
 

 ردیف

نام شرکت 

لیزینگ و 

 واسپاری

 نام مدیر عامل
شماره 

 عضویت

تاریخ 

 عضویت

پایان 

 عضویت

مجوز فعالیت از بانک 

 مرکزی
 تلفن آدرس

 وب سایت

تاریخ  شماره 

 اعتبار

 12/11/97 329961 05/02/97 05/02/95 9501 اسماعیل کاویانی بهمن 1
خ ولیعصر، باالتر از پارک 

 5پالک ، 36ساعی، خ 
82407 

bahmanleasing.org  
 

 43095 33خ ایرانشهر خ نوشهر پ رسیدگی به تمدید مجوز 05/02/97 05/02/95 9502 سعید کیانی شهر 2
leasingshahr.ir  

 

 170072 12/02/97 12/02/95 9503 علیرضا اسدپور کفاش صنعت و معدن 3
2/06/1401  

 

خ سهروردی شمالی، خ 

 61خرمشهر، پالک 
88523286 

www.imlco.ir  
 

 26/10/99 309690 13/02/97 13/02/95 9504 حمید رضا سلیمی انصار 4

سردار جنگل جنوبی نرسیده 

متری  16به نیایش نبش 

 54/1شقایق پالک 

44425010 
ansarleasing.com  

 

 13/03/98 66709 20/02/97 20/02/95 9505 محسن معلمیان پاسارگاد 5
به پل خ آفریقا،نرسیده 

 61میرداماد،پالک 
88662720 - 

 29/03/98 81523 02/06/97 02/06/95 9506 علی زارعی پارسیان 6

بلوار کشاورز، بعد از خ 

فلسطین، نبش خ شهید 

 53شوریده، پالک 

88985525 
parsianleasing.com  

 

 20/01/98 8141 03/06/97 03/06/95 9507 مجید باقری رایان سایپا 7
بین نفت و شمس خ میرداماد، 

 205تبریزی، پالک 
22900900 

rayansaipa.com  

 

 ایرانیان 8
امیر هوشنگ شیخ 

 زین الدین
9508 03/06/95 03/06/97 75103 22/03/98 

 -بزرگراه اشرفی اصفهانی 

 70پالک  -نبش خیابان پیامبر
44009512 icleasing.ir 

 28/12/97 385765 16/06/97 16/06/95 9509 بهزاد قنبری آریا دانا 9
خ ولیعصر، باالتر از پارک 

 5، پالک 36ساعی، خ 
82407 

www.arialease.com  
 

 19/11/97 337563 16/06/97 16/06/95 9510 امیر عباس صالحی خودرو غدیر 10
خ استاد مطهری، خ میرعماد، 

 3، پالک11کوچه 
88548371-2 

www.lkg.ir  
 

 31/06/1400 206857 20/06/97 20/06/95 9511 غالمرضا کاظمی امید 11
خیابان شهید بهشتی نرسیده 

 89به خیابان سهروردی پالک 
88738778 

omidleasing.ir  
 

12 
ارزش آفرین 

 گلرنگ
 26/3/97 94438 04/07/97 04/07/95 9512 ابراهیم ابراهیمی

یوسف آباد، خیابان اسد 

آبادی، کوچه سیزدهم، پالک 

 2، طبقه 31

88726142 golrangleasing.com 

tel:%2002188726341


 

 ردیف

نام شرکت 

لیزینگ و 

 واسپاری

 نام مدیر عامل
شماره 

 عضویت

تاریخ 

 عضویت

پایان 

 عضویت

مجوز فعالیت از بانک 

 مرکزی
 تلفن آدرس

 وب سایت

 
 شماره

تاریخ 

 اعتبار

 دی 13
محمدرضا سلیمی 

 جهرمی
 مجوز تمدیدرسیدگی به  04/07/97 04/07/95 9513

بزرگراه یادگار امام، خیابان 

ایثارگران شمالی، روبه روی 

 2کوهسار یک، پالک 

22370406-10 leasingday.ir 

14 

ماشین آالت و 

تجهیزات 

 پاسارگاد

 30/02/98 51478 05/07/97 05/07/95 9514 رضا اوحدی

بلوار آفریقا، خیابان 

خیابان دستگردی)ظفر(، 

 10فرزان غربی، پالک 

88875528 
www.pbelco.ir  

 

15 
ماشین آالت 

 سنگین ایرانیان
 26/04/1401 66709 08/07/97 08/07/95 9515 سیامک حقیقی

خیابان سمیه شرقی، تقاطع 

 102مفتح، پالک 
88860996 

www.hepcoir.com  
 

 17/02/98 40067 15/07/97 15/07/95 9516 حسین اردستانی کارآفرین 16

 آفریقا،بعدازچهارراه خ

اسفندیار،بلوارصبا،پالک 

 4،طبقه 8

22654671 klc-int.com 

 12/11/97 329965 16/08/97 16/08/95 9517 بهنام شالچی جامع سینا 17
بخارست،  14میدان آرژانتین، 

 5و4، طبقه 9پالک 
88173178 

sinaleasing.com  
 

 19/08/97 19/08/95 9518 حسن کلهر سپهر صادرات 18
194716 

 

25/06/97 

 

خ باهنر، بعد از تقاطع کامرانیه، 

 132نبش کوچه پونک، پالک 
22803555 

www.vbsi.ir  
 

 27/07/97 37735 01/09/97 01/09/95 9519 محمد حسن مقاره ای کارآمد 19

 5قزوین -جاده قدیم کرج

کیلومتر بعد از پل کردان 

 مجتمع صنعتی ماموت

88103305 
karamadleasing.com  

 



 

 ردیف

نام شرکت 

لیزینگ و 

 واسپاری

 نام مدیر عامل
شماره 

 عضویت

تاریخ 

 عضویت

پایان 

 عضویت

مجوز فعالیت از بانک 

 مرکزی
 آدرس

 

 تلفن 
 وب سایت

تاریخ  شماره

 اعتبار

 04/04/98 88694 20/09/97 20/09/95 9520 یحیی دانشبدی رازی 20

روی خ دکتر خ ولیعصر، رو به 

، 63فاطمی، کوچه صدر، پالک 
 11طبقه ششم، واحد 

88919238 - 

 169117 06/10/97 06/10/95 9521 یوسف حسین نژاد حکمت ایرانیان 21
30/05/97 

 
 hekmatleasing.ir 22574909 06پاسداران پادگان 

22 
گسترش سرمایه 

 گذاری ملی
 01/10/97 01/10/95 9522 حامد کارگر سامانی

368640 

 

15/11/98 

 

خ آپادانا خرمشهر خ شهید 

ط  48پالک  عربعلی کوچه ششم
 اول واحد برنامه ریزی و نظارت

88505901 

 
leasing-bmi.com 

 275671 08/10/97 08/10/95 9523 اصغر زارع نژاد سپهر پارس 23
01/09/97 

 
28/12/92 28/12/97 

sepehrpars.com  

 

 8870422 22، پالک 19میدان آرژانتین، خ  28/12/97 386206 19/10/97 19/10/95 9524 میر فیض فالح ملت 24
mellatleasing.com  

 

 05/10/1400 313650 09/11/97 09/11/95 9525 ایمان فرجام نیا اقتصاد نوین 25

خ قائم مقام فراهانی نبش 

بیمارستان تهران کلینیک کوچه 

 15آزادگان پالک 

88553898 
enleasing.com  

 

 18/07/99 221890 09/11/97 09/11/95 9526 محمد علی اسدی افق اقتصاد 26
بزرگراه صدر خیابان دستور 

 7شمالی کوچه چهاردهم پالک 
22671274 ofoghleasing.com 

 مجوز تمدیدرسیدگی به  12/11/97 12/11/95 9527 علی نعمتی شید 27
خ سهروردی شمالی خ هویزه 

 121غربی شماره 
88763360 

shadeleasing.com  
 



 

 

 

 ردیف

نام شرکت 

لیزینگ و 

 واسپاری

 نام مدیر عامل
شماره 

 عضویت

تاریخ 

 عضویت

پایان 

 عضویت

مجوز فعالیت از بانک 

 آدرس مرکزی
 

 تلفن 
 وب سایت

 تاریخ اعتبار شماره

 مجوز تمدیدرسیدگی به  12/11/97 12/11/95 9528 مجید پرتوی پارس 28

آفریقا، نرسیده به بزرگراه 

چهارراه جهان کودک، روبه 

، 64روی بانک سامان، پالک 

 12واحد 

88771049 - 

29 
توسعه صنعت و 

 تجارت توس
 مجوز تمدیدرسیدگی به  12/11/97 12/11/95 9529 حسین اشکوه

خ هشتم قائم مقام فراهانی، 

 5، طبقه سوم، واحد 19پالک 
88544970 toosleasing.com 

 24/05/97 158603 12/11/97 12/11/95 9530 محمد صالحی تبار آفام آتی نگر 30

خیابان مفتح شمالی، خیابان 

،طبقه 36شهید نقدی، پالک 

 سوم

88534800 atinegarafam.com/ 

 25/04/98 112736 12/11/97 12/11/95 9531 محمد تقی صافدل ایران و شرق 31

خ ولیعصر، باالتر از نیایش، خ 

، طبقه 100پالک شهید عاطفی، 

 اول

22027003 http://isleasingco.ir/ 

 مجوز تمدیدرسیدگی به  12/11/97 12/11/95 9534 فرهاد ستایش فرد ایران 32
خ گاندی، کوچه دوازدهم پالک 

5 
88870541 

www.leasingiran.com  
 

 28/01/97 21283 12/11/97 12/11/95 9535 امید روحانی آتیه صبا 33

 میرعماد،کوچه مطهری،

 :،کدپستی4چهاردهم،پالک

1587844415 

86030019 
 

sabalease.com 

 مجوز تمدیدرسیدگی به  07/12/96 07/12/95 9536 محمود فیض نائی خودرو کار 34

شهرک اکباتان، فاز یک، 

خیابان شهید نفیسی، سه راه 

مخابرات خیابان عظیمی، پالک 

54 

44695961 

 
www.lkco.ir/ 

35 
بازنشستگان 

 مشرق زمین
 03/04/97 233092 07/12/97 07/12/95 9537 علیرضا قیطاسی

میدان آرژانتین، خ بخارست، 

 ، طبقه اول9خ
88549807 mashreghzameen.com 

 31/03/98 96108 12/04/97 12/04/96 9538 عباس صالحی فرد توسعه پارسه 36
خیابان استاد نجات الهی 

 65جنوبی خیابان سپند پالک 
88927550 - 



 

 ردیف

نام شرکت 

لیزینگ و 

 واسپاری

 نام مدیر عامل
شماره 

 عضویت

تاریخ 

 عضویت

پایان 

 عضویت

-مجوز فعالیت از بانک 

 مرکزی
 تلفن آدرس

 وب سایت

 
 شماره

تاریخ 

 اعتبار

 07/12/97 360385 - - - نصراله بهزادی پیمان کارآفرین 37

باالتر از تهران، خیابان ولیعصر، 

ظفر، خیابان شهید بابک بهرامی، 

 4، طبقه 9پالک 

88197168 - 

 توسعه تعاون 38
علی حاجی کاظم 

 لواسانی
- - - 258781 15/08/97 

تهران، ونک، خیابان مالصدرا، 

خیابان شهید حجت االسالم عباس 

شیرازی، خیابان مالصدرا، پالک 

 ، طبقه ششم84

81371180 www.ttleasing.ir 

 13/10/98 327945 - - - مهدی ازگلی نژاد توسعه گستر برنا 39
خیابان شریعتی، ظفر، نرسیده به 

 162خیابان نفت شمالی، پالک 
22908747 - 

 01/10/97 308990 - - - سعید شیرازی صنعت نفت آیندگان 40
خیابان مالصدرا، خ شیراز شمالی، 

 5طبقه  51خ دانشور شرقی، پالک 
88627387 aoilc.ir/ 

 08/07/97 216348 - - - ابوالفضل داوری عظیم خودرو 41

خیابان شهید بهشتی، بزرگراه 

، 13مدرس، کوچه ششم، پالک 

 طبقه همکف

88534697 - 

 10/05/97 145379 - - - منصور ترکاشوند میالد شهر 42

تهران، خیابان جالل آل احمد، 

نرسیده به اشرفی اصفهانی، پالک 

453 

44293264 www.miladleasing.ir 

 23/06/97 193692 - - - فرخ وثوقی کارساز 43
تهران، خیابان استان نجات الهی، 

 46خیابان شاداب، پالک 
88943144 - 

 رسیدگی به تمدید مجوز - - - محمد صلواتی جهان توسعه 44
ط  ،13پالک ، تابان غربی  ،خ آفریقا

 سوم غربی

88200232-

88664945 
- 

45 
رفاه و لیزینگ 

 فرهنگیان

وحید اله 

 زنجانپور
 رسیدگی به تمدید مجوز - - -

خ.شریعتی ـ خ.ظفرـ خ.کازرون ـ 

 18خ نهم ـ پالک 
22269912-14 http://lfco.ir 


