




 

 

  استفاده از سامانه نپ(نهاده پخش) راهنماي

 np.corc.ir(گوگل كروم) وارد سامانه مي شويم.Google Chromeآدرس : از مرور گر  ) 1

 براي نام كاربري و كلمه عبور كد ملي كاربر (مديرعامل شركت) وارد ميكنيم. ) 2

مربوط  به زمان حمل كود به انبار را ثبت و ويرايش :كه در اين قسمت ماه    در صفحه اصلي گزينه ورود به انبار  ) 3

،سپس در آيتم ليست حمل     (رفرش ) را كليك نموده تا ليست حمل نشان داده شود  "مثال ديماه"انتخاب مي كنيم 

 .در آيتم تاريخ ورود به انبار ، تاريخ را به ترتيب روز،ماه و سال مشخص ميكنيم .(رفرش نمي زنيم)

به انبار بر حسب كيلوگرم، توسط اولين كاميون را وارد ميكنيم .سپس تعداد كيسه را در گزينه  قدار كود حمل شدهم ) 4

وارد ميكنيم  بعد گزينه هاي شماره بارنامه ،نام و نام خانوادگي راننده كاميون ،موبايل راننده و شماره "تعداد كيسه "

ير كاميونهاي حمل كود بهمراه اطالعات سا"كاميون را تكميل و بر روي گزينه ذخيره اطالعات كليك مي كنيم.

)وارد ميكنيم تا زمانيكه كل كود حمل شده به انبار ثبت شود 4مقدار كود به كيلوگرم و.... را مجدداًهمانند قبل (گزينه 

  و در پايان هر صفحه ،اطالعات را ذخيره ميكنيم .

  

به ويرايش داشته باشد ، براي انجام ويرايش ،در قسمت باالي صفحه در صورتي كه اطالعاتي را اشتباه وارد كرده باشيم و نياز نكته:

است باز شود سپس  اپروي    كليك نموده تا گزينه هاي بعدي كه شامل ويرايش ،حذف و چ    ي ورود به انبار در قسمت جديد

كليك نموده و همين عنوان را انتخاب       تمام رديف ها گزينه ويرايش را انتخاب ميكنيم .اكنون صفحه جديد باز مي شود .بر روي 

عدد مربوط به ماه مربوطه را در مستطيل وسط وارد ميكنيم .مثال :خرداد را ميكنيم و گزينه آخر كه ماه است را انتخاب نموده ،بعد 

 وارد ميكنيم.بعد بر روي ذره بين كليك ميكنيم. 3باعدد 

  يره اطالعات را ثبت ميكنيم.و در صفحه جديد تغييرات را اعمال مينماييم.و ذخ

اگر بخواهيم يك محموله كه اشتباه وارد شده است را حذف كنيم از آيتم ورود به انبار وارد صفحه جديد شده و نكته:

گزينه حذف سپس عدد ماه مربوطه را در مستطيل وسط وارد نموده و بعد روي گزينه انتخاب كليك  نموده تا 

) ظاهر        كنار حذف رديف انتخاب شده كليك نموده تا (تيك،سپس در مربع .اطالعات مربوطه نشان داده شود

  شود.بعد بر روي گزينه حذف ركود كليك مينماييم.

بعد از اينكه كليه محموله هاي وارد شده به انبار در ماه مربوطه ثبت و ذخيره شد به سراغ گزينه خروج از انبار در صفحه 

فروش و تحويل كود به كشاورزان است كه بايد براي هر كشاورز بصورت جداگانه  اصلي ميرويم.اين قسمت مربوط به

  تكميل شود.

√ 



  )خروجي از انبار..... ثبت و ويرايش5

      "ليست حمل صادره استان "ابتدا ماه مربوطه را انتخاب نموده كه همان ماه ورود به انبار است.سپس در گزينه 

رفرش ميزنيم .و ليست حمل (كه قبال توسط اتحاديه استان يا توليد وارد شده است) نشان داده مي شود.سپس تاريخ 

مركز خدمات جهاد كشاورزي است را به ترتيب روز،ماه و  حواله فروش كه مربوط به تاريخ درج شده بر روي حواله

،(در گزينه و تعداد كيسه (كه مورد درخواست كشاورز است) ،مبلغ هر كيلو به ريال سال وارد ميكنيم.بعد شماره حواله 

حواله در انبار  في ) و در پايان براي گزينه هاي مقدار حواله وارد شده به انبار ،مقدار حواله خارج شده از انبار ،مانده

  ،مقدار كيلوگرم و مبلغ به ريال       رفرش ميزنيم.

سپس در مستطيل پايين در قسمت جستجوي خريداران :گزينه نام خانوادگي /شركت  انتخاب ميكنيم.بعد در مستطيل 

يم.بعد بر وسط (عبارت مورد جستجو نام خانوادگي كشاورز مورد نظر كه كود تحويل او داده شده است را تايپ ميكن

روي ذره بين كليك نموده تا اسامي تمام افرادي كه با اين نام فاميلي ذخيره شده اند نشان داده ميشود وبر روي اسم 

  مورد نظر كليك نموده و ذخيره اطالعات را انتخاب مينماييم.

بر روي گزينه ثبت  نكته: چنانچه اسم كشاورزي در ليست نام خريدار نباشد به صفحه اصلي بر گشته و منوي اشخاص

و ويرايش كليك نموده و كليه اطالعات شخص مورد نظر را به ترتيب خواسته شده تكميل و در پايان گزينه ذخيره را 

انتخاب مي نماييم.و مجدداً به منوي خروجي از انبار برگشته و اطالعات را براي فروش كود به كشاورز مورد نظر وارد 

  ميكنيم.

  



  )شماره يك( فرآيند تامين كود اوره از مجتمع هاي پترو شيمي داخلي

 

 

 حداكثر در سه مرحله  پتروشيمي ها  به حساب   تامين كنندگان توسط ماهيانه تخصيصي سهميهواريز وجه بابت خريد بر اساس 

 هرماه 30لغايت  25از تاريخ  تامين كنندگان توسط  داخلي هاي اخذ پيش فاكتور از مجتمع هاي پتروشيمي

 )نپ(سامانه  و ورود اطالعات تحويل كود توسط كاربر اصلي استان در  شركت/ تخليه كود توسط خريداران  و ذخيره سازي در انبار اتحاديه 

  استان متقاضي به  حمل و نقل توسط شركتارسال كود  

   )نپ(در سامانه شهرستان توسط كاربر شركت  /اتحاديه  به كود  ورود اطالعات تحويل

   )نپ(در سامانه شركت تعاوني  توسط كاربر به كشاورز ورود اطالعات تحويل كود

  اتحاديه/ پتروشيمي/ به تفكيك  ماهمعاونت زراعت  سهميه تخصيصيبر اساس ابالغ سهميه كود استانها 

 )متناسب با سهميه هرماه حجم قابل برداشت از پتروشيمي ها( به مقاصد تعيين شده از قبل توسط تامين كنندگانكود  دستور حملري شده استانها به شركت حمل و نقل و ارسال ليست كود خريدا

  هرماه) 10-15(و ) 10-5(, ) 5-1(

توسط كاربران تامين كنندگان ) نپ(كود اوره به سامانه و فروش  ورود اطالعات خريد 


