
تاریخ اعتبارشماره

952613971109140011092218901401/03/31محمد علی اسدیافق اقتصاد1
بزرگراه صدر خیابان دستور شمالی کوچه چهاردهم 

7پالک 
22673422-3

952513981024140110243136501401/10/24ایمان فرجام نیااقتصاد نوین2
خ قائم مقام فراهانی نبش بیمارستان تهران کلینیک 

15کوچه آزادگان پالک 
88553898

951113970620139912152068571400/06/31محمد امین کیان ارثیامید3

نبش ایثار - خ شهید طاهری - بلوار نلسون ماندال

طبقه -  ساختمان سرمایه گذاری امید2پالک - سوم

سوم

26204690

950413980301139903013096901399/10/26حمید رضا سلیمیانصار4
 16سردار جنگل جنوبی نرسیده به نیایش نبش 

54/1متری شقایق پالک 
44425010

588870541خ گاندی، کوچه دوازدهم پالک 953413981128140111281923001398/09/01رضا زردشتیایران5

953113971222140112223795031401/11/01محمد تقی صافدلایران و شرق6
خ ولیعصر، باالتر از نیایش، خ شهید عاطفی، پالک 

، طبقه اول100
22027003

950813980924140106033940201401/12/10علی حقیقیایرانیان7
- نبش خیابان پیامبر- بزرگراه اشرفی اصفهانی 

70پالک 
44009512

953013981215140110151699021401/06/20محمد  صالحی تبارآتی نگر آفام8
خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی، پالک 

،طبقه سوم36
۸۸۵۳۴۸۰۰-6

953513981201140112014414511402/12/11مصطفی افشارآتیه صبا9

خ گاندی - چهارراه جهان کودک- میدان ونک

-  برج خشایار42پالک -خ برادران شریفی- شمالی

طبقه اول

88671066

98011395061614010616341891401/05/01مهدی جعفریآریا دانا10
سایت - 279پالک -  جاده مخصوص کرج13کیلومتر 

 گروه بهمن2
48081

950113950205140102051204331401/04/20اسمعیل  کاویانیبهمن11
 2، سایت 279جاده مخصوص کرج، پالک 13کیلومتر 

گروه بهمن

48081-466

48097466

95061398060114010602980441402/04/01احمد جاویدیپارسیان12
بلوار کشاورز، بعد از خ فلسطین، نبش خ شهید 

53شوریده، پالک 
88985512

6188662718خ آفریقا،نرسیده به پل میرداماد،پالک 9505139812041401120499.3375641401/11/01محسن معلمیانپاسارگاد13

تلفن آدرس
 نام شرکت لیزینگ و 

واسپاری
ردیف

مجوز فعالیت از بانک مرکزی

پایان عضویتتاریخ عضویتشماره عضویت نام مدیر عامل
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تاریخ اعتبارشماره

تلفن آدرس
 نام شرکت لیزینگ و 

واسپاری
ردیف

مجوز فعالیت از بانک مرکزی

پایان عضویتتاریخ عضویتشماره عضویت نام مدیر عامل

95291398101914011019860311399/03/19حسین  اشکوهتوسعه صنعت و تجارت توس14
 متری 68شیراز جنوبی، پایین تر از همت، نبش 

4 طبقه 8شرقی، پالک 
45283353

حکمت ایرانیان15
یوسف حسین نژاد 

لنگرودی
95211398121914011219614991401/02/31

گلستان دهم، بانک حکمت، .پاسداران، انتهای خ

06پادگان 
75052000-100

388548373، پالک11خ استاد مطهری، خ میرعماد، کوچه 95101395061614010616586661401/05/31مرتضی ادیبیخودرو غدیر16

95131398122513991225 مصطفی دعاگوییدی17

خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی نبش 

 ساختمان گروه مالی دی 45کوچه دلبسته پالک 

طبقه نهم

88709990

9520139812081401043000/1267371401/04/30یحیی دانشبدیرازی18
میرداماد، شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین، پالک 

18
22278323

20922900900خ میرداماد، بین نفت و شمس تبریزی، پالک 95071398052014010603202521402/02/01حسین تقویرایان سایپا19

954113970520139905203526651402/03/20رسول طاعتیلیزینگ  و رفاه فرهنگیان20
تهران خیابان شریعتی خیابان شهید وحید 

18دستگردی خیابان کازرون خیابان نهم پالک 
22269912-14

951813981017140110173543601401/11/30حامد کارگر سامانیسپهر صادرات21
خ باهنر، بعد از تقاطع کامرانیه، نبش کوچه پونک، 

132پالک 
22803555

952213981011140110112478901400/08/10سعید تقی مالییگسترش سرمایه گذاری ملی22
خ آپادانا خرمشهر خ شهید عربعلی کوچه ششم 

 ط اول واحد برنامه ریزی و نظارت48پالک 
88505901

95171398090314010903625181401/02/29روح اله جراحیجامع سینا23
، 12کوچه  (بخارست)احمد قصیر.میدان آرژانتین، خ

5، طبقه 7پالک 
88173178

9502139806271401020500/1819501400/12/29مهدی امان الهشهر23
205تهران، خیابان مطهری، نرسیده به مدرس شمالی، پالک 

885419230

95271398110614011106202511403/10/10رضا آقا باباییگردشگری25
خیابان جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 

 ساختمان ویرا طبقه دوم128چهاردهم، پالک 
88723742

6188750502خ سهروردی شمالی، خ خرمشهر، پالک 950313980310140103101700721401/06/02علیرضا اسد پور کفاشصنعت و معدن26

در حال تمدید
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تلفن آدرس
 نام شرکت لیزینگ و 

واسپاری
ردیف

مجوز فعالیت از بانک مرکزی

پایان عضویتتاریخ عضویتشماره عضویت نام مدیر عامل

951913981204140112041100371401/07/04علی رمضانیکارآمد27
شهید لطفی، .، خ(جم سابق)فجر.شهید مطهری، خ.خ

، طبقه دوم و سوم71پالک 
88493118-9

488655710 طبقه 289ظفر بین آفریقا و ولیعصر پالک 951613950715140107152586311401/02/31حمیدرضا کرد لوییکارآفرین28

970613971207140112073638601401/04/20حمید فالح شعبانیلیزینگ ایران خودرو29
  28نبش انصاری آزاد پالک - شیخ بهایی شمالی-  متری اول12کوچه - ونک

4465960

10288860996خیابان سمیه شرقی، تقاطع مفتح، پالک 951513950708140107081254021401/04/26سیامک  حقیقیماشین آالت سنگین ایرانیان30

31
ماشین آالت و تجهیزات 

پاسارگاد
951413950705140107052879761401/03/10رضا اوحدی

، خیابان فرزان (ظفر)بلوار آفریقا، خیابان دستگردی

10غربی، پالک 
88875528

88549807، طبقه اول9میدان آرژانتین، خ بخارست، خ953713980201139902012292491401/07/20اسماعیل شمسیانبازنشستگان مشرق زمین32

951213981228140112284115531402/11/17حسن طاهریواسپاری ارزش آفرین گلرنگ33
 طبقه 2ونک بلوار نلسون ماندال کوچه آناهیتا پالک 

3
88653720

954013970327140103274070871401/12/20مهرزاد عطاءواسپاری توسعه  تعاون34
بین خیابان پاک نژاد و فرحزادی نبش - خ دادمان

 طبقه دوم15کوچه صدف پالک 
86127478

95281397111214011112مجید  پرتویپارس لیزینگ35
جالل آل احمد، نرسیده به پل نصر، خ پروانه پالک 

3، طبقه 2
88352505

954213970730140107302628161400/08/20محمدرضا نورمحمدیایران زمین36
چهارراه جهان کودک، بزرگراه حقانی شرق، 

، طبقه اول14شهیدی، کوچه سپر، پالک .خ
88202142-8

2287240000، پالک 19میدان آرژانتین، خ 95241398100914011019185951401/04/31مهدی قدمیواسپاری ملت37

953913970220140102202875171401/09/10رضا محمدی نویسیفراز اندیشان صنعت و توسعه38
، 128، پالک (ظفر)خیابان شهید وحیددستگردی 

.2طبقه دوم، واحد 
40226508

970513971127140111272681881401/08/20محمدرضا ستایشخودرو مهر آسا39
 21، پالک ،19سعادت آباد،  خ صراف های شمالی ،خ 

5طبقه 
44991712

در حال تمدید
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تلفن آدرس
 نام شرکت لیزینگ و 

واسپاری
ردیف

مجوز فعالیت از بانک مرکزی

پایان عضویتتاریخ عضویتشماره عضویت نام مدیر عامل

970913981008140110081327541401/05/10خدا رحم اله دینیمهر کشاورزی40
شهید حسین ) جهان آرا 33اتوبان کردستان خیابان 

48پالک  (پور
87700717

980213980201140102021054111401/04/20شهاب حاتمیآباد مسکن41
پایین تر از میدان فرهنگ خیابان - سعادت آباد 

5 طبقه 13معارف شماره 
22095339

42
 لیزینگ گسترش تجارت و 

سرمایه ایرانیان
98031398082114010821272851400/05/02امیر حاجی زاده

بزرگراه همت خیابان شریعتی خ گل نبی میدان 

1 واحد 1پالک  (کتابی )احمدی روشن 
22890336

97081399041513990415780871400/03/22محمد مسافرچیواسپاری توسعه گستر برنا43
 خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی نرسیده به 

4 طبقه 162خیابان نفت شمالی پالک 
22908758

1402140009191401091923987 1402/08/20امید روحانیواسپاری فرتاک44
تهران، شهرک غرب،بلوار دریا،خیابان برادران 

 3کریمی رامشه،خیابان توحید پنجم غربی،پالک
88567712 

140111401041814020418546941401/05/20حسین سیلسپورواسپاری صنعت نفت آیندگان45
15488612750تهران،میدان شیخ بهایی، خیابان ونک غربی،پالک 

140121401052514020525752561403/03/30رضا قزی پورواسپاری کیان46
288771173طبقه 19تهران، میدان آرژانتین،خیابان الوند، پالک 

14011400032314010323468521402/02/31احمد فتاح پورواسپاری تأمین توسعه آرتین47
 4 واحد 27پالک  (ع)بلوار امام حسن - محله پونک

3طبقه 
46045664

.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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