
 

 03130311010:  شناسه خدمت تسویه بدهی :  عنوان خدمت

    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار

 ازبابت ، مشترک های بدهی بدهی، از منظور .کند تسویه غیرحضوری شکل به را خود بدهی توانند می )دیماند و عادی از اعم( مشترکین تمامی : شرح خدمت

 .انرژی است فروش

 )ملی کارت مانند( هویت احراز سند   : موردنیاز مستندات   ،/رمز رایانه قبض شناسه :ورودی اطلاعاتی اقلام مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 آنی خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

  30الی  31   و  :3الی  03:8     دفاتر پیشخوان :  خدمت:ساعات ارائه 

 شبانه روزی :   وب سایت شرکت توزیع نیروی برق کردستان

 شبانه روزی   : شرکت توزیع نیروی برقاستفاده از اپلیکیشن خدمات مشترکین 

 3 مراجعه حضوری دفعاتتعداد 

هزینه ارایه خدمت)ریال( 

 به خدمت گیرندگان

 

شماره حساب )های(  مبلغ)مبالغ(

 بانکی

  نرخ اعلامی سازمان تنظیم بازار درصورت پذیرش دردفاترپیشخوان برابر

  تابعه، بدون هزینه می باشد. درصورت مراجعه به مدیریت های توزیع برق شهرستانهای

 اپلیکیشن خدمات مشترکینو یا   پورتال شرکتدر صورت ثبت درخواست از طریق 

 بدون هزینه میباشد شرکت توزیع نیروی برق کردستان 

 

ت
ی به خدم

س
ستر

حوه د
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 اینترنتی

 پست الکترونیک:     

                                                    تلفن گویا یا مرکز تماس:    

 تلفن همراه  ارائه خدمت از طریق 

                                                                    پیام کوتاه    

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

شکایت، انتقاد ویا  پیشنهاد در خصوص این خدمت  میتوان از طرق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بخش پرسش ،  در صورت داشتن هرگونه 

 .ودزیر اقدام نمهای تکریم ارباب رجوع و یا از طریق لینک 

 فرم ثبت پرسش و پاسخو      بت شکایت، انتقاد و پیشنهادفرم ث

 اقدام نمود های فوق تب پیگیری  نیز میتوان از طریق فرم  درخواست ثبت شدهلازم به ذکر است جهت پیگیری  
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 تسویه بدهی:  نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسویه بدهیمراحل 

 مراحل كار

مراجعه مشترك یا نماینده  -3

قانوني  مشترك به واحد 

دفاتر تشخیص شركت یا 

 و پرتال شركتیا  پیشخوان

 تكمیل فرم درخواست

تقاضاي صدور يا رويت آخرين  -2

 صورتحساب داراي بدهي

پرداخت صورتحساب توسط  -:

 مشترك به يكي از روش هاي 

 غير حضوريپرداخت 

 

 مدارك مورد نياز

 شناسه قبض مشترك

 

  

 زمان انجام كار : 

 آنی

 

http://kurdelectric.ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://kurdelectric.ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://kurdelectric.ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/
file:///I:/خرید%20سايت%20شرکت%20رایا/اطلاعات%20مشترکین/فرایند%20ها/دفتر%20وصول%20مطالبات/شناسه%20خدمت%20كردستان/(%20https:/kurdelectric.ir/
file:///I:/خرید%20سايت%20شرکت%20رایا/اطلاعات%20مشترکین/فرایند%20ها/دفتر%20وصول%20مطالبات/شناسه%20خدمت%20كردستان/(%20https:/kurdelectric.ir/

