مراکز خدمات اقساطی اداره رفاه کارکنان
ردیف

مراکز خدماتی

محصوالت

آدرس و تلفن

شرایط

1

تولیدی مبلمان چوبین

مبلمان ،سرویس خواب ،میز غذا خوری و
صندلی و ...

2

صنایع چوبی گابن

انواع کابینت ،دکور ،ملزومات اداری،
سرویس خواب ،سرویس کودک و...

3

فروشگاه فرش کوروش

فرش و تابلو فرش

4

فرش زرتشت

فرش و تابلو فرش

45متری کاج -مابین آزادگان و خیابان پامچال -پالک -361
فروشگاه چوبین
09122613035-32548466
آدرس45 :متری کاج -چهارراه نیک نژاد-بعد ار بانک ملی ایران-
پالک 89
تلفن09121953876-32552022:
آدرس :کرج  ،بلوار چمران -سه راه دانشکده
تلفن32262389 :
کرج-خ مظاهری-روبروی شیرینی گلستان 32218257

5

فروشگاه فرش آریانا

فرش و تابلو فرش

6

فروشگاه فرش نگین

فرش و تابلو فرش

کرج – بلوار هفت تیر – نبش چهار راه مصباح -فرش آریانا /
تلفن32804580 :
کرج  -خیابان شهید بهشتی  -بین المهدی و انقالب /
تلفن34600117:
کرج ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان فروغی ،پشت کلینیک تامین
اجتماعی 32203875 /

اقساط 12ماهه با  20درصد پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد کسر از حقوق
اقساط  6ماهه با  10درصد پیش پرداخت وبدون سود و کارمزد به صورت چک شخص
در صورت خرید نقدی بیست درصد تخفیف اعمال می گردد.
اقساط  6ماهه با  25درصد پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد بصورت کسر از
حقوق و به صورت چک شخص (تا سقف  80میلیون لاير)
هزینه نصب کاال ده درصد می باشد.
اقساط  15ماهه بدون سود و کارمزد /پنج درصد پیش پرداخت
در صورت خرید نقدی  10درصد تخفیف اعمال می گردد.
اقساط  20ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود)
پرداخت اقساط به صورت نقدی توسط شخص
خرید نقدی با % 20تخفیف
.اقساط  12ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد*
.خرید نقدی  10درصد تخفیف اعمال می گردد*
هزینه حمل در کرج رایگان می باشد.

7

مارال چرم

انواع محصوالت چرم

کلیه نمایندگی های مارال چرم در سطح کرج

8

فروشگاه چرم مشهد

انواع محصوالت چرم

خ شهید بهشتی-نرسیده به چهارراه طالقانی-بعد از هالل احمر

9

فروشگاه پایاگستر

گوشی تلفن همراه،تبلت،لپ تاپ و...

01

فروشگاه موبایل قدیانی

گوشی تلفن همراه،تبلت و...

11

خدمات مسافرتی و
گردشگری آراد پرواز
آرام

مجری و مشاور بلیط و تور های داخلی
وخارجی

کرج 45-متری گلشهر-بین درختی و انوشیروان-روبروی بانک
اقتصاد نوین
33501080-33503532
کرج-جاده مالرد-ایستگاه اهری
09126624745-36611125
کرج-مهرویال-خیابان درختی-بعد از خیابان یکم-مرکز خرید درختی-
واحد 403و 401
33553811

12

خدمات مسافرتی و گردشگری
گوهرشاد گشت

مجری و مشاور بلیط و تور های داخلی
وخارجی

تهران-خیابان ولیعصر-تقاطع یوسف آباد -نبش خیابان افتخاری نیا-
پالک -1929طبقه یک-آقای سامان عطائی
02188901817 -09122397018

13

فروشگاه پوشاک آذین جامه

پوشاک مردانه ،زنانه ،بچگانه

14

فروشگاه پوشاک فیروزه

پوشاک مردانه ،زنانه ،بچگانه

15

فروشگاه پوشاک آراگروپ

پوشاک مردانه ،زنانه ،بچگانه

بلوار هفت تیر ،چهارراه کارخانه قند ،ابتدای خیابان فهمیده،
روبروی کارخانه قند
32756879
کرج -چهارصد دستگاه -پانصد متر پایین تر از استخر دانش-
روبروی فرش خراسانی -پوشاک فیروزه
32714624
کرج -خیابان شهید بهشتی -بین میدان شهدا وچهار راه طالقانی-
جنب بانک آینده
32256732

16

فروشگاه عینک کاخ

انواع فریم های طبی و آفتابی و لنزها

17

فروشگاه عینک رجال

انواع فریم های طبی و آفتابی و لنزها

18

فروشگاه عینک مرکزی

انواع لنز ،فریم ،طبی و آفتابی و ...

کرج -خیابان شهید بهشتی-چهارراه طالقانی-میدان شهدا –روبروی
بیمه آسیا
34239130
شهید بهشتی ،بین میدان شهدا و طالقانی ،روبروی بانک انصار
32402005
کرج -خیابان شهید بهشتی-روبروی خیابان امیری-داخل کوچه
بازار انقالب-ساختمان ابن سینا
32244991

19

فروشگاه عینک سیه چشم

20

فروشگاه ورزشی عزتی

21

فروشگاه ورزشی پیروزی

22

لوکس مهدی

23

فروشگاه لوازم آرایش بهداشتی
آریانا
مجموعه زیبایی نارتا (ویژه
بانوان)

25

مجموعه آروما

26

طال و جواهر الهام

27

شرکت امداد خودرو آپادانا البرز
آبنوس

28

آجیل وشیرینی سادات حسینی

24

کرج -خیابان شهید بهشتی-روبروی خیابان دکتر همایون-پاساژ
انواع لنز ،فریم ،طبی و آفتابی و ...
امیری-طبقه همکف-پالک 21
32237177
میدان توحید-ابتدای بلوار بالل-جنب آزمایشگاه کاوش
کلیه لوازم ورزشی
32209302
هفت تیر -نرسیده به چهار راه کارخانه قند-فروشگاه ورزشی
کلیه لوازم ورزشی
پیروزی
32227538
سیستم صوتی تصویری ،دزدگیر ،روکش و جاده مالرد-روبروی پارک منظریه-جنب شهرداری مرکزی فردیس-
لوکس مهدی
...
36606643
آدرس  :ماهدشت -بلوار امام خمینی -تاالر قصر علی-طبقه همکف
لوازم بهداشتی و آرایشی
تلفن09191636454-09122637508:
آدرس  :کرج-عظیمیه-میدان مهران-بلوار گلستان-بین تختی و
گلستان دو-پالک 63
تلفن32561204 :
کالس یوگا ،باشگاه ورزشی ،ماساژ ،خانه آدرس :خیابان شهید بهشتی -خیابان گوهرشاد -کوچه  -22واحد 6
تلفن32203929 :
بازی کودک و آرایشگاه،
آدرس :تهران -شهرک غرب-میالد نور-طبقه سوم-واحد  9و 14
تلفن02188085379 :
امداد خودرو

کرج-مهرشهر-بلوار امام زاده طاهر-بعد پمپ بنزین-تعمیرگاه
مرکزی امداد خودرو و آپادانای استان البرز
09126655235-33504308
کرج-چهارراه دانشکده-آجیل شیرینی سادات حسینی تلفن
 32224642:و 09121665786

.اقساط  10ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد*
.هزینه حمل در کرج رایگان می باشد*
*تعویض فرش کهنه با نو
خرید اقساطی به صورت 8ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود
به صورت کسر از حقوق
 %5 + %20اعتبار تخفیف خرید نقدی
اقساط  8ماهه بدون سود و پیش پرداخت
به صورت کسر از حقوق
اقساط 10ماهه بدون پیش پرداخت با کارمزد  2درصد.
(مجموع 10ماه  20درصد محاسبه می گردد)
پرداخت کلیه مبالغ از طریق چک کارمندی شخص متقاضی
اقساط 10ماهه بدون پیش پرداخت با کارمزد  3درصد .به صورت کسر از حقوق
(مجموع 10ماه  30درصد محاسبه می گردد)
یک سوم پیش پرداخت الباقی در  6قسط با سود ماهیانه 2/5درصد و مجموعا 15
درصد
پرداخت کلیه مبالغ از طریق چک کارمندی شخص متقاضی
می باشد
*به صورت کسر از حقوق:
به دریافت  30الی  50درصد از مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت
الباقی در  5قسط بدون سود و کارمزد
*به صورت چک :یک سوم پیش پرداخت:
الباقی در  6ماه طی دو فقره چک بدون سود و کارمزد
*به صورت نقدی :پنج درصد تخفیف
تسهیالت اقساطی  8ماهه کسر از حقوق
تسهیالت اقساطی  6ماهه و کسر از حقوق
در صورت خرید باالی  3/000/000لاير اقساط  3ماهه بدون پیش پرداخت و سود
پرداخت کلیه مبالغ از طریق چک کارمندی شخص یا کسر از حقوق  4ماهه
می باشد
در صورت خرید نقدی % 15تخفیف اعمال می گردد
اقساط  4ماهه بدون پیش پرداخت و سود به صورت کسر از حقوق یا چک  15 /درصد
تخفیف خرید نقدی
اقساط  3ماهه بدون پیش پرداخت و سود به صورت کسر از حقوق  10 /درصد تخفیف
خرید نقدی
اقساط  6ماهه بصورت کسر از حقوق بدون سود و پیش پرداخت.
در صورت خرید نقدی عینک و لنز طبی  20درصد تخفیف و عینک آفتابی  30درصد
تخفیف
اقساط  10ماهه بصورت کسر از حقوق بدون سود و پیش پرداخت
در صورت خرید نقدی  15درصد تخفیف
اقساط  5ماهه بصورت کسر از حقوق 15/درصد پیش پرداخت /بدون سود*
*در صورت خرید نقدی  10درصد تخفیف اعمال می گردد.
.اقساط  3ماهه بصورت چک شخص بدون سود و پیش پرداخت
.اقساط  3ماهه بصورت کسر از حقوق بدون سود و پیش پرداخت
در صورت خرید نقدی  10درصد تخفیف اعمال می گردد.
اقساط  4ماهه کسر از حقوق
 %15تخفیف خرید نقدی
3الی  6ماهه به صورت کسر از حقوق برای خدمات بیشتر از  500هزار تومان
15الی  20درصد تخفیف نقدی.
 3الی  6ماهه به صورت کسر از حقوق برای خدمات بیشتر از  500هزار تومان
 15الی  20درصد تخفیف نقدی.
تا سقف  %50تخفیف و اقساط  6ماهه
.خرید بصورت چک شخص می باشد
اقساط به صورت  10ماهه طی  4فقره چک می باشد
 20درصد پیش پرداخت بدون سود.
–مبلغ باالی 20/000/000لاير به دو صورت :چکی  2ماهه-کسر از حقوق  4ماهه

اقساط  5ماهه بدون پیش پرداخت و سود به صورت کسر از حقوق
اقساط  4ماهه بدون پیش پرداخت و سود به صورت یک فقره چک معتبر
تخفیف  15درصدی خرید نقدی

29

بیمه ایران

30

پیش دبستان و دبستان غیر
دولتی پسرانه ایسار

بیمه خودرو (ثالث و بدنه)

کرج-بلوار هفت تیر-بعد چهار راه مصباح-بعد بانک مسکن-شماره
393
09333600755-32229980

بیمه ثالث  5ماهه 30/درصد پیش پرداخت
بیمه بدنه  8ماهه 20 /درصد پیش پرداخت 10/درصد تخفیف

آدرس:کرج-بلوار طالقانی شمالی-ابتدای خیابان شهید مدنی نرسیده
به برج جهان دانش-دبستان غیر دولتی ایسار
تلفن34474292:

 %30تخفیف و اقساط  8ماهه کسر از حقوق

جهت کسب اطالعات بیشتر به پورتال اداره رفاه مراجعه یا با تلفن  /35892211خانم کمالی نژاد تماس حاصل فرمایید.
آدرس پورتال ← : karaj.irادارات ستادی ← اداره رفاه کارکنان
مدارک جهت دریافت معرفی نامه های اقساطی :کپی آخرین فیش حقوقی  +کارت شناسایی
حضور همکار متقاضی جهت اخذ معرفی نامه الزامی است.

