
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

شرکت هاي  واسپاري(ليزينگ) داراي مجوز فعاليت  

شماره

مدت اعتبارتاريخشمارهثبت

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه يکم، پالک۸۸۷۵۱۴۸۴۱-۸۸۷۵۵۲۹۴محمدرضا  نيکخواهپنج سال۱۸۶۰۰۳۴۲۰۵۱۳۹۳/۰۱/۱۷ج آتيه الوند۱
تهران، خيابان مطهري، خيابان کوه نور، کوچه يکم پالک۱، طبقه۸۸۷۳۲۸۲۷۳-۸۸۷۳۰۹۰۳حسين پرهيزي گشتيپنج سال۲۲۰۴۴۱۳۸۵۷۶۵۱۳۹۲/۱۲/۲۸ج آريا دانا۲
تهران ، خيابان شهيدبهشتي، بين انديشه و سهروردي، پالک۸۸۵۴۲۰۱۹۸۹خدارحم اله دينيپنج سال۲۲۹۵۵۶۲۰۶۸۵۷۱۳۹۵/۰۶/۳۱ج اميد۳
تهران، انتهاي خيابان سردار جنگل، ۱۶متري شقايق، پالک۴۴۴۲۵۰۱۰۱حميدرضا سليميپنج سال۲۳۵۸۶۰۳۰۹۶۹۰۱۳۹۴/۱۰/۲۶ب انصار۴
تهران، خيابان گاندي، خيابان دوازدهم، پالک۲۵و۸۸۸۷۰۵۴۱عباس عبدليان سرشکيسه سال۲۲۳۳۴۲۲۹۰۷۱۱۳۹۳/۰۸/۲۶ج ايران۵
خيابان وليعصر، باالتر از نيايش، کوچه عاطفي، پالک۱۰۰، طبقه اول۴و۲۲۰۲۷۰۰۳محمدتقي صافدلپنج سال۲۵۰۷۳۱۱۱۲۷۳۶۱۳۹۳/۰۴/۲۵ج ايران و شرق۶
تهران، خيابان استادمطهري، بعد از چهارراه سهروردي، نبش خيابان شهيد يوسفيان، پالک۸۰۴۸-۸۸۴۴۰۵۷۶علي حاجي کاظم لواسانيپنج سال۱۹۲۰۶۴۷۵۱۰۳۱۳۹۳/۰۳/۲۲ج ايرانيان۷
۳۶، پالک۸۲۴۰۷۶بهزاد قنبريپنج سال۱۹۵۸۸۹۳۲۹۹۶۱۱۳۹۲/۱۱/۱۲ج بهمن۸ تهران، خيابان وليعصر، باالتر از پارک ساعي، کوچه
تهران، بلوار کشاورز، بعداز چهارراه فلسطين، نرسيده به بيمارستان پارس، نبش خيابان شهيدشوريده، پالک۳۲۵۳-۸۸۹۸۵۵۲۵علي زارعيپنج سال۱۷۰۹۳۱۸۱۵۲۳۱۳۹۳/۰۳/۲۹ج پارسيان۹

۸۸۶۶۲۷۲۰۶۱محسن معلميانپنج سال۲۴۱۵۱۵۶۶۷۰۹۱۳۹۳/۰۳/۱۳ج پاسارگاد۱۰ تهران، خيابان آفريقا، نرسيده به پل ميرداماد ، پالک
تهران، خ ولي عصر، نرسيده به چهارراه نيايش، خ شهيد بابک بهرامي، پالک ۹ طبقه چهارم جنوبي، کدپستي: ۸۶۰۸۳۶۴۲۱۹۶۸۶۵۷۹۷۴-۸۶۰۸۵۸۲۳-۸۸۱۹۷۱۶۸نصراله بهزاديپنج سال۱۹۷۴۴۹۳۶۰۳۸۵۱۳۹۲/۱۲/۰۷ب پيمان کارآفرين۱۱

تهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير، خيابان دهم، پالک۲۳، طبقه ۶، کدپستي: ۸۸۱۷۳۱۷۸۱۵۱۴۷۴۸۴۱۱-۸۸۱۷۳۱۶۳-۸۸۱۷۳۱۱۷بهنام شالچي شبستريپنج سال۱۸۹۲۷۴۳۲۹۹۶۵۱۳۹۲/۱۱/۱۲ج جامع سينا۱۲
تهران،خ استاد مطهري،خ ميرعماد، کوچه ۱۱، پالک۸۸۵۴۴۸۱۴۳-۸۸۵۴۴۳۹۰فرشاد  بياتينپنج سال۱۹۸۶۳۹۳۳۷۵۶۳۱۳۹۲/۱۱/۱۹ج خودرو غدير۱۳
تهران، خيابان ولي عصر- روبروي خيابان دکتر فاطمي- کوچه صدر- پالک۶۳- طبقه ششم- واحد۹۱۱-۸۸۹۱۹۲۳۸محمود بلقيس زادهپنج سال۲۳۶۳۰۶۸۸۶۹۴۱۳۹۳/۰۴/۰۴الف رازي۱۴
تهران، خيابان ميرداماد، بين نفت و شمس تبريزي ، پالک۲۲۹۰۰۹۰۰۲۰۹حسن رضوانفرپنج سال۱۳۹۰۶۱۸۱۴۱۱۳۹۳/۰۱/۲۰ج رايان سايپا۱۵
۳ ، کدپستي: ۸۸۷۶۳۳۶۰۱۵۳۳۷۵۷۴۱۵حسن کلهرشش ماه۱۶۷۱۵۱۲۴۸۵۲۸۱۳۹۵/۰۸/۰۸ب شيد۱۶ ۱۲۱ ، ط تهران، خ سهروردي شمالي، خ هويزه غربي، شماره
تهران، خيابان آفريقا، بعد از چهارراه اسفنديار، بلوار صبا، پالک۸، طبقه۲۲۶۵۴۶۷۱۴حسين موفقي اردستانيپنج سال۲۳۲۶۱۷۴۰۰۶۷۱۳۹۳/۰۲/۱۷ج کار آفرين۱۷
تهران، بلوار آفريقا، خيابان دستگردي(ظفر)، خيابان فرزان غربي، پالک۹۱۷-۸۸۶۵۶۶۰۵رضا اوحديپنج سال۱۹۲۰۲۱۵۱۴۷۸۱۳۹۳/۰۲/۳۰ج ماشين آالت و تجهيزات پاسارگاد۱۸
تهران ، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، کوچه۱۹ پالک۲۱۲۲-۸۸۷۰۴۲۲۰عليرضا ابراهيم پورپنج سال۳۵۰۲۸۷۳۸۶۲۰۶۱۳۹۲/۱۲/۲۸ج ملت۱۹
هشتگرد، جاده قديم کرج-قزوين، ۵کيلومتر بعد از پل کردان، مجتمع صنعتی ماموت- کد پستی ۸۸۱۰۳۳۰۵۳۳۶۵۱۷۱۷۴۵محمدحسن مقارئيدو سال۳۰۵۸۳۷۷۳۵۱۳۹۴/۰۲/۱۷جکارآمد۲۰

تهران، خيابان آفريقا، خيابان تابان غربي، پالک ۱۳، طبقه سوم غربي، واحد ۸۸۶۶۴۹۳۶۳۰۵احمد صلواتيدو سال۲۲۳۰۴۳۷۶۱۴۹۱۳۹۴/۰۳/۲۷الفجهان توسعه۲۱

تهران، شهرک قدس(غرب)، ميدان خوردين، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، روبروي وزارت علوم، کوچه شانزدهم، پالک۲،واحد۸۸۳۶۴۸۹۳۳-۸۸۳۶۵۱۴۸همايون شيخ االسالمييک سال۳۶۳۶۰۹۳۰۹۵۸۶۱۳۹۴/۱۰/۲۶جگسترآريا۲۲

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه چهاردهم، پالک ۴، کدپستي: ۸۶۰۳۱۴۷۷۱۵۸۷۸۴۴۴۱۵عليرضا کامدلدو سال۴۸۹۴۸۰۲۱۲۸۳۱۳۹۵/۰۱/۲۸جآتيه صبا۲۳
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تهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمدقصير، کوچه ۱۸ ، پالک ۴ ، طبقه ۲ ، کدپستي ۴۲۶۶۱۰۰۰۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ابراهيم ابراهيميدو سال۴۹۲۷۰۵۹۴۴۳۸۱۳۹۵/۰۳/۲۶جارزش آفرين گلرنگ۲۴
تهران، خيابان جالل آل احمد، نرسيده به اشرفي اصفهاني، پالک ۴۵۳، کدپستي ۵۱۴۶۱۶۴۶۴۷۱-۴۴۲۹۳۲۶۴ابوالفضل ذوالقدردو سال۴۸۸۱۵۰۱۴۵۳۷۹۱۳۹۵/۰۵/۱۰بميالد شهر۲۵
تهران، ميدان آرژانتين، ابتداي خيابان بخارست، کوچه ۱۴ غربي، پالک ۱۳، طبقه ۵ ، کدپستي: ۸۹۵۷۱۷۹۵۱۵۱۴۸۱۹۴۱۱شاهين موسي زادهدو سال۴۹۶۴۹۵۱۶۹۱۱۷۱۳۹۵/۰۵/۳۰جحکمت ايرانيان۲۶

تهران، ميدان ونک، خ مالصدرا، نرسيده به چهارراه شيراز، شماره ۶۳، کدپستي: ۴۲۵۲۴۰۰۰۱۹۹۱۶۱۴۸۵۴محسن ملکي آدرانيدو سال۴۸۶۲۶۰۲۱۶۳۴۸۱۳۹۵/۰۷/۰۸بعظيم خودرو۲۷
تهران، خ نلسون ماندال(آفريقا) نرسيده به چهارراه جهان کودک، پ ۶۴ ، ش۲۳۹ کدپستي: ۹۵۳۰۱۵۱۷۹۷۴۸۳۵-۸۸۷۷۱۰۴۹مجيد پرتوييک سال۸۸۹۵۴۳۰۸۴۲۸۱۳۹۵/۰۹/۳۰الفپارس ۲۸
تهران، خ مالصدرا، خ شيراز شمالي، خ دانشور شرقي، پالک۵۱، ط ۵، کدپستي: ۸۸۶۲۷۳۸۷۱۹۹۱۸۱۵۱۶۱سعيد شيرزاديدو سال۴۲۹۸۰۹۳۰۸۹۹۰۱۳۹۵/۱۰/۰۱جصنعت نفت آيندگان۲۹
تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، نبش بيمارستان تهران کلينيک، کوچه آزادگان، پالک ۱۵، کدپستي ۸۸۷۰۰۷۷۶۱۵۸۶۷۴۷۹۱۱محمد کاظمپنج سال۲۷۶۴۲۱۳۱۳۶۵۰۱۳۹۵/۱۰/۰۵جاقتصاد نوين۳۰

    به استناد ماده(۵) «دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت هاي ليزينگ» مصوب جلسات مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ و ۱۳۸۶/۴/۱۶ شوراي پول و اعتبار، سطح مجاز فعاليت براي شرکت هاي واسپاري (ليزينگ) باتوجه به سرمايه شرکت ها به شرح ذيل است:
در زمينه کاالهاي مصرفي بادوام، لوازم خانگي، تجهيزات رايانه اي و موارد مشابه فعاليت مي کنند. الف – شرکت هايي که صرفا"

ب- شرکت هايي که به فعاليت در زمينه خودرو، سواري، وانت، ميني بوس، کاميون هاي سبک، ماشين آالت و تجهيزات راهسازي، ماشين آالت موردنياز کارخانجات و امثالهم مي پردازند.

ج- شرکت هايي که به فعاليت در کاالهاي سرمايه اي گران قيمت نظير هواپيما، اتوبوس، تريلي، کاميون هاي سنگين، ماشين آالت سنگين مورد نياز کارخانجات و غيره مي پردازند.

        تبصره: شرکت هاي موضوع بند «ج» اين ماده مي توانند به فعاليت در موضوع دو رديف شرکت هاي ديگر و شرکت هاي موضوع بند «ب» مي توانند به فعاليت شرکت هاي موضوع بند «الف» بپردازند. 




