مراکز طرف قرارداد کارت اعتباری جهت استفاده از بن کارت
(ویژه پرسنل بیمه ملت)

خدمات مسافرتی و گردشگری
1
2
3

خدمات مسافرتی رهی نو

وب سایت www.raheeno.com :

(رزرو آنالین هتل در سراسر کشور)

تلفن021-74828 :

سایت شب

وب سایتwww.shab.ir :

(اجاره آنالین روزانه ویال)

مجموعه گردشگری باغ طوبی

تلفن22398202 :
رشت  -صومعه سرا  -روستای چنه سر  -انتهای خیابان ولیعصر (عج)
تلفن09301824315 :

رستوران ها
1

رستوران نوروزی

کرج  -جاده چالوس  -کیلومتر  - 12وینه
تلفن026-35353593 :

فروشگاه مواد غذایی
فروشگاه شهروند

ميدان آرژانتين -جنب پارك سوار بيهقي

(شعبه بیهقی)

تلفن88542317-18 :

فروشگاه شهروند

بزرگراه رسالت  -خیابان هنگام  -بلوار دالوران  -بلوار آزادگان

(شعبه آزادگان)

تلفن77491295-6 :

فروشگاه شهروند

میدان پونک – ضلع غربی مجتمع تجاری بوستان – ابتدای خیابان شهید میرزابابایی

(شعبه پونک)

تلفن44498715 :

فروشگاه شهروند

میدان صنعت ،فاز یک ،انتهای خیابان ایران زمین ،روبروی مجتمع سینا

(شعبه ایران زمین)

تلفن88360732 :

فروشگاه شهروند

شهرری – میدان حرم – میدان معلم – خیابان کریمی شیرازی – جنب بازار میوه و تره بار

(شعبه شهرری)

تلفن55954043-4 :

فروشگاه شهروند

کرج  -مهرشهر  -گلستان یکم  -خیابان  - 331جنب مجموعه ورزشی ترمه

(شعبه مهرشهر)

02633424437

7

فروشگاه زنجیره ای هایپر فامیلی

کلیه شعب هایپر فامیلی در سراسر کشور

8

فروشگاه نیک مارکت

9

پروتئینی خسرو

10

آجیل و خشکبار محسن

1
2
3

4

5
6

خیابان پیروزی  -خیابان کریمشاهیان  -نبش کوچه امیر عزیزی  -پالک 203
تلفن 33097160 :
خیابان آزادی  -خیابان کارون  -باالتر از دامپزشکی  -جنب بازار میوه و تره بار کارون
تلفن 66872759 :
میدان شهداء – روبروی ایستگاه مترو
تلفن 77525302 - 77510032 :
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10

آجیل و خشکبار کندو

11

خشکبار رفسنجانی

صادقیه ،بلوار ناصرحجازی غرب (فردوس غرب) ،پالک  ،435واحد1
تلفن 44127368 :
کرج ،چهارراه کارخانه قند ،پالک 604
تلفن 02632714377 :

لوازم آرایشی و بهداشتی ،سالن زیبایی
1

عطر و ادکلن رایحه

2

فروشگاه دیاموند

3

سالن مراقبت و زیبایی فرحناک

خیابان ولیعصر  -ابتدای خیابان فاطمی  -پالک 27
تلفن 88957449 - 88983677 :
خیابان قائم مقام فراهانی  -پایین تر از میدان شعاع  -پالک 100
تلفن88848711 :
تهران  -نیاوران  -خیابان امیدوار -کوچه هفتم  -پالک 5
تلفن 22286328 :

مبلمان و کاالی خواب
1

آرکا چوب راش

2

کاالی خواب ماندوی

یافت آباد شرقی  -خیابان شاندیز  -مجتمع کالسیک  -طبقه زیر همکف  -واحد 7
تلفن 66136084 :
تهران  -نارمک -میدان هفت حوض  -خیابان جانبازان غربی  -نبش چهارراه بختیاری
تلفن 77914768 :

کیف و کفش
1
2

مارال چرم (شعبه فردوسی)

خیابان فردوسی شمالی  -پایین تر از چهارراه کوشک  -پالک 220
تلفن 66711822 :

مارال چرم (شعبه گوهردشت

کرج ،گوهردشت ،نبش خیابان پنجم شرقی

کرج )

تلفن 02634463544 :

3

کفش ملی (شعبه تجریش)

4

کفش ملی (شعبه هفت تیر )

5

کفش ملی (شعبه کرج)

6

کفش ملی (شعبه تهرانپارس)

7

کفش ملی (شعبه توحید)

میدان تجریش  -ابتدای خیابان شهرداری
تلفن22713896 :
میدان هفت تیر  -ضلع جنوب شرقی  -نبش کوچه بهارمستیان
تلفن 88844686 :
کرج  -خیابان دانشکده -میدان کرج
تلفن 02632225210 :
تهران پارس  -باالتر از فلکه اول  -نبش خیابان 150شرقی
تلفن 77879379 :
میدان توحید -ضلع جنوب غربی میدان
تلفن66561773 :
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فرش
1

آقای فرش شعبه یافت آباد

2

آقای فرش  -شعبه حکیمیه

3

آقای فرش شعبه کرج

يافت آباد ،بازار مبل كاسپين ،طبقه سوم  -آقای فرش
تلفن 02161999 :
بزرگراه بابایی شرق ،حكيميه ،بلوار بهار ،نبش شکوفه شمالی  -آقای فرش
تلفن 02175375 :
کرج ،فلکه اول گوهردشت ،مرکز تجاری نیکامال ،طبقه سوم
تلفن 02636163000 :

خدمات ورزشی
1

وب سایت https://www.iransporter.com :

فروشگاه ایران اسپورتر
(فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی)

تلفن021-54021000 :

لوازم آشپزخانه
1

ظروف آشپزخانه زرساب

2

گالری بوهمیا

میدان شوش ،خیابان صابونیان ،خیابان کاخ جوانان ،پاساژ نور ،طبقه  ،+1پالک 524
تلفن 55183350 :
خیابان شریعتی ،باالتر از میرداماد ،روبروی ظفر ،پاساژ نگین ظفر ،طبقه زیرهمکف ،پالک 9
تلفن 26702795 :

فروشگاه اینترنتی
1

هوده شاپ
(انواع لوازم خانگی ،موبایل و )...

www.hoodehshop.com

مراکز طرف قرارداد جهت استفاده از بن کارت در شهرستان ها
شیراز
1

هایپرمارکت نگین

شیراز  -بلوار مدرس  -نبش کاوه
تلفن07137278572 :

اصفهان
1

فروشگاه نگین روز سپاهان شهر

اصفهان  -سپاهان شهر ورودی جنوبی (دوم)  -بلوار غدیر  -بلوار قائم  -مجتمع نگین نقش جهان
تلفن03136517345 :
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رشت
1

فروشگاه دلفین-شعبه1

2

فروشگاه دلفین – شعبه 2

رشت  -بلوار منظریه
تلفن01333369717 :
رشت  ،حمیدیان ،جنب کمیته امداد
تلفن 01333540048:

یزد
1

هایپرمارکت پاالدیوم

2

هایپرمارکت پاالدیوم

یزد -خیابان آیت اهلل کاشانی -بعد از کوچه(26علوی)
تلفن03517332525 :
یزد  -بلوار پاکنژاد  -بعد از سه راه آبفا
تلفن03517332525 :

