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قسطی لند

اخذوبرندثبتبهاقداممتقاضیبرایهمچنینمیگیردقرارکاروکسبایحرفههایآموزشموردمتقاضیمجموعهایندر
کاروکسبهایدورهگذراندنازپسومینمایدتسهیالتواقساطیفروشکاروکسباندازیراهجهتالزممجوزهای

نمایددریافتینمایندگحقونمایدکشورسراسردرنمایندهجذببهاقدامونمودهفعالیتبهاقدامخودشخصیبرندبامیتواند

راهی،ملکسندخودرو،بیمه،خدماتخانگی،لوازمجواهرات،و،طالکشاورزیپزشکی،هایحوزهتمامیدرلندقسطیمجموعه
.میکندفراهمتسهیالت...ودفاترتجهیزکار،وکسباندازی

.استنمودهجدیدنمایندهجذببهاقدامکشورسراسردرفعالنماینده70ازبیشبالندقسطیمجموعه
.ایمودهنمجمعجایکرامحترمهموطنانحالرفاهجهتاقساطیتسهیالتهایطرحبیشترینمیکنیماعالمافتخاربا

%4ساالنهکارمزدباکشوردرانفرادیوگروهیالحسنهقرضهایطرحمجریتنها
(نگیریداشتباهرسالتطرحباراطرحاینلطفا)



هایسازمانواداراتجهتالحسنهقرضویژهتسهیالتزطرحانحصاریمجریالماسهلدینگهمکاریبالندقسطیمجموعه

مشتریانتخاببهمنعطفاقساطوسالیانهدرصد4کارمزدباگروهیصورتبهسازمانهاویژههمکارتطرح.میباشدخصوصیدولتی

.میباشدارائهقابلکاالییوخدماتیدرمانی،هایحوزهکلیهدر

.استشدهتعریفدرصد15و10ساالنهسودباانفرادیصورتبهعادیافرادبرایهمچنینو

...ومتصوزارتشهرداری،زندانها،سازمانانتظامی،نیروهایارتش،جملهازکشوریسازمانیقراردادهایپشتوانهبهطرحایندرما

.میباشد(فعالفروشگاه)پذیرندهدارایکشورسراسردروسازمانهااینعزیزپرسنلبهرسانیخدمتحالدر

کناردرقدرتاالطمتپربازارایندرخودسازمانیمشتریانپشتوانهبهوتسهیالتطرحتعدادبیشترینداشتنبالندقسطیمجموعه

.میکندحمایتهموارهوایستادهخودمشتریانونمایندگان



مشتریانی که در طرح همکارت به ما اعتماد کرده اند



خدمات قسطی لند برای نماینده
امکان استفاده از تابلو شرکت امکان فعالیت با برند شخصی نماینده

پشتیبانی سایت فروشگاهی

سامانه پیامکی پنل نمایندگی

تامین محصول سایت پیج اینستاگرام

پروانه فعالیت تسهیالت سند

خریدهای مشتریانپرداخت پورسانت دائمی از فروش اقساطی خودرو

در ماه با تضمین کتبی شرکت و ارائه مستندات میلیون70درآمد ماهانه حداقل 

...نیسترویایکدیگرثروتماکناردر



تبلیغات گسترده محیطی و رسانه ای در حوزه ارضی فعالیت نماینده با هزینه شرکت



محترمنمایندهبهرسمیفعالیتپروانهاعطای-1

رایگانکامالصورتبهکارکسبایحرفههایآموزش-2

گرمحاسبهوسنجیبارانبارداری،اعت،حسابداری،پروندهپیگیریورسیدگی،ثبتجملهازفراوانامکاناتباسنجیاعتباروپروندهثبتپنل-3

شاناختیاردرمحترمنمایندگانجهتدرآمدیثبتوکارمراحلجهتسازیشفافهمچنینوکارانجامسهولتجهتهاپورسانتواقساط

.میگیردقرار

.محترممشتریانبهوامارائهیامشتریبرایکاالخریدانجامسهولتجهتنمایندهبهمخصوصکارتخواندستگاهارائه-4

.مشتریخریدوپرداختشفافیتجهتاعتباریکارتطریقازتسهیالتووامپرداخت-5

ITواحدتوسطپشتیبانیباشدهمشتریجذبوفروشافزایشجهتمحترمنمایندهنامبهالزممجوزاتبافروشگاهیسایتاعطای-6

.شرکت

یم؟چرا از قسطی لند نمایندگی بگیر



لیغیات و فایای   اعطای پیج اینستاگرام به نام نماینده جهت سهولت تبلیغات و جذب مشتری توسط نماینده با ادمیین مخصیوص از واحید تب   -7

.مجازی  محترم قسطی لند

.تامین کاال توسط نماینده و همکاری دو طرفه با شرکت جهت فروش کاالی نماینده در شهر های دیگرامکان -8

یع میلیون تومان بدون پیش پرداخت و ضامن فقط با چک و سفته در سر200هزار تومان الی 500اعطای وام به کلیه اقشار جامعه از امکان -9

(شرایط باز پرداخت متنوع دو ساله با الی سه ماهه پرداخت ها از باز )ترین زمان ممکن 

ارائه وام به کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته نیرو های مسلح  بدون تشریفات و ضامن و چکامکان -10

ارائه وام به کلیه مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بدون تشریفات و ضامن و چکامکان -11

.فروش خودروی اقساطی به صورت لیزینگی و آزاد با کمترین بهره و سریع ترین زمان ممکنامکان -12

.اسناد ملکی مسکونی در کمترین زمان ممکن.... واماعطای -13

.قرارداد بلند مدت با نمایندگان محترم جهت اطمینان از ایجاد درآمد مستمر و پایدار عقد -14

حرفه ایپشتیبانی -15

.آنی کارمزد نمایندگان محترمپرداخت -16



ام کارضمانت حسن انجسفته بابت مستندات محل سکونت تمام صفحات شناسنامه وکپی
کارت ملی

مبلغ حق نمایندگی مستندات محل دفتر کار دو قطعه عکس پرسنلی

کرد؟بایدکاریچهگرفتننمایندگیبرای
کنیدثبترواولیهدرخواست•

میگیریمتماسباهاتونسئواالتبهپاسخگوییومشاورهبرایمرکزیدفتراز•

نمایندگیدرخواستفرمتصویرارسالوتکمیلمجموعه،طرفازارسالیهایفایلمطالعه•

حاوریصورتبهمالقاتزمانکردنتنظیم•

نمایندگیاخذمدارککاملارائه•

نمایندگیحقپرداختوسالهسهبصورتقراردادعقدرسیدن،تفاهمبهصورتدر•



شرایط اخذ نمایندگی

:عادینمایندگیاخذجهتعمومیشرایط

نیازمورداداریوسایلومتر15حداقلکاردفترداشتن•

درصد15شاملنقدیصورتبهپرداختصورتدرکهنمایندگیمبلغپرداختونمایندگیارضیحوزهکردنمشخص•

.شدخواهدپرداخت

بودخواهدلذیشرحبهشرایطباشد،داشتهرااقساطیصورتبهنمایندگیحقپرداختدرخواستنمایندهکهصورتیدر:

%5روزه بعالوه 50الباقی در یک فقره چک % 50مبلغ به صورت نقد و %  50پرداخت •

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم•



حوزه ارضی فعالیت

ها
ن 

پل

قطب کل استان مرکز استان شهرستان
میلیون تومان285 میلیون تومان65 میلیون تومان35 میلیون تومان25 حق امتیاز  نمایندگی عادی

فروشکلوقهمنطنمایندگانکلازومشودشناختهجغرافیاییمنطقهیکدراستانچندکلمدیرعنوانبهقطبنماینده

.میکنددرآمدکسبمنطقه،

انفرادیوگروهیالحسنه،قرضهایطرحازکارمزدو%4شرکتیوبانکیلیزینگی،هایپروندهازعادینمایندهکارمزد

.میباشدمشتریانخریدتراکنشحقازدرصد10



شرایط اخذ نمایندگی

:V.I.Pنمایندگیاخذجهتعمومیشرایط

قانونیاهلیتدارایوایرانی•

(گذشتهماه3برایحداکثر)سوپیشینهعدمگواهیدارای•

بانکیمعوقاقساطوبرگشتیچکبدون•

لیسانستحصیلیمدرکحداقل•

سال60حداکثروسنسال25حداقل•

تابلونصبقابلیتودفترکاردارای•

کاریسابقهسال3حداقل•



حوزه ارضی فعالیت

ها
ن 

پل

کالن شهر شهر شهرستان
میلیون تومان400 میلیون تومان200 میلیون تومان100 V.I.Pحق امتیاز نمایندگی

10 5 3 حداقل پذیرنده در ماه

3 2 1 حداقل پذیرنده درمانی در ماه

5 3 2 سازمان استفاده کننده در ماهتعداد

5000باالی  5000تا 1000بین  1000تا 500بین  حداقل تعداد تراکنش ماهانه

دوماههیاماهانهاقساطالباقینقدصورتبهدرصد25قسط،4درنمایندگیحقپرداختنحوه



نمایندهقراردادVIPانپایتاتخلفعدموتارگتتعهدات،انجامهمچنینوشرکتاستانداردهایوقوانینرعایتشرطبه

.میباشدانحصاریقرارداد

دفتراندازیراهجهتنمایندهپرداختپیشمبلغاندازهبهالحسنهقرضتسهیالتپرداخت

میباشدآنیتسهیالتپرداخت.

نمایندهکارمزدVIPانفرادیوگروهیالحسنه،قرضهایطرحازکارمزدو%8شرکتیوبانکیلیزینگی،هایپروندهاز

.میباشدمشتریانخریدتراکنشحقازدرصد40



1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

طرح های قرض 
الحسنه

طرح های لیزینگ

طرح های شرکت قسطی لند



طرح8 طرح های 
لیزینگ

طرح سند مسکونی

طرح2 طرح های ویژه
طرح خودرو

درصد4سود ساالنه سازمانی

طرح2 طرح های قرض 
درصد15و 10سود ساالنه الحسنه انفرادی

طرح10 طرح های 
عمومی

.نداردرسالتانکببافعالیتیهیچگونهلندقسطیمجموعهنگیرید،اشتباهرسالتطرحباراالحسنهقرضطرحلطفا



چه کسانی از طرح ها میتواند استفاده کنند

خصوصی،ویدولتاداراتکارمندانکسب،جوازباآزادمشاغلبگیران،مستمریوبازنشستگان:شاملافرادتمامی

...ودارخانهافرادسازمانها،وجاتکارخانهتمامیپرسنل



...قسطی لند در مسیر توسعه

اعتماد شما سرمایه ماست



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت
تعداد اقساط

تهرانتهران1
آزادي کارون باالتر از چهارراه دامپزشکی جنب 

میوه و تره بار پالك 583
03پروتئینپروتئین خسرو

03برنجبرنچ آذرگیشا پاساژ خاتم پ23تهرانتهران2

03هایپرمارکتهایپرفامیلیطرشت میدان تیموريتهرانتهران3

03هایپرمارکتهایپرفامیلیخ شریعتی مجتمع پالتینیومتهرانتهران4

03هایپرمارکتهایپرفامیلیخ قزوین نبش پمپ گازتهرانتهران5

03هایپرمارکتهایپرفامیلیخ رجایی جنوبی سه راه ترانسفو بازار آرینشهرريتهران6

03هایپرمارکتهایپرفامیلیخ بخشداري جنب امام زاده و کوچه عمادرباط کریمتهران7

03هایپرمارکتهایپرفامیلیمیدان پویینک بعد از وارنا نبش ك سعادتورامینتهران8

لیست مراکز پذیرنده همکارت

فروشگاه مواد غذایی



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت
تعداد اقساط

05چرمچرم مغانمیدان امام پاساژ فیاض بخش فروشگاه فرهنگیانتهرانتهران1

پاسدارانتهرانتهران2

ماهانتهرانتهران3

اینترنتیاینترنتی4

مهرشهرکرجالبرز5

گوهردشتکرجالبرز6

جهانشهرکرجالبرز7

عظیمیهکرجالبرز8

4تا012مردانه زنانه بچه گانهپوشاك دیانکارگز مجتمع صبامال ط1 واحد 47تهرانتهران9

تهرانتهران10
خ جمهوري ساختمان الومینیم ط3 پ311 همکف 

پ 25 وپ16
08مردانه زنانه بچه گانهساعت فروشی نگین

06دوخت سفارشی پوشاكمزون کوكداریوش بعد از چهاراه آهنگري پ127کرجالبرز11

03چرمچرم پرسیسمیدان فردوسی به سمت الله زار ك سلیمانی پ7تهرانتهران12

تهرانتهران 14
فلکه دوم صادقیه خ سازمان اب جنب فست فود دو 

لپی ساختمان اریانا پ318 ط همکف و 2
05پوشاكتیشی اسپرت

205پوشاكسردانالواشرفی اصفهانی تیراژه ط منفی یک واحد 6تهرانتهران 15

03پوشاكهخامنشگیشا کوي نصر خ 15 بازار علی و 9تهرانتهران 16

06پوشاكآریزوایران مال طبقه G1 باغ ماهان RV-136تهرانتهران 17

تهرانتهران 18
بزرگراه خرازي بازار بزرگ ایران مال  طg2روبروي 

کافه دیدار فروشگاه برند استور
6پوشاكبرند استور

تهرانتهران19
ولیعصر باالتر از پارك وي پاساژ لئومال فروشگاه 

برند استور
06پوشاكبرند استور

12 30چرم

پوشاك

چرم کروکو

لیست مراکز پذیرنده همکارت



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت
تعداد اقساط

1
شهرك غرب ایران زمین پاساژ گلستان ط 2 

پ331

خیابان جمهوري  نرسیده به بهارستان  پالك 2130

3
بلوار فردوس شرق  بین ابراهیمی جنوبی و علی 

حسینی  پالك 376

010رومبلیگالري راچهنرسیده به پارك ساعی مقابل یار رفیعی پ2252تهرانتهران4

06تشککاالي خواببعد از چهاراه سرسبز پ570تهرانتهران5

08پردهپرده سراي شهرزادخ موسوي خ عبدالهی پاساژ رومی پ1211تهرانتهران6

08رومبلیدکوراسیون پانیذگیشا بین 12و14 مرکز خرید خاتم پ22تهرانتهران7

05پردهپرده پارمیداولیعصر روبروي سینما آفریقا پاساژ یکتاتهرانتهران8

0٨درب ضد سرقتتزئینات و درب ضد سرقت پانیذگیشا بین 12و14 مرکز خرید خاتم پ22تهرانتهران9

کاالي خواب آشپزخانه و دکوراسیون

لیست مراکز پذیرنده همکارت

404کاالي خواب و آشپزخانهرزین تاژتهرانتهران



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت
تعداد اقساط

016فرششاهکار مشهدستارخان جنب بازار سنتی پ555تهرانتهران4

06مبلماندوزنیافت آباد شرقی بازار پاسارگاد ط اول پ58تهرانتهران6

04چرخ خیاطیسبزواري تکجمهوري چهاراه دانشگاه پ148تهرانتهران7

تهرانتهران1
چهاراه اشراق ابتداي خ فرجام بین عادل و زرین 

پ75
12تا1518وسایل خانهمادیران

12تا018وسایل خانهمادیرانپایین تر از مترو قلهک پ 1468تهرانتهران2

12تا018وسایل خانهمادیرانمیدان نبوت خ آیت پ270تهرانتهران3

12تا018وسایل خانهمادیران افسریه، 20متري، نبش 15 متري سوم، پالك 131تهرانتهران4

تهرانتهران11
میدان ونک خ مالصدرا نبش شیخ بهایی جنوبی 

پ110 112
12تا018وسایل خانهمادیران

12تا018وسایل خانهمادیرانصادقیه خ ستارخان تقاطع اسدي پ647تهرانتهران12

12تا018وسایل خانهمادیرانخ زکریاي رازي نرسیده به خ محمدنفري پ217شهر ريتهران5

12تا018وسایل خانهمادیرانمتري امام خمینی نبش کوچه 18 پ 300 20اسالمشهرتهران6

کرجالبرز7
حافظیه نرسیده به فلکه اول  جنب بانک پاسارگاد 

پالك 1577 و 1575
12تا018وسایل خانهمادیران

12تا018وسایل خانهمادیرانگوهردشت  بین دوم و سوم  روبروي کفش ملیکرجالبرز8

شهریارالبرز9
تقاطع خیابان مصطفی خمینی و بهشتی  ضلع جنوب 

غربی  پالك 36/5
12تا018وسایل خانهمادیران

تهرانتهران10
 میدان شهدا خیابان شهید برادران کفایی امانی 

بعداز سه راه سادات
012وسایل خانهتاك

تهرانتهران11
 میدان خراسان سه راه تیر دوقلو روبروي مرکز 

تجاري زمرد پالك518
012وسایل خانهتاك

تهرانتهران13
خیابان خاوران ایستگاه اتابک جنب کانون سپاه 

مالک اشتر
012وسایل خانهتاك

لیست مراکز پذیرنده همکارت

لوازم خانه و برقی



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت
تعداد اقساط

تهرانتهران1
تهران شریعتی مابین خیابان ملک و بهار شیراز 

پالك 420
012وسایل خانهتاك

قرچکتهران2
خیابان امام خمینی روبروي بانک کوثر ساختمان 

آرام
012وسایل خانهتاك

تهرانتهران12
جنت آباد شمالی سیمون بولیوار انصار المهدي 

ابتداي خیابان میالد
012وسایل خانهتاك

012وسایل خانهتاكخیابان دیلمان شمالی نبش کوچه ابیضیشهر ريتهران3

012وسایل خانهتاكمیدان نماز خیابان المهدي نبش کوچهاسالمشهرتهران4

کرجالبرز5
 سه راه گوهردشت زیر پل سه را ه گوهر دشت 

جنب ایستگاه تاکسی
012وسایل خانهتاك

صفادشتتهران7
بعد از باغ وحش به سمت شهرك صنعتی امیرآباد 

جاده 6 روبروي کوچه فدك درب سبز پ29
04وسایل خانهشاهیکا

تهرانتهران8
یافت آباد شرقی بازار مبل جنب بانک ملی مبلمان 

ملل
3010مبلمانمبلمان ملل

کرجالبرز1
رجایی شهر خ20متري رسالت کوي کارمندان 

جنوبی رسالت 1
0١٠کاالي برقیفروشگاه رنجبر

0١۶کاالي برقیفروشگاه رنجبر جاده قدیم کرج بلوار والیت جنب ك صفافیلهشتگرد البرز 2

3010مبلمانمبل به آذینیافت آباد بازار مبل کاسپین انتهاي ط همکف پ15تهرانتهران9

لیست مراکز پذیرنده همکارت

لوازم خانه و برقی



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت
تعداد اقساط

توان آفرین وستامطهري خیابان علی اکبري خ آزادي پ31تهرانتهران1
مالی بازرگانی مدیریت 

روانشناسی
06

آموزش حافظه برترصادقیه فلکه اول روبروي اداره پستتهرانتهران2
کامپیوتر هنر و معماري 

زبان خارجه
07

ورامینتهران3
پاکدشت خ فرمانداري 20متري مقداد کوچه فدك 

1901 پ18
012ارایه دیپلم رسمیفرهنگ نوین

یوسف آباد خ ابن سینا نبش خ نهم پ3تهرانتهران4
دهکده جهانی دانش و 

مهارت

برگزاري دوره با مدرك 

بین المللی
012

آموزشگاه شهید مصیبیفلکه اول تهرانپارس خ گلبرگ پ66تهرانتهران5
آموزشگاه طال و 

جواهرسازي
407

04دوره حفاظتی الکترونیکسفیر قرنآذر نبش فروزانفر پ24 طبقه دوم 16تهرانتهران6

04مجتمع فنی حرفه ايمجتمع کاربرانابتداي خ آزادي اول جناحتهرانتهران7

تهرانتهران8
اتوبان بعثت کیانشهر جنب مترو اول بلوار امام رضا 

پ1

آموزشگاه هنر و زیبایی 

هنر شادي
6تا012آموزشگاه آرایشگري

سید خندان ابتداي سهروردي شمالی ÷4ط اولتهرانتهران 12
دانشکده بین المللی ابن 

سینا گرجستان
206آموزشی

تهران پارس شهرك شاهد بین ك5و6 پ44و2تهرانتهران13
آموزشگاه مراقبت و 

زیبایی توران
06آموزش آرایشی

6تا09فنی حرفه اي آزادسپیدارمهرآباد جنوبی 20متري شمشیري پ253 ط اولتهرانتهران9

6تا08زبان خارجهشایگاننارمک میدان رسالت خ هنگام پ49 ط3تهرانتهران10

آموزشی

لیست مراکز پذیرنده همکارت



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت

حداکثر 

اقساط

6تا012دندانپزشکیدکتر حسن زادهفلکه دوم صادقیه ابتداي اشرفی خ مرودشت پ24تهرانتهران1

تهرانتهران2
شهید محالتی میدان امام حسن بلوار اردستانی خ 

بابایی بنبست الله
012دندانپزشکیدکتر ماهوتچی

012دندانپزشکیکلینیک هستیسه راه گوهردشت جنب برج ققنوس ط6 واحد22کرجالبرز3

تهران4
شهر 

قدس
6تا012دندانپزشکیکلینیک امینیمیدان آزادي ابتداي صاحب الزمان پ16 واحد5

6تا012دندانپزشکیکلینیک دینیارفلکه دوم صادقیه ابتداي اشرفی خ مرودشت پ24تهرانتهران5

تهرانتهران6
رسالت نرسیده به چهارراه سرسبز نبش خ بختیاري 

پ379 واحد1
8تا012دندانپزشکیکلینیک مهرمحمدي

تهرانتهران7
سعادت آباد تقاطع مروارید ساختمان مروارید 

واحد19
012دندانپزشکیدندانپزشکی دکتر میرزایی

تهرانتهران8
اتوبان یادگار امام جنوب تقاطع خ هاشمی نبش خ 

پارسیان پ1
2012دندانپزشکیکلینیک هدایت

تهرانتهران9
میدان انقالب کارگر جنوبی نرسیده به روانمهر 

ساختمان 1281 ط 1
012دندانپزشکیمرکز دندانپزشکی الویه

تهرانتهران10
نیاوران روبروي جماران جنب کوچه ناز پ160 

واحد17
012دندانپزشکیمرکز  دندانپزشکی نیاوران

6تا012دندانپزشکیکلینیک برتر شریعتی بین سمیه و طالقانی ك صدیق پ3 ط1تهران تهران18

تهرانتهران11
زعفرانیه آصف اعجازي پ66 ساختمان بانک 

تجارت واحد8
5012 0دندانپزشکیدکتر اکبري عریانی

دندانپزشکی

لیست مراکز پذیرنده همکارت



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت

حداکثر 

اقساط

6تا010عینکعینک مجیديخیابان گیشا بین 12 و 14 مرکز خرید خاتم پ16تهرانتهران1

010عینکعینک شهابونک خ ونک بعد از برج همراه اول پ104تهرانتهران2

010عینکعینک گل بینخ فاطمی روبروي هتل الله خ باباطاهر پ18تهرانتهران3

تهرانتهران4
تهرانپارس فلکه دوم بین چهاراه سیدالشهدا هالل 

احمر پ59
012عینکعینک شاهد

13شنواییمرکز شنوایی میردامادمیرداماد نرسیده به شریعتی پ4 و8تهرانتهران5

17چشم پزشکیکلینیک نادريتهرانپارس  خ جشنواره قبل هالل لحمر پ59تهرانتهران6

06فیزیوتراپیففیزیوتراپی مهر ورزانفرجام نرسیده به چهاراه حیدرخانی پ772تهرانتهران7

تهرانتهران8
فرجام غربی بین سراج و اتوبان شهید باقري پ 

310
04آژمایشگاهآزمایشگاه فرجام

04آزمایشگاهآزمایشگاه پاالدیومفرحزادي تقاطع بلوار دریا و نورانی پ19 ط اولتهرانتهران9

اندیشهتهران10
فاز4 میدان خلیج فارس ساختمان بازار بزرگ ایرانی 

سراي موالنا پ 305 واحد 305
205عینکاپتیک ویژن

تهرانتهران11
پاسداران بوستان هفتم تقاطع پایدارفرد پ146 

طبقه چهارم واحد 401
06فیزیوتراپیفیزیوتراپی قرار

کرجالبرز12
به سمت گوهردشت روبروي بانک مسکن جنب گل 

مزرعه طالیی
010عینکعینک ایرانی

06آزمایشکاهآزمایشگاه آرامشسعادت آباد میدان کاج خیابان نهم پ2تهرانتهران13

04جراح ارتوپددکتر مختاريخ پیروزي 400صد دستگاه پ643 ط اولتهرانتهران14

تهرانتهران18
بلوار کاشانی خ بهنام ساختمان آرمان شایان ط 

همکف
06آرمایشگاهپورسینا

درمانی پاراکلینیک

لیست مراکز پذیرنده همکارت



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت

حداکثر 

اقساط

04جراح ارتوپددکتر بیژن زادهخ پاسداران خ گل نبی ساختمان ارکیده ط3 واحد29تهرانتهران22

010عینککارتیهشعبه تعاونی هماتهرانتهران21

کرجالبرز13
گوهر دشت میدان سپاه نبش ولی عصر 5 ساختمان 

پزشکان سجادیان ط 1
010عینکمدرن اپتیک

010عینکلنز اپتیکگوهر دشت بازار مالصدرا غرفه 51کرجالبرز14

تهران تهران 27
خ مدنی باالتر از تیراژهروبه روي مسجد بنی فاطمه 

پ 431 ط 3
توانبخشیآرمان شایان

تهران تهران 28
سعادت آباد سرو غربی برج سرو ناز پ72 ط 4 و 

20
توانبخشیآرمان شایان

تهران تهران 29
آیت اله کاشانی خ بهنام  روبروي پارك تربیت 

کلینیک آرمان شایان
توانبخشیآرمان شایان

04جراح ارتوپدعباس آباديخ دولت بین دیباجی و اختیاریه پ109 واحد 7تهرانتهران22

تهرانتهران23
میدان ونک ابتداي مالصدرا روبروي ساختمان 

بورس ساختمان پزشکان صدرا ط اول
04جراح ارتوپدزهرایی

تهرانتهران14
بلوار مرزداران قبل از خیابان ناهید مرکز درمانی و 

جراحی بهار
06آزمایشگاه درمان جراحیآزمایشکاه و مرکز درمانی

خیابان مرودشت داخل محوطه فاتبتهرانتهران15

تهرانتهران16
نواب قبل از جمهوري نبش آذربایجان و مترو مرکز 

خرید گردون واحد 128

10عینک گردون

لیست مراکز پذیرنده همکارت

درمانی پاراکلینیک

0 عینک



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت

 تعداد 

اقساط

تهرانتهران1
قائم مقام نرسیده به میدان شعاع پ100 تعاونی 

بانک سپه
04دوچرخهفروشگاه 110

تهران تهران6
قائم مقام فراهانی نرسیده به میدان شعاع پ100 

تعاونی سپه
04دوچرخه  اسباب بازي 88847871

کرجالبرز2
سه راه رجایی شهر کوي کارمندان شمالی نبش دوم 

شرقی پ26
6

کرجالبرز3
بلوار نبوت باالتر از پاساژ مهستان خ نیکوکار 

ساختمان همگامان واحد 60
6

06کافه رستورانکافه فرینسعادت آباد میدان کاج خ نهم شرقی پ 8تهرانتهران4

6تا010تور و گردشگريپیله هاي عصر پروازمیدان ونک کوچه صانعی ساختمان 41 واحد22تهرانتهران5

تهران تهان 6
شهرك غرب بلوار فرحزادي  مجتمع اریکه 

ایرانیان ط 1
01رستورانرستوران گیالنی بارکو

40عکاسی و فیلمبرداري استدیو ملحم

لیست مراکز پذیرنده همکارت

تفریحی و خدماتی



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت

 تعداد 

اقساط

تهرانتهران1
شریعتی بعد از سه راه ملک خ پلیس ساختمان 

دیپلمات پ480 و6
010ردیابالوردیاب

بیمه ملتتهرانتهران

06خدمات ماشینبرادران دنیامالیمیدان فالح خ سجاد شمالی پ 91و93و95تهرانتهران2

2تا010لوازم یدکی اتومبیل فرامحد آریاعباس آباد تقاطع خ مطهري و طباطباییشهریارتهران3

نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت

 تعداد 

اقساط

6تا512سالن زیباییسالن زیبایی بورگفاز2 میدان امام مجتمع ایران زمین واحد208پردیستهران1

کرجالبرز2
گوهردشت خ مطهري جنب بانک مهرایران 

ساختمان ملیکا پ176 واحد4
4 تومن500مو و گریم دامادگریم داماد مستروان

کرجالبرز3
بلوار نبوت باالتر از پاساژ مهستان خ نیکوکار 

ساختمان همگامان واحد 50
06مو گریم دامادسالن درویش

سالن زیباییسالن فرحناكنیاوران فرمانیه آبکوه سوم گوچه مریم پ1تهرانتهران4
 0تا10

درصد
6

کرجالبرز5
جهانشهربلوارموالنانبش ابوعلی سیناساختمان 

افراطبقه دوم
06سالن زیباییسمر یگانه

04سالن زیباییسالن زیبایی نارتاایت اله کاشانی بین اباذر و مهران پ63و 6تهرانتهران 6

03سالن زیباییسالن زیبایی ستارهمینی سیتی خ وزارت امور خارجه گلستان 5 پ21تهرانتهران7

2تا06سالن زیباییسالن زیبایی هانیشاولیعصر باالتر از پارك ساعی پ2428تهرانتهران8

خدمات زیبایی

لیست مراکز پذیرنده همکارت

خدمات اتومبیل

لیست مراکز پذیرنده همکارت



نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت

 تعداد 

اقساط

010کاشت موکلینیک زیبایی فرحشهرك غرب خ هرمزان ك13 پ568تهرانتهران1

تهرانتهران2
خ شریعتی نرسیده به میدان قدس کوچه رفعت 

پ5 واحد 6 ط2
05مو و بوتاکسکلینیک زیبایی موتاکس

تهرانتهران3
پیروزي روبروي متروي نیروهوایی جنب پمپ 

بنزین ط5 واحد9
403پوست مو الغريکلینیک خدایاري

تهرانتهران4
مجیدیه شمالی جنب بوستان مجیدیه کوچه ابارشی 

پ2

تهرانتهران5
ولیعصر باالتر از چهاراه پسیان جنب بانک پاسارگاد 

پالك 3015

05الغريFact Clubمیدان کاج خ 12م پ24 ط3تهرانتهران6

تهرانتهران7
زعفرانیه مقدس اردبیلی بین الف و ب پالك140 

واحد3
209لیزر جوانسازي مزوتراپیدرمانگاه پوست و مو شید

06بوتاکس و کاشت ابروکلینیک دکتر غفاريمیدان آزادي ابتداي خ صاحب زمان پ16 واحد4شهرقدستهران8

نوع خدمتنام پذیرندهآدرسشهراستانردیف
پیش 

پرداخت

 تعداد 

اقساط

507کلیه راحی زیباییکلینیک خورشیدابتداي شهید عراقی کوچه حق گوتهرانتهران1

3تا505کلیه جراحی زیباییکلینیک پرنددادمان خ سپهر خ گلبرگ دهم ك گلرخ پ96تهرانتهران2

تهرانتهران3
فلکه سوم تهرانپارس نبش خ188غربی باالي 

داروخانه ماهک ط1
309کلیه جراحی زیباییدکتر کریمی

تهرانتهران4
سعادت آّباد بلوار فرهنگ پایین تر از میدان 

فرهنگ نبش خ رشیدي پ37 ط2
3010کلیه جراحی زیباییدکتر کرم نژاد

تهرانتهران5
زعفرانیه مقدس اردبیلی بین الف و ب پ140 

واحد3
209جراحی پلک و کاشتدرمانگاه پوست و مو شید

گاندي شمالی خ شریعتی پ19 ط 5تهرانتهران6
کلینیک پوست و مو زیبایی 

آرشیدا
406کلیه جراحی زیبایی

جراح زیبایی

کلینیک زیبایی

کلینیک زیبایی درمانی 

دکتر دشتی
06کلیه امور زیبایی

لیست مراکز پذیرنده همکارت

لیست مراکز پذیرنده همکارت


