معرفی
شرکت کارگزاری بانک مسکن در تاریخ  1371/12/26در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در حال حاضر سرمایه آن 2000
میلیارد ریال میباشد0
این شرکت با هفتاد و هفت نفر پرسنل در یک شعبه مرکزی ،یک شعبه بورس کاال و هشت شعبه در شهرستانهای مشهد،
تبریز ،اصفهان ،رشت ،کرج ،زنجان ،کیش و شیراز واقع گردیده است.
بیانیه چشم انداز
ما برآنیم تا با نوآوری در ارائه خدمات ،استانداردهای حرفهای در صنعت مالی را توسعه دهیم و بدین ترتیب به انتخاب نخست
مشتریان در بازار سرمایه بدل شویم .به عنوان یک سازمان یادگیرنده تالش میکنیم تا با محوریت توجه به نیازهای مشتریان
و انطباق با تغییرات محیط کسب و کار ،بگونهای عمل نماییم که سایر شرکتها عملکرد خود را در مقایسه با ما مورد سنجش
قرار دهند.
ما در رویای خود دیدگاهی بلندمدت داریم ،پایبند به اصول اخالق حرفهای و ارزشهای شرکت هستیم و بر این اساس
میکوشیم تا کیفیت و تمایز در ارائه خدمات را فدای سودآوری مقطعی نکنیم .ما با تکیه بر تجربه ،خالقیت و دانش کارکنان
خود ،یکپارچگی و کار تیمی به مزیت رقابتی پایدار دست خواهیم یافت.
از فرصتهای پیش رو بهره میگیریم .فرهنگسازی و آموزش دانش مالی و سرمایهگذاری به مشتریان ،در عین شفافیت و
عدم مداخله سیستماتیک در بازار جهت دستیابی به سود را مد نظر داریم .اینگونه است که سهامداران ،سهام ما را به عنوان
بهترین منبع سرمایهگذاری بلندمدت قلمداد میکنند.

اعضاء هیأت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمدحسن قانع

رئیس هیأت مدیره

2

محمدمهدی بحرالعلوم

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

3

میثم باقری

عضوهیأت مدیره

4

مصطفی سراج

عضوهیأت مدیره

5

محمد بختیار نصرآبادی

عضوهیأت مدیره

مجوزها
کارگزاری مسکن از آغاز فعالیت خود تاکنون ،همواره سعی در متنوع سازی خدمات قابل ارائه به مشتریان داشته و در این
راستا به دریافت مجوزهای الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار ،جهت ارائه این خدمات پرداخته است.
•

مجوز معامالت اوراق تامین مالی

•

مجوز معامالت کاال

•

مجوز معامالت مشتقه مبتنی بر کاال

•

مجور معامالت مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

•

مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار

•

مجوز مشاور پذیرش

•

مجوز معامالت بر خط

•

مجوز مرکز تماس

•

مجوز معامالت نفت در بورس انرژی

•

مجوز برگزاری دوره های آموزشی

•

مجوز معامالت سلف موازی استاندارد سیمان ،گواهی سپرده کاالیی فلزات

دستاوردها
اهم دستاوردهای بدست آمده طی سالهای  93الی  97عبارتند از:
• کسب رتبه سوم و دریافت نشان برنز بازار بدهی در میان کارگزاران عضو کنفدراسیون آسیا و اروپا) ( FEASدر سال
2019
•

کسب کرسی در هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397

•

کسب کرسی در هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در سال 1397

• عضویت و ریاست در  5کارگروه تخصصی کانون کارگزاران شامل :امور معامالت و پایاپای کاال ،کارگروه سبدگردانی و
صندوق های سرمایه گذاری ،امورمعامالت و پس از معامالت سهام ،فناوری اطالعات و ابزارهای نوین مالی
• کسب مقام دوم د ر بازار بدهی و مقام سوم در بازار سهام میان کارگزاران پذیرفته شده در فرابورس ایران ،از طرف
کنفدراسیون بورسهای آسیا و اروپا)(2019 FEAS
•

کسب مقام فعالترین کارگزار در اخذ مجوز برای سرمایه گذاران خارجی در سال 1397

• کسب مقام ،میان سه کارگزار برتر از طرف شرکت فرابورس ایران و معرفی به کنفدراسیون بورس های آسیا و اروپا
)(2018 FEAS
•

کسب مقام فعالترین کارگزاری در بیشترین تعداد کدهای معامله شده در بورس اوراق بهادار در سال 1396

•

کسب مقام فعالترین کارگزاری از لحاظ تعداد مجوز سرمایه گذاری خارجی اخذ شده در سال1396

•

کسب مقام فعالترین کارگزاری در داشتن باالترین تعداد مشتریان در سال 1394

•

کسب مقام فعالترین کارگزاری در داشتن باالترین تعداد مشتریان در سال 1395

•

کسب مقام فعالترین کارگزاری در بیشترین دفعات معامالت در سال 1394

•

کسب و حفظ رتبه" الف"و کسب جایگاه در میان سه کارگزار برتر بانکی

•

کسب و حفظ رتبه" الف" در معامالت بورس کاال

آدرس دفتر مرکزی:
(تهران) خیابان آفریقا خیابان کاج آبادی پالک  ،86شماره تماس02175439000 :

