  زنج  نیا  در:  استتان  کیترک به  گزارش •

گزارش شنانل تع اد اسن اد، ب آورد نیاز و تولی ، نوجودی انبار، نسنبت خ وجی به  این  خ وجی    شنود.  ین

نیزان و ارزش اسننن ناد ف وش، نیزان اظهنار تولین ، واردات، خ ین  و ف وش و ... ورودی، تعن اد فعنالن،  

 این گزارش به صورت فایل اکسل دابل دریافت نی باش . باش .نی

اسنتان   کیاز گزارش به تفک  ینختصن گزارش اطالعات   نیا  در مختصتر :-  استتان  کیترک به  گزارش •

دریافت و اظهار واردات،     ،ی، اظهار تول  نیگزارش شننانل تع اد فعال نیا  یشننود. خ وج  یداده ن شینما

این گزارش به صننورت ج ول  خ ی ، تحویل و ف وش، نوجودی و نسننبت خ وجی به ورودی نی باشنن .

 بوده و دابل چاپ نی باش .

 

ه  ناه در بازه زنانی در این گزارش اطالعات رصنن  زنجی ه تجاری به تفکیک   گزارش به ترکیک ماه : •

گزارش شننانل تع اد اسنن اد، ب آورد نیاز و تولی ، نوجودی  این  نمایش داده نی شننود. خ وجی    انتخابی

ورودی، تع اد فعالن، نیزان و ارزش اسنن اد ف وش، نیزان اظهار تولی ، واردات،  انبار، نسننبت خ وجی به  

 این گزارش به صورت فایل اکسل دابل دریافت نی باش . باش .خ ی  و ف وش و ... نی

  کی تفک  به  یتجار   هیزنج  رص  نختص ی از  گزارش اطالعات   نیا  در  :مختصر  - ماه   کیترک به  گزارش •

تع اد فعالین، نیزان اظهار تولی ، اظهار واردات،    گزارش شننانل  نیا  یخ وج  .شننود  ین  داده شینمااه  ن



این گزارش به صنورت   دریافت و خ ی ، تحویل و ف وش، نوجودی و نسنبت خ وجی به ورودی نی باشن .

 ج ول بوده و دابل چاپ نی باش .

 
 

روز  رصننن  زنجی ه تجناری بنه تفکینک نختصننن ی از  در این گزارش اطالعنات  :  روز کیتترک  بته  گزارش •

تع اد فعالین، نیزان اظهار تولی ، اظهار واردات، دریافت   نمایش داده نی شود. خ وجی این گزارش شانل

این گزارش به صنورت ج ول  و خ ی ، تحویل و ف وش، نوجودی و نسنبت خ وجی به ورودی نی باشن .

 بوده و دابل چاپ نی باش .

 
 

 های عملکرد فعاالن گزارش

ب  اسنناس فیلت های  کال   طبقه  کیتفک  به نفعال  عملک دگزارش،   نیا  درطبقه کاال :   –فعاالن   گزارش •

  نوا ،نام شننخ  /شنن کت  لیدب از  یاطالعات شننانل  گزارش  نیا  یخ وج  .شننودین  داده شینماتخابی  ان

نیزان اظهار تولی ، اظهار واردات، دریافت و خ ی ، طبقه کال، شنه سنتان،   ،اسنتان  ،تیفعال  حوزه  ،تیفعال

این گزارش به صنورت فایل   .باشن    ین  و نسنبت خ وجی به ورودی  ، نوجودیاسن اد  تع ادتحویل و ف وش،

 اکسل دابل دریافت نی باش .

ب  اسنناس  هاکال شنن اسننهبه تفکیک ن عملک د فعالدر این گزارش،   : کاال  شتناسته - فعاالن  گزارش •

  ،نام شنخ  /شن کت دبیل    خ وجی این گزارش شنانل اطالعاتی از  .شنودنمایش داده نیفیلت های انتخابی  

نیزان اظهار تولی ، اظهار واردات، دریافت و شن اسنه کال،  شنه سنتان،   نوا فعالیت، حوزه فعالیت، اسنتان،

این گزارش به صورت   نی باش .  ، نوجودی و نسبت خ وجی به ورودیتع اد اس ادخ ی ، تحویل و ف وش،

 فایل اکسل دابل دریافت نی باش .



فعالن تجاری با نوا فعالیت عم ه ف وش،  نختص ی از  اطالعات  گزارش،    نیا   در:  یعی توز  فعاالن  گزارش •

دبیل  ش کت پخش و اتحادیه تعاونی نص ف نمایش داده نی شود. خ وجی این گزارش شانل اطالعاتی از  

نیزان دریافت و خ ی ، نیزان تایی  اس اد، نیزان تحویل و ف وش، نوجودی و نسبت خ وجی به ورودی  

 ه و دابل چاپ نی باش .نی باش . خ وجی این گزارش به صورت ج ول بود

نمایش داده نی    دارای س   تولی  اطالعات نختص ی از فعالن  در این گزارش،    :  ید یتول  فعاالن  گزارش •

، نیزان تحویل و ف وش، نوجودی و نسبت  اظهار تولی  شود. خ وجی این گزارش شانل اطالعاتی از دبیل  

 ج ول بوده و دابل چاپ نی باش .خ وجی به ورودی نی باش . خ وجی این گزارش به صورت 

اطالعات نختص ی از فعالن دارای س   واردات نمایش داده  در این گزارش،    :  یواردات   فعاالن   گزارش •

گزارش شانل اطالعاتی از دبیل اظهار واردات، نیزان تحویل و ف وش، نوجودی و  نی شود. خ وجی این  

 نسبت خ وجی به ورودی نی باش . خ وجی این گزارش به صورت ج ول بوده و دابل چاپ نی باش .

   فروش و دی خر گزارش

ع وان خ ی ار در اسن اد ثبت شن ه فعالنی که به  گزارش، اطالعات   نیا  در :  داریخر  کیترک به  گزارش •

سه نلی و ان  با توجه به فیلت های انتخابی نمایش داده نی شود. همچ ین انکان انتخاب یک ک نلی/ش ا

نام شنخ  خ ی ار، گزارش شنانل    نیا  یخ وجاین شنخ  در گزارش وجود دارد.  از  نشناه ه خ ی اران 

ار کالی خ ی ار شن ه با وضنعیت تایی ه شن ه و در انتظار تایی  نی باشن . این خ ی  و نق   اسن اد  تع اد

 گزارش به صورت ج ول بوده و دابل چاپ نی باش .

فعالنی که به ع وان ف وشن  ه در اسن اد ثبت در این گزارش، اطالعات فروشتنده  :   کیبه ترک  گزارش •

شن ه ان  با توجه به فیلت های انتخابی نمایش داده نی شنود. همچ ین انکان انتخاب یک ک نلی/شن اسنه  

نام شنخ  خ وجی این گزارش شنانل نلی و نشناه ه ف وشن  گان به این شنخ  در گزارش وجود دارد.  

با وضننعیت تایی ه شنن ه و در انتظار تایی  نی    رفته  ف وش و نق ار کالی    ف وش   تع اد اسنن اد،  ف وشنن  ه

 باش . این گزارش به صورت ج ول بوده و دابل چاپ نی باش .

خ ین ار و ف وشننن ن ه در ینک جن ول در این گزارش اطالعنات  و فروشتتنتده :   داریتخر یبیترک گزارش •

و ف وشن  گان ن تبف را نمایش   نمایش داده نی شنود. فیلت ها ب  روی اطالعات خ ی اران اعمال نی شنود

سننتان را نی ده . به طور نثال در صننورت نیاز به دریافت گزارش از ف وشنن  گان به یک اسننتان، فیلت  ا

انتخاب نمایی  و در صننورت تهیه گزارش، تمانی ف وشنن  گان به این اسننتان، نمایش داده نی شننود. 

 یکال  نق ار  و  ف وش  اسن اد  تع اد   ار،ینام شنخ  خ   ف وشن  ه،  شنخ   نام  شنانل  گزارش  نیا  یخ وج

گزارش به صنورت ج ول بوده و دابل  نیباشن . ا  ین   ییشن ه و در انتظار تا   هییتا  تیرفته با وضنع  ف وش 

 باش . یچاپ ن



   یموجود گزارش

را   اسنننتنانه   کینبنه تفک  کنال  ینوجودگزارش اطالعنات    نیا :  استتتتان  کیتترک  بته یموجود گزارش •

این گزارش ب  اسناس اطالعات انبارهای ثبت شن ه توسنف فعالین نمایش داده نی شود و ده .    ین شینما

 تع اد  لیازدب  یاطالعات  شننانلخ وجی این گزارش    اعمال نی شننود.با توجه به اطالعات انبارها فیلت ها  

  زانین ،کال از اسنتان  یجمع خ وج  ،اسنتانبه   کال  یورود  جمع  ، اسنتان یانبارها  تع اد ،اسنتان  نیفعال

 دابل چاپ نی باش .این گزارش به صورت ج ول بوده و  .باش   یناستان  ه  ینوجود سهم و ینوجود

را نمنایش   ه  انبناراین گزارش اطالعنات نوجودی کنال بنه تفکینک   :  انبتار کیتترک  بته یموجود  گزارش •

ده . این گزارش ب  اساس اطالعات انبارهای ثبت ش ه توسف فعالین نمایش داده نی شود و فیلت ها نی  

اسننتان، شننه ،   لیازدب  یعاتاطالخ وجی این گزارش شننانل با توجه به اطالعات انبارها اعمال نی شننود.  

 یدوره و انتها یابت ا  ینوجود  نیانبار و همچ   یخ وج  و  یورود  زانین  ،اطالعات نالک کال  ،انبار  آدرس 

 این گزارش به صورت ج ول بوده و دابل چاپ نی باش . .باش   ینه  انبار دوره 

   یبازرس مشکوک موارد گزارش

  ن یشت یب  یدارا  که   یفعال   100  اطالعات  گزارش،  نیا  در :    نیفعال   کی به ترک-احتکار  یبازرس  ستیل •

اطالعات  شانل    گزارش   نیا  ی خ وج  .شودین  داده   شینما  ی انتخاب  یلت های ف  اساس   ب    هست     ینوجود 

 این گزارش به صورت فایل اکسل دابل دریافت نی باش . هویتی، تجاری و عملک د فعالین نی باش .

  ن ی شت یب  یدارا   که  ی انبار  100  اطالعات  گزارش،  نیا  در  :  انبار  کیترک   به  -احتکار  یبازرس   ست یل •

اطالعات  خ وجی این گزارش شانل    .شودین  داده   شینما  ی انتخاب  یلت های ف  اساس   ب    هست     ینوجود 

این گزارش به صورت فایل اکسل    ورودی، خ وجی و نوجودی ه  یک از انبارها نی باش .  ،نی انبارهانکا

 دابل دریافت نی باش .

  مت ید  نیانگ ین  نی شت یب  ی دارا  که   ی فعال  100 اطالعات  گزارش،   ن یا  در   :یگران فروش   ی بازرس  ست یل •

این گزارش شانل    .  شودین  داده   شینما  هست     کال  ه    یازا   به  ش ه  ثبت اطالعات هویتی،  خ وجی 

 تجاری و عملک د فعالین نی باش . این گزارش به صورت فایل اکسل دابل دریافت نی باش . 

  در    یخ   س     نیشت  یب  یدارا   که  یفعال   100  اطالعات   گزارش،  نیا  در  :یاظهارکم    یبازرس   ستیل •

  به   اد ام  یول  ش ه  انجام  فعالن  نیا  به  ف وش    که یا  به  توجه  با.  شودین   داده  شینما  هست       ییتا  انتظار

  ی ب ا  ز ین  ی نوجود  ی اظهاردر ثبت اطالعات، احتمال کم    ی عالوه ب  کوتاه  ان ، نک ده  اس اد   رد  ای  و     ییتا

  ی خ وج.  باش  یثبت ش ه در سانانه ن  ی از نوجود  شت یب  ی انبار وادع  یکارب ان وجود دارد و نوجود  نیا

  اکسل   لیفا  صورت به   گزارش   نیا.  باش    ین  نی فعال  عملک د  و  ی تجار ،یتیهو  اطالعات  شانل  گزارش   نیا

 .باش   ی ن افت یدر دابل



 انتخاب  سنتمیسن  توسنف   یتصنادف  صنورت  به  یتجار  فعال  100  گزارش،  نیا  در :  یتصتادف  یبازرست  ستتیل •

اطالعات هویتی،  خ وجی این گزارش شنانل .  شنودین  داده شینما  یبازرسن  سنتیل  ع وان  به  و  شنودین

 تجاری و عملک د فعالین نی باش . این گزارش به صورت فایل اکسل دابل دریافت نی باش .

   متیق ش یپا گزارش

 اسننناس   ب   نختلف  یزننان  یهنا  بنازه  در  کنالهنا  منتیدگزارش، اطالعنات    نیا  در:    متتیق  شیپتا  گزارش •

تع اد   ،کال اطالعاتگزارش شننانل  نیا  یخ وج  .شننود  ین  داده شینما کال   ک   هیتول  و کال شنن اسننه

نی باشنن . این گزارش به صننورت فایل   هانهو نا  یهفتگ  متید   اتییو درصنن  ت   نیانگ ینسنن   ف وش،  

 اکسل دابل دریافت نی باش .

   یتیری مد داشبورد

انتخاب شن ه   یلت هایبا توجه به ف  یتجار   هیگزارش اطالعات رصن  زنج  نیا  در:    تجاری ره یزنج  رصتد •

نجموا تع اد   ن،یگزارش شننانل نجموا تع اد فعال . خ وجی اینشننودی  داده ن شینما  در دالب نمودار

تانین ک   گان، توزیع ک   گان و خ ده  و تع اد  وضننعیت اسنن اد   ،دیمت نیانگ یاسنن اد، ن  تع ادانبار ،  

 ف وشان نی باش .

 



   بازار برنامه ت یری مد

نانه تولی  به  شنننانل ب آورد تع اد فعالین، ب آورد نیاز و ب ه  اسنننتان ب نانه بازار    ثبتانکان   ن و نیا  رد

ن و انن ی توسنننف لهنای نشنننمول ب نناننه بنازار بنه ازای کنادر ابتن ای ه  سنننال  ال و نناه وجود دارد.  تفکینک ه  کن

و زی    "ن ی یت ب نانه بازار"نانه بازار از ط یق ن وی  اطالعات ب   .تکمیل نی شود استان صمت  اتادارکارش اسان 

 بل ثبت نی باش .دا "ب نانه بازار"ن وی 

   

واد اولینه  ب نناننه تولین  و ب آورد نیناز ن  ثبنتانکنان  یناز از کنارب ان، جهنت درینافنت اطالعنات نورد نهمچ ین  

ورود کال، با اظهار از ط یق ن وی   در ابت ای ه  سنال  کارب ان  جود دارد.ان در سنانانه جانع تجارت وتوسنف کارب 

اطالعنات بنه تنارین انتهنای ه  نناه را دارنن . پس از ثبنت اطالعنات توسنننف انتخناب نوا اسننن ناد ننذکور، انکنان ثبنت 

و با انتخاب   "ن ی یت اس اد به تفکیک کال"توسف ادارات صمت استان از ط یق ن وی  نشاه ه اطالعات  کارب ان،  

  . دابل دریافت نی باش   "واد اولیهآورد نیاز نب "و  "ب نانه تولی  "نوا اس اد 

 مه بازار نحوه ثبت برنا

انتخاب را    "ثبت ب نانه بازار ج ی  "دکمه    "نانه بازارب "پس از ورود به ن وی  جهت ثبت ب نانه بازار،  

سپس گ وه کالیی و طبقه کالیی  انتخاب نمایی .  نورد نظ  را  و استان  ش ه، ابت ا سال    داده نمایش   م  در ف  نمایی .

ی انتخاب نمایش داده نی  ی ب  اساس طبقه کال که دص  ثبت ب نانه بازار را داری  انتخاب نمایی . واح  ان ازه گی  

 شود.  

ص ایع پایین دست    سپس نسبت به ثبت تع اد تولی ک   گان، تع اد توزیع ک   گان، تع اد خ ده ف وشان و تع اد

 م نمایی .  اکالی انتخابی ادب  اساس سال، استان و 

حصول دیگ ی  لی  ن که از کالی انتخابی در تو  گانی است  تولی ک   تع اد ص ایع پایین دست به نع ای  نکته:  

 استفاده نی ک   . 



 ه تفکیک ه  ناه اد ام نمایی .  ب استان در کالی انتخابی سپس نسبت به ثبت ب آورد نیاز و ب نانه تولی  

 

عات ثبت ش ه از ط یق لیست ب نانه بازار وجود دارد.  ، وی ایش و حذف اطاله هاز ثبت اطالعات، انکان نشا  پس

 سل از اطالعات ثبت ش ه نیز دابل دریافت نی باش .کین خ وجی اهمچ 


