
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

شرکت هاي  واسپاري(ليزينگ) داراي مجوز فعاليت  

وضعيتمدت اعتبارتاريخشماره

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه يکم، پالک۸۸۷۵۱۴۸۴۱-۸۸۷۵۵۲۹۴پرويز بخشعلي سلطانيدرحال تمديد مجوزيک سال۱۹۵۶۷۳۱۳۹۱/۰۷/۲۵ آتيه الوند۱

تهران، خيابان مطهري، خيابان کوه نور، کوچه يکم پالک۱، طبقه۸۸۷۳۲۸۲۷۳-۸۸۷۳۰۹۰۳روح اله گلشن اميرحسينيدرحال تمديد مجوزشش ماه۳۵۱۶۵۸۱۳۹۱/۱۲/۲۴ آريا دانا۲

تهران، خيابان قائم مقام فراهاني ، نبش بيمارستان تهران کلينيک، کوچه آزادگان، پالک۸۸۷۰۰۷۷۶۱۵محمد کاظمدرحال تمديد مجوزيک سال۲۳۲۰۲۰۱۳۹۰/۰۹/۳۰اقتصاد نوين۳

تهران ، خيابان خالد اسالمبولي، خيابان چهاردهم، پالک ۱۳ ۹-۸۸۴۸۰۷۵۰عبداله رحيم لوي بنيسداراي مجوزسه سال۱۹۳۳۹۱۱۳۹۲/۰۶/۳۱ اميد۴
تهران، خيابان گاندي، خيابان دوازدهم، پالک۲۵و۸۸۸۷۰۵۴۱حميد ابداليدرحال تمديد مجوزيک سال۲۴۷۰۵۰۱۳۹۰/۱۰/۱۵ ايران۵

خيابان وليعصر، باالتر از نيايش، کوچه عاطفي، پالک۱۰۰، طبقه اول۴و۲۲۰۲۷۰۰۳محمدتقي صافدلداراي مجوزيک سال۳۴۶۵۷۷۱۳۹۱/۱۲/۲۱ ايران و شرق۶

تهران، خيابان استادمطهري، بعد از چهارراه سهروردي، نبش خيابان شهيد يوسفيان، پالک۸۰۵۸-۸۸۴۴۰۵۷۶علي حاجي کاظم لواسانيدرحال تمديد مجوزسه سال۲۳۸۵۱۶۱۳۸۸/۱۱/۱۲ ايرانيان۷

تهران ، خيابان آفريقا، نبش پارک صبا، کوچه پيروز، پالک۲۰، طبقه دوم۳-۸۸۶۵۰۴۴۲سيد احمد اولياييداراي مجوزسه سال۲۳۳۰۹۲۱۳۹۲/۰۸/۰۸ بازنشستگان مشرق زمين۸
تهران ، بلوار اشرفي اصفهاني، خيابان پيامبر، خيابان شاهد، کوچه وحدت۴، پالک۲۰، واحد۵۹-۴۴۰۱۹۲۲۳غالمعلي صفاييدرحال تمديد مجوزيک سال۲۵۳۴۸۴۱۳۹۰/۱۰/۲۱ بنيان صنعت پارس۹
تهران، خيابان وليعصر، باالتر از پارک ساعي، کوچه ۳۶، پالک۶ ۸۲۴۰۷بهزاد قنبريدرحال تمديد مجوزشش ماه۳۵۵۲۲۷۱۳۹۱/۱۲/۲۷ بهمن۱۰

تهران ، خيابان آفريقا، نرسيده به چهارراه جهان کودک ، ساختمان شماره ۲۳۹-پالک۶۴-طبقه اول واحد۸۸۷۷۱۰۴۹۱۲مجيد پرتويدرحال تمديد مجوزيک سال۹۹۸۱۱۱۳۸۹/۰۵/۱۱ پارس۱۱

تهران، بلوار کشاورز، بعداز چهارراه فلسطين، نرسيده به بيمارستان پارس، نبش خيابان شهيدشوريده، پالک۳۲۵۳-۸۸۹۸۵۵۲۵فرهاد حنيفيدرحال تمديد مجوزسه سال۲۰۷۵۹۶۱۳۸۸/۱۰/۰۳ پارسيان۱۲

تهران، خيابان آفريقا، نرسيده به پل ميرداماد ، پالک ۸۸۶۶۲۷۲۰۶۱محسن معلمياندرحال تمديد مجوزسه سال۱۰۴۸۱۷۱۳۸۹/۰۵/۱۷ پاسارگاد۱۳
۲۲۰۴۵۲۵۸نصراله بهزاديدرحال تمديد مجوزيک سال۲۴۷۰۴۷۱۳۹۰/۱۰/۱۵ پيمان کارآفرين۱۴ تهران، خيابان وليعصر، باالتر از جام جم، روبروي باشگاه خبرنگاران جوان، نبش خيابان روان پور، پالک۲۷۱۳، مجتمع جم، طبقه سوم، واحد۳ ۵۹-

تهران، خيابان قائم مقام فراهاني ، خيابان هشتم، پالک۱۹، طبقه سوم، واحد شماره۵ ۸۸۵۴۴۹۷۰حسين اشکوهداراي مجوزسه سال۳۳۶۷۱۳۹۰/۰۱/۱۴ توسعه صنعت و تجارت توس۱۵
تهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير، خيابان چهاردهم، پالک۹، طبقه پنجم۸۸۱۷۳۱۷۸-۸۸۱۷۳۱۶۳-۸۸۱۷۳۱۱۷علي شيدائي نرميقيداراي مجوزيک سال۲۴۹۲۷۷۱۳۹۱/۰۹/۲۰ جامع سينا۱۶
تهران،خ استاد مطهري،خ ميرعماد، کوچه ۱۱، پالک۳ ۸۸۵۴۴۸۱۴-۸۸۵۴۴۳۹۰محمد هاشم زادهدرحال تمديد مجوزسه سال۲۰۶۶۸۰۱۳۸۸/۱۰/۰۲ خودرو غدير۱۷
تهران، بزرگراه يادگار امام، خيابان ايثارگران شمالي، نبش الوند، پالک۲۲۳۷۰۴۰۸۲-داراي مجوزيک سال۲۴۹۲۷۲۱۳۹۱/۰۹/۲۰ دي۱۸
تهران، خيابان ولي عصر- روبروي خيابان دکتر فاطمي- کوچه صدر- پالک۶۳- طبقه ششم- واحد۹۱۱-۸۸۹۱۹۲۳۸جالل روشن ضميرداراي مجوزيک سال۳۸۹۷۶۱۳۹۲/۰۲/۱۶ رازي۱۹

تهران، خيابان ميرداماد، بين نفت و شمس تبريزي ، پالک۲۲۹۰۰۹۰۰۲۰۹محسن ملکي آدرانيدرحال تمديد مجوزشش ماه۲۸۸۷۱۲۱۳۹۱/۱۰/۲۸ رايان سايپا۲۰

نام شرکت ليزينگ آدرسرديف
مجوز فعاليت صادره

 تلفن مدير عامل
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نام شرکت ليزينگ آدرسرديف

مجوز فعاليت صادره
 تلفن مدير عامل

تهران ، جاده مخصوصي کرج ، کيلومتر ۱۱ ، انتهاي جهاد جنوبي ، روبروي پارکينگ تي بي تي  پالک ۴۴۱۱۹۰۱۰۱-۴۴۱۰۴۹۴۸-درحال تمديد مجوزسه سال۲۰۵۹۱۷۱۳۸۸/۱۰/۰۱ زاگرس خودرو۲۱

تهران، بلوار آفريقا، خيابان شهيد طاهري، شماره۲۲۰۱۱۶۵۶۱۸جالل پرهيزگاردرحال تمديد مجوزشش ماه۳۵۱۶۴۲۱۳۹۱/۱۲/۲۴ سپهر پارس۲۲

تهران ، خيابان شهيدباهنر، بعد از تقاطع کامرانيه، نبش کوچه پونک پالک ۲۲۸۰۳۵۵۵۱۳۲جواد عين آباديداراي مجوزسه سال۲۲۰۱۳۷۱۳۹۲/۰۷/۲۳ سپهر صادرات۲۳
تهران، خ آفريقا، خ شهيد ستاري، نبش کوچه مدير، پالک ۲ ، طبقه پنجم۹-۸۸۶۵۹۰۳۸مهدي خطيبيدرحال تمديد مجوزيک سال۲۲۷۷۲۱۳۹۱/۰۲/۰۳ شهر۲۴
تهران، خ سهروردي شمالي، خ هويزه غربي، شماره ۱۲۱ ۸۸۷۶۳۳۶۰حسن کلهرداراي مجوزسه سال۲۲۴۴۲۳۱۳۹۲/۰۷/۳۰ شيد۲۵

تهران،خيابان سهروردي، خيابان خرمشهر، پالک۸۸۷۶۶۶۶۱۶۱و۸۸۵۲۳۲۸۶مهدي جماليدرحال تمديد مجوزسه سال۲۲۲۴۲۷۱۳۸۸/۱۰/۲۳ صنعت و معدن۲۶

تهران ، ميدان ونک، خيابان مالصدرا، خيابان پرديس، پالک۳۱، طبقه سوم شمالي۸۸۶۷۵۹۸۰مهرداد شمس فالورجانيدرحال تمديد مجوزيک سال۲۸۸۰۷۰۱۳۸۹/۱۲/۲۴ قهرمانان و پيشکسوتان ورزشي۲۷
تهران، خيابان آفريقا، بعد از چهارراه اسفنديار، بلوار صبا، پالک۸، طبقه۲۲۶۵۴۶۷۱۴حسن رضوانفرداراي مجوزسه سال۲۴۳۷۹۵۱۳۸۹/۱۱/۰۴ کار آفرين۲۸
تهران ، خيابان استاد نجات الهي، خيابان شاداب، کوچه مهر، پالک ۸۸۹۴۳۱۴۴۴۶-داراي مجوزسه سال۲۰۱۷۱۶۱۳۹۲/۰۷/۰۷ کارساز۲۹
تهران ، خيابان آفريقا، نرسيده به چهارراه جهان کودک ، ساختمان شماره ۲۳۹-پالک۶۴-طبقه اول واحد۲۱۲-۸۸۷۷۰۲۱۱فهيمه فروتندرحال تمديد مجوزيک سال۹۹۳۲۷۱۳۸۹/۰۵/۱۱ کاال ابزار۳۰

تهران، شهرک  قدس(غرب)، ميدان خوردين، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، روبروي وزارت علوم، کوچه شانزدهم، پالک۲، واحد۸۸۳۶۴۸۹۳۳-۸۸۳۶۵۱۴۸همايون شيخ االسالميدرحال تمديد مجوزشش ماه۲۷۸۴۱۷۱۳۸۹/۱۲/۱۵ گستر آريا۳۱

تهران، شهرک قدس(غرب)، بلوارشهيددادمان، بين بلوارفرحزادي وپاکنژاد، روبروي خيابان شهيدحسن سيف، نبش کوي صدف، پالک۸۷۷۴۲۰۰۰۳۱حميد شيروانيدرحال تمديد مجوزسه ماه۲۴۵۹۷۳۱۳۹۰/۱۰/۱۴ گسترش سرمايه گذاري  ملي۳۲

تهران، الهيه، انتهاي خيابان مريم شرقي، پالک ۳۶۸-۲۲۶۱۲۳۷۰بهادر نايبيداراي مجوزسه سال۲۲۷۲۷۵۱۳۹۲/۰۸/۰۱ گلديران نوين۳۳
تهران،خيابان سميه شرقي، تقاطع مفتح ،شماره ۸۸۷۲۷۵۵۱۱۰۲و۸۸۸۶۰۹۹۶سيامک حقيقيدرحال تمديد مجوزسه سال۲۳۸۰۸۷۱۳۸۸/۱۱/۱۱ ماشين آالت سنگين ايرانيان۳۴

تهران، بلوار آفريقا، خيابان دستگردي(ظفر)، خيابان فرزان غربي، پالک۹۱۷-۸۸۶۵۶۶۰۵سيدحسن ميرسعيديدرحال تمديد مجوزسه سال۵۶۶۶۱۱۳۸۹/۰۳/۱۷ ماشين آالت و تجهيزات پاسارگاد۳۵

تهران ، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، کوچه۱۹ پالک۲۱۲۲-۸۸۷۰۴۲۲۰محمدحسن مقارئيدرحال تمديد مجوزسه سال۱۰۴۸۱۵۱۳۸۹/۰۵/۱۷ ملت۳۶

صفحه ۲ از ۲


