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 خزانه داری حسابداری تعهدی مدیریت مجتمع

 مدیریت اطالعات واحد ها و ساکنین 
 ثبت اطالعات خودروها 
  تاریخچه تغییر مالک و مستاجر 
 محاسبه شارژ براساس متراژ، نفرات و 
  اطالعات پیمانکاراننگهداری 
 

 ثبت و صدور سند بصورت خودکار 
 قابلیت تغییر کدینگ بر حسب نیاز 
 عدم نیاز به دانش حسابداری 
 تفصیلی شناور 
 گزارش مالی براساس واحد و شخص 

 

 تعریف بانک، صندوق و تنخواه 
 تعریف دسته چک های متعدد 
 مدیریت وضعیت چکها 
 نقل و انتقال بین هر یک از بانک ها 

 

 تعمیر و نگهداری تاسیسات دبیرخانه مدیریت قراردادها

 تعریف قرارداد پیمانکاران 
 قراردادهای پیمانکاری، فروش، اجاره 
 الصاق تصویر اسناد و مدارک 
 ثبت تعهدات و تضامین هر قرارداد 
 ثبت متمم و الحاقیه های هر قرارداد 

 

 ثبت و شماره دهی نامه ها 
 مشخص نمودن وضعیت نامه 
 های پیرو ثبت نامه 
 الصاق تصویر و فایل نامه 
 گیرنده، فرستنده  مشخصات فیلتر نامه با 

 

 ثبت شناسنامه اموال و تاسیسات 
  مشخص نمودن وضعیت و مکان 
 ثبت سابقه تعمیر و نگهداری هر یک 

 

 متنوع گزارشات اپ موبایل پرداخت آنالین
 امکان ارسال لینک پرداخت 
 مشخص بودن مانده بدهی هر شخص 
 واریز مستقیم بدهی به حساب اعالم شده 
 ثبت خودکار واریزی ها در سیستم مالی 

 

 مشاهده و ویرایش پروفایل 
 مشاهده صورتحساب بر اساس واحد 
 پرداخت هریک از بدهی ها 
 ثبت درخواست استفاده از خدمات 
 دریافت آخرین اخبار مجتمع 

 ترازمالی مجتمع 
 صورت وضعیت مالک و مستاجر 
 و درآمدهای کل مجتمع گزارش هزینه ها 
 تراکنش های مالی مجتمع 
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 مجوزها و گواهی نامه های سما
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  ما همراه هستندسکه با  تجاری/اداری مجتمع برخی از های
 

 

 

 

 

 

 تعداد واحد نام مجتمع   استان
 360 مرکز خرید تندیس ، تجریش  تهران
 1100 مجتمع تجاری اداری نور تهران ، تقاطع ولیعصر و طالقانی  تهران
 76 مجتمع تجاری آواسنتر ، اقدسیه  تهران
 255 مجتمع تجاری لوطی صالح بزرگ، بازار  تهران
 200  مجتمع تجاری آیریک سنترصادقیه،  تهران
 400 تجاری کاوهاداری مجتمع آزادی،  تهران
 400 فاز یک بازار بزرگ سنتی ، ستارخان تهران
 800 مجتمع تجاری اداری طوبی ،  چیتگر تهران
 400 مجتمع تجاری امیر ، مدنی  تهران
 120 مجتمع تجاری گلستان ، پردیس  تهران
 289 مجتمع تجاری اداری نگارستان ،  اندیشه تهران
 150 بازار بزرگ فیروزه ، شهریار  تهران
 240 مجتمع تجاری بهارستانبهارستان،  تهران
 400 شهرک صنعتی ساالریه تهران

 217  1مجتمع تجاری پردیس، کیش  هرمزگان
 360 تجاری دیپلمات مجتمع، کیش  هرمزگان
 392 مجتمع تجاری نور درگهان ، قشم هرمزگان
 302 مجتمع تجاری پردیس ، قشم هرمزگان
 220 مجتمع تجاری سیتی سنتر ، کنگان هرمزگان
 - مرکز تجاری سیتی سنتر ، قشم هرمزگان

 600 مجتمع تجاری مرمرمشهد،  خراسان رضوی
 75 زمرد مشهدمجتمع تجاری اداری مشهد،  خراسان رضوی
 380 مرکز بین المللی مالی اقتصادی پاژ مشهد،  خراسان رضوی

 - مجتمع متخصصین ارم ، همدان  همدان
 700 مجتمع تجاری ستاره ، یزد یزد

 220 مجتمع تجاری الماس کویر اصفهان
 300 مجتمع تجاری فردوسی فارس
 300 اداری تجاری اسکانمجتمع  تهران
 180 اداری تجاری افرامجتمع  تهران

 900 تجاری ونوسمجتمع  بندرانزلی
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 ما همراه هستندسمسکونی که با  هایو شهرک برخی از مجتمع ها

 نام و آدرس مجتمع استان  نام و آدرس مجتمع  استان
 بزرگراه بعثت، مجتمع شاهد تهران 405-404-403سعادت آباد، شهرک بوعلی،بلوک های  تهران
 اتوبان همت، برج های بیمه تهران یسعادت آباد، برج آب تهران
 اتوبان همت، همت یاس تهران B1،C4سعادت آباد، علوم پزشکی  تهران
 A،Bاتوبان همت، عرفان  تهران 101،102،103سعادت آباد، بلوک های  تهران
 شهران، کوثر تهران سعادت آباد، نگین فراز تهران
 7و17اتوبان بابایی، شهرک البرز،بلوک تهران ولنجک، برج سیتا تهران
 اندیشه، بوستان تهران نیلوفرولنجک،  تهران
 اندیشه، گلستان تهران هروی، هدیش تهران
 اندیشه، پگاه تهران فرحزاد، تماشا تهران
 اندیشه، بنفشه تهران شریعتی، شاتودشتی تهران
 اندیشه، مهرگان تهران خلیج فارسبرج های ازگل،  تهران
 اندیشه، خیام تهران ازگل، الماس تهران
 اندیشه، شهرک ولفجر تهران زعفرانیه، پردیس تهران
 فردیس، نازگل تهران زعفرانیه، برج آسا تهران
 کرج، مجتمع گلستان تهران زعفرانیه، گلدن کاستل تهران
 نیشهرک باغ شهر فرورداتوبان تهران قزوین،  تهران کوی فراز، برج نیلوفر تهران
 پردیس، سپهر تهران 101،102،103کوی فراز، شهرک بوعلی  تهران
 جاده مخصوص، شهرک مسکونی دانشگاه علوم پزشکی  تهران شهرک غرب، ارغوان تهران
 شهرک مسکونی رایکا مازندران پاسداران، نارجستان هفتم و هشتم تهران
 شهرک توریستی فردوس شمال مازندران اقدسیه، برج مروارید تهران
 3مهرگان  بلوار دانشگاه، بندرعباس، هرمزگان ایتالیا، مجتمع سهیل خیابان تهران
 کیش، برج بهکیش هرمزگان هنگام، شهرک گلستان تهران
 کیش، دهکده ساحلی خلیج فارس هرمزگان اتوبان همت، برج های بیمه تهران
 کیش، کیان هرمزگان مینی سیتی، برج فراز تهران
 7و  3صفائیه، فرهنگ  یزد E1،E2،E3،D1تهرانپارس، شهرک فرهنگیان  تهران
 شهرک مسکونی کسری قزوین تهرانپارس، برج فرهنگ تهران
 مجتمع سپیده بعثت کرمان آزادی، زیتون تهران
 واحدی بهار ۴۵۰خ امام خمینی، مجتمع  اصفهان آزادی، افرا تهران
  بلوار فردوس، مجتمع مسکونی سبز تهران

 A،B،Cستاری، افق اکباتان  تهران 
 صادقیه، تابان تهران
 3بلوار تعاون، سهند  تهران
 تهرانسر، بهارستان تهران
 C2B چیتگر، سروناز تهران
 چیتگر، مجتمع سما تهران
 چیتگر، مجتمع الوند همت تهران
 2چیتگر، پامچال  تهران
 15،16چیتگر، آسمان  تهران
 11،12چیتگر، آسمان  تهران
 3چیتگر، پامچال  تهران



5 
 

 


