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سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات به منظورمدیریت بازرسی ،حسابرسی داخلی و رسیدگی به شکایات شرکت دخانیات ایران می باشد ،این
سامانه جهت اخذ کلیه گزارشات ،درخواستها ،تقدیر ،شکایات و پیشنهادات از ستاد ،مجتمع ها و ادارات استانی و هر ذینفع طراحی
گردیده است .جهت ارتباط با این سامانه به مطالب زیر توجه فرمائید.
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ورود به سامانه

در ابتدا برای ورود به سامانه اگر یکی از پرسنل شرکت دخانیات می باشید نام کاربری و رمز عبور (فلش بنفش) را وارد می کنید .در
غیر اینصورت روی آیکن "رسیدگی به شکایات" (فلش قرمز) کلیک می کنید که وارد صفحه زیر می شوید .حال فرض می کنیم نام
کاربری را وارد نکرده ایم
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در صفحه باز شده دو آیتم "درخواست/شکایت" و "پیگیری درخواست" وجود دارد که با کلیک بر روی "درخواست/شکایت" صفحه زیر
باز می شود.
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درخواست /شکایت

در صفحه باز شده اگر یکی از اعضای شرکت دخانیات باشید گزینه "بله" را انتخاب می کنید.

"نام کاربری" و "رمز عبور" را وارد می کنید که صفحه زیر باز می شود.
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در این صفحه به این علت که "نام کاربری" وارد شده بود مشخصات فرد درخواست کننده در قسمت باالی صفحه ظاهر می شود ولی
قسمت پائین صفحه باید توسط کاربر پر شود .مثالً نام "سازمان درخواست کننده" یا "نوع درخواست" و  ...را مشخص می کنید.
اگر گزینه " آیا در مراجع دیگر اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید " انتخاب شده باشد گزینه "عنوان مرجع" نیز ظاهر میشود .لذا تا
گزینه "شرح درخواست" پر می شود سپس دکمه "افزودن" را انتخاب می کنیم که صفحه زیر باز می شود.

در صفحه باز شده یک "کد رهگیری" به کاربر ارائه می شود که برای پیگیریهای بعد مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین در این
صفحه می توان فایل مدارک و ضمائم را بارگذاری کرد .اگر ضمائمی وجود نداشت صفحه را می بندیم و اگر وجود داشت بعد از وارد
کردن مشخصات دکمه "افزودن" را انتخاب می کنیم .
به این ترتیب یک درخواست در جدول پائین صفحه ظاهر می شود  .در این حالت می توان مدارک و ضمائم مربوط به درخواست در
این جدول نیز بارگذاری کرد(دایره نارنجی).
بعد از ثبت درخواست امکان ویرایش وجود ندارد فقط می توان جزئیات درخواست را مشاهده کرد (دایره بنفش).
پس با انتخاب

و

هم صفحه باال باز می شود که می توان ضمائم را بارگذاری و یا جزئیات درخواست را مشاهده کرد.
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حال اگر درخواست کننده جزء پرسنل شرکت دخانیات نباشد باید در صفحه نخست گزینه "نه" را انتخاب کند.

بعد از انتخاب گزینه "نه" صفحه زیر ظاهر می شود.

در صفحه باز شده مشخصات فرد درخواست کننده و درخواست وی پر می شود .سپس تمام مراحل مانند حالت قبلی تکرار می شود.
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پیگیری درخواست

بعد از ثبت درخواست می توان درخواست مورد نظر را با کد رهگیری آن پیگیری کرد.

با وارد کردن کد رهگیری و انتخاب گزینه "ارسال" وضعیت درخواست ظاهر می شود.
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