راهنمای کاربران میهمان
پس از وارد شدن کاربران به سایت بررسی شکایات شرکت ملی گاز ایران به آدرس  http://saamanehbazresi.nigc.irو وارد
شدن به صفحه ثبت شکایت کاربر میهمان ،فرم مربوط به شکایت قرار داده شده است که کاربر می تواند با تکمیل آن فرم ،شکایت
خود را در سامانه شکایات ثبت نموده و به مسئول رسیدگی ارسال نماید .زمانی که کاربر وارد سامانه شود با استفاده از منوی کنار
صفحه قادر خواهد بود وارد صفحه ثبت شکایت و یا صفحه پیگیری شکایت شود

ثبت شکایت
شاکیان می توانند در بخش اول تعیین کنند که به عنوان یک شخص حقیقی وارد شده اند یا یک شخص حقوقی که بنا به انتخاب هر
یک ،موارد مربوط به خود را تکمیل می نمایند.

شاکی حقیقی

شاکی حقوقی

پس از تکمیل اطالعات مربوط به شاکیان ،در انتهای فرم واحد مورد شکایت را انتخاب و موضوع شکایات را مطرح می نمایند و در
صورتی که شاکیان مستنداتی مربوط به شکایات خود را داشته باشند با استفاده از بخش مدارک  ،مستندات خود را به شکایت مطرح
شده ضمیمه می نمایند.

موضوع شکایت

فرم ثبت شکایت

پس از تکمیل اطالعات فرم و زدن کلید ثبت  ،برای شکایت ثبت شده یک کد رهگیری اختصاص داده می شود تا شاکی بتواند در
آینده شکایت ثبت شده خود را پیگیری نماید.

دریافت کد رهگیری

پیگیری شکایت
زمانی که کاربر میهمان وارد سامانه به آدرس فوق شده و از منوی سمت راست آیتم پیگیری شکایت را انتخاب نماید ؛ وارد صفحه
مربوط به پیگیری شکایت می شود و با وارد کردن کد رهگیری (که پس از ثبت شکایت دریافت نموده است) ،می تواند شکایت خود
را جستجو نماید.

شرکت در نظر سنجی
زمانی که کاربر پاسخ شکایت خود را از سامانه دریافت کرده و روند رسیدگی به شکایت به اتمام رسیده باشد؛ در فرم نمایش داده
شده جهت مشاهده پاسخ ،می تواند با کلیک کردن بر روی لینک نظر سنجی وارد فرمی شود که نظر خود را نسبت به پاسخ و روند
رسیدگی به مدیریت اعالم نماید.

