
تاریخ اعتبارشماره

952613971109139911092218901399/07/18محمد علی اسدیافق اقتصاد1
بزرگراه صدر خیابان دستور شمالی کوچه 

7چهاردهم پالک 
22673422-3ofoghleasing.com

952513981024139910243136501400/10/05ایمان فرجام نیااقتصاد نوین2
خ قائم مقام فراهانی نبش بیمارستان تهران 

15کلینیک کوچه آزادگان پالک 
88553898enleasing.com

951113970620139912152068571400/06/31محمد امین کیان ارثیامید3

نبش - خ شهید طاهری - بلوار نلسون ماندال

 ساختمان سرمایه گذاری 2پالک - ایثار سوم

طبقه سوم- امید

26204690omidleasing.ir

950413980301139903013096901399/10/26حمید رضا سلیمیانصار4
سردار جنگل جنوبی نرسیده به نیایش نبش 

54/1 متری شقایق پالک 16
44425010ansarleasing.com

588870541www.leasingiran.comخ گاندی، کوچه دوازدهم پالک 95341398112813991128علی اصغر سفریایران5

953113971222139912223795031401/11/01علیرضا پور باقریانایران و شرق6
خ ولیعصر، باالتر از نیایش، خ شهید عاطفی، 

، طبقه اول100پالک 
22027003http://isleasingco.ir/

950813980924139906032029851399/09/20محمد رضا نور محمدیایرانیان7
نبش خیابان - بزرگراه اشرفی اصفهانی 

70پالک - پیامبر
44009512icleasing.ir

953013981215139910154593911399/12/23محمد  صالحی تبارآتی نگر آفام8
خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی، 

،طبقه سوم36پالک 
۸۸۵۳۴۸۰۰-6atinegarafam.com/
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953513981201139912014414511402/12/11علی نعمتیآتیه صبا9

خ - چهارراه جهان کودک- میدان ونک

 42پالک -خ برادران شریفی- گاندی شمالی

طبقه اول- برج خشایار

88671066sabalease.com

980113950616139906162344991399/07/01مهدی جعفریآریا دانا10
پالک -  جاده مخصوص کرج13کیلومتر 

 گروه بهمن2سایت - 279
480818419www.arialease.com

950113950205139902052677391399/10/15اسمعیل  کاویانیبهمن11
، 279جاده مخصوص کرج، پالک 13کیلومتر 

 گروه بهمن2سایت 

48081-466

48097466
bahmanleasing.org

950613980601139906023184491400/04/10داود کاغذگرانپارسیان12
بلوار کشاورز، بعد از خ فلسطین، نبش خ 

53شهید شوریده، پالک 
88985525parsianleasing.com

6188662720info@pbelco.irخ آفریقا،نرسیده به پل میرداماد،پالک 950513981204139912042532961399/07/20محسن معلمیانپاسارگاد13

95291398101913991019860311399/03/19حسین  اشکوهتوسعه صنعت و تجارت توس14
 68شیراز جنوبی، پایین تر از همت، نبش 

4 طبقه 8متری شرقی، پالک 
45283000toosleasing.com

حکمت ایرانیان15
یوسف حسین نژاد 

لنگرودی
952113981219139912193439141399/09/29

گلستان دهم، بانک .پاسداران، انتهای خ

06حکمت، پادگان 
75052000-100hekmatleasing.ir

95101395061613990616388171400/02/11آرش اسالمیخودرو غدیر16
، 11خ استاد مطهری، خ میرعماد، کوچه 

3پالک
88548371-2www.lkg.ir
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95131398122513991225محمد مصطفی دعاگوییدی17
دادمان .یادگار امام به سمت جنوب، انتهای خ

132.، پ14گل افشان، کوچه .غربی، خ
88565610-14leasingday.ir

952013981208139912083059511399/11/10یحیی دانشبدیرازی18
میرداماد، شمس تبریزی جنوبی، کوچه 

18رامین، پالک 
22278323info@razileasing.com

950713980520139906031523871400/05/01محمود  خاشعیرایان سایپا19
خ میرداماد، بین نفت و شمس تبریزی، پالک 

209
22900900rayansaipa.com

954113970520139905203526651399/10/11حمید عطار زادهلیزینگ  و رفاه فرهنگیان20

تهران خیابان شریعتی خیابان شهید وحید 

دستگردی خیابان کازرون خیابان نهم پالک 

18

22269912-14www.lfco.ir

951813981017139910172141311400/07/01حسن  کلهرسپهر صادرات21
خ باهنر، بعد از تقاطع کامرانیه، نبش کوچه 

132پونک، پالک 
22803555www.vbsi.ir

952213981011139910112478901400/08/10سعید تقی مالییگسترش سرمایه گذاری ملی22

خ آپادانا خرمشهر خ شهید عربعلی کوچه 

 ط اول واحد برنامه ریزی و 48ششم پالک 

نظارت

88505901leasing-bmi.com

95171398090313990903625181401/02/29روح اله جراحیجامع سینا23
 (بخارست)احمد قصیر.میدان آرژانتین، خ

5، طبقه 7، پالک 12کوچه 
88173178-6sinaleasing.com

شهر24
سید عبداله  سجادی 

جاغرق
95021398062713990627

مدرس شمالی، .مطهری، نرسیده به خ.خ

205پالک 
88541933leasingshahr.ir

در حال تمدید

در حال تمدید
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952713981106139911063579181400/10/10حسن  کدخداگردشگری25

خیابان جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 

 ساختمان ویرا طبقه 128چهاردهم، پالک 

دوم

88763360www.tourismleasing.irm

6188750502www.imlco.irخ سهروردی شمالی، خ خرمشهر، پالک 950313980310139903101700721401/06/02علیرضا اسد پور کفاشصنعت و معدن26

951913981204139912041100371401/04/04علی رمضانیکارامد27
، (جم سابق)فجر.شهید مطهری، خ.خ

، طبقه دوم و سوم71شهید لطفی، پالک .خ
88493118-9karamadleasing.com

951613950715139907152014671400/06/10حمیدرضا کرد لوییکارآفرین28
خ آفریقا،بعدازچهارراه 

4،طبقه 8اسفندیار،بلوارصبا،پالک 
22654671-4klc-int.com

9706139712071399120799/935281399/07/01محمد رضا انتظاری مقدملیزینگ ایران خودرو29
شهرک اکباتان، فاز یک، بلوار نفیسی، 

54شهید عظیمی، پالک .خ
44695161info@likco.ir

10288860996www.hepcoir.comخیابان سمیه شرقی، تقاطع مفتح، پالک 951513950708139907081254021401/04/26سیامک  حقیقیماشین آالت سنگین ایرانیان30

31
ماشین آالت و تجهیزات 

پاسارگاد
951413950705139907052879761400/09/10رضا اوحدی

، خیابان (ظفر)بلوار آفریقا، خیابان دستگردی

10فرزان غربی، پالک 
88875528www.pbelco.ir

88549807mashreghzameen.com، طبقه اول9میدان آرژانتین، خ بخارست، خ953713980201139902012292491401/07/20علیرضا قیطاسیبازنشستگان مشرق زمین32
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951213981228139912284115531402/11/17ابراهیم  ابراهیمیواسپاری ارزش آفرین گلرنگ33
خ ولیعصر باالتر از پارک ساعی کوچه ساعی 

9 طبقه 1یکم برج گلرنگ پالک 
45664000golrangleasing.com

954013970327139903271350221399/04/24علی حاجی کاظم لواسانیواسپاری توسعه  تعاون34
بین خیابان پاک نژاد و فرحزادی - خ دادمان

 طبقه دوم15نبش کوچه صدف پالک 
86128028www.ttleasing.ir

95281397111213991112مجید  پرتویپارس لیزینگ35

بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان 

، 64کودک، روبه روی بانک سامان، پالک 

12واحد 

88771049-

954213970730139907302628161400/08/20فرهاد ستایش فردایران زمین36
چهارراه جهان کودک، بزرگراه حقانی شرق، 

، طبقه اول14شهیدی، کوچه سپر، پالک .خ
88202142-8info@leasing.iranzamin.com

1mellatleasing.com-2288704220، پالک 19میدان آرژانتین، خ 952413981009139910192478811399/10/20نور الدین پارسا پورواسپاری ملت37

953913970220139902202875171401/09/10رضا محمدی نویسیفراز اندیشان صنعت و توسعه38
پالک  (1بوستان )پاسداران، شهید زمردیان 

4 طبقه 1
22924244info@fastlease.ir

970513971127139911272681881401/08/20منصور اورکی چهار لنگخودرو مهر آسا39

 جاده مخصوص کرج بلوار کرمان 16کیلومتر 

خودرو بلوار نخل ساختمان صدف طبقه دوم 

شرقی

44991712http://www.likco.ir/

970913981008139910082478831400/02/10خدا رحم اله دینیمهر کشاورزی40
شهید ) جهان آرا 33اتوبان کردستان خیابان 

48پالک  (حسین پور
87700717secretary.mkleasing@gmail.com

در حال تمدید
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9802139802011399020279731400/01/19شهاب حاتمیآباد مسکن41
پایین تر از میدان فرهنگ - سعادت آباد 

5 طبقه 13خیابان معارف شماره 
22095339leasing.gostararya@gmail.com

42
 لیزینگ گسترش تجارت و 

سرمایه ایرانیان
980313980821139908211783241399/08/01شاهین احمدی

بزرگراه همت خیابان شریعتی خ گل نبی 

1 واحد 1پالک  (کتابی )میدان احمدی روشن 
22890336info@tejar.ir

97081399041514000415780871400/03/22علیرضا الیکائیواسپاری توسعه گستر برنا43

 خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی 

 162نرسیده به خیابان نفت شمالی پالک 

4طبقه 

22908758info@bornaleasing.com

.شرکت هایی که تاریخ اعتبار مجوز فعالیت آنان از بانک مرکزی به پایان رسیده است، در حال تمدید مجوز می باشند: توضیح
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