ما که هستیم؟
آبــان مجموعــه ای پویــا و پیشــرو در ارائــه خدمــات کارگــزاری مــی باشــد کــه در ســال  1375بــه عنــوان کارگــزار رســمی
ســازمان کارگــزاران بــورس اوراق بهــادار تهــران فعالیــت خــود را آغــاز نمــود.از بــدو تاســیس تــا کنــون ،عالــی تریــن
هــدف بنیانگــذاران و مدیــران ایــن نهــاد مالــی خصوصــی ،بنــا نهــادن ســازمانی خــاق و نــوآور در ارائــه خدمــات متنــوع و
متناســب بــا شــرایط روز و نیــاز مشــتریان بــوده اســت .در همیــن راســتا  ،تمرکــز بــر پایــه پاســخگویی بــه مشــتریان و در
خواســت هــای آنهــا بــه عنــوان یــک اصــل ســرلوحه فعالیــت کارکنــان قــرار گرفــت وفرهنــگ مشــتری مــداری بــه عنــوان
فرهنــگ ســازمانی ایــن شــرکت نهادینــه گردیــد .خوشــبختانه بــه کارگیــری ایــن رویکــرد موثــر واقــع شــد و شــرکت
کارگــزاری آبــان عالوهبــر کســب رتبــه الــف از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار موفــق بــه دریافــت لــوح زریــن و تندیــس
مشــتری مــداری در دوســال و نشــان افتخــار اعتمــاد مشــتری در ســال  1393گردیــد .ایــن خانــواده بــزرگ ارتبــاط مســتمر
بــا کلیــه ذی نفعــان را موثرتریــن راهــکار در حفــظ جایــگاه و نــام نیــک خــود مــی دانــد و امیــدوار اســت بــا تکیــه بــر
تجربــه غنــی و ســرمایه انســانی گرانبهــای خحــود همچنــان در ارائــه خدمــات جدیــد پیشــتاز بمانــد.

ماموریت ما چیست؟
شــرکت کارگــزاری آبــان بــا بهــره گیــری از کادر مجــرب و تکنولــوژی روز ،خــود را متعهــد بــه فراهــم نمــودن حرفــه ای
تریــن خدمــات کارگــزاری و ســرمایه گــذاری مــی دانــد .ایــن خدمــات بــا رویکــردی دلپذیــر و صمیمانــه ارائــه مــی گــردد
تــا رابطــه ای بلنــد مــدت بــا مشــتریان برقــرار گــردد .کارگــزاری آبــان بــا حفــظ اســرار مشــتریان،رعایت اصــول اخــاق
حرفــه ای و احتــرام بــه قوانیــن و مقــررات بــه دنبــال ارتقــاء اطمینــان مشــتریان بــه خــود مــی باشــدۀ ایــن شــرکت همــواره
بــه دنبــال جــذب مشــتریان جدیــد از طریــق توســعه امکانــات و متنــوع ســازی خدمــات خــود اســت و در عیــن حــال بــا
بهبــود مســتمر کیفیــت خدمــات بــه دنبــال افزایــش ســطح رضایــت منــدی مشــتریان قدیمــی خــود مــی باشــد .مــا بــه گونــه
ای بــه رشــد و توســعه پایــدار خــود ادامــه خواهیــم دادکــه هیچــگاه کیفیــت خدمــات قربانــی توســعه فعالیــت هــا نگــردد.
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چه می کنیم ؟
خدمات ما
ثبت سفارش اینترنتی

معامالت آنالین

همراه تریدر

معامالت تلفنی

سبدگردانی

صندوق های سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری

خدمات تامین مالی

معامالت آتی سکه

بورس کاال

بورس انرژی

اعضای هیئت مدیره ما
مدیــر عامــل ،عضــو هیئــت مدیــره کارگــزاری ،عضــو شــورای عالــی بــورس و ریاســت هیئــت مدیــره کانــون
کارگــزاران بــورس و اوراق بهــادار:

مصطفــی حقیقــی مهمانــداری

رئیس و عضو هیئت مدیره

بابک حقیقی مهمانداری

نائب رئیس و عضو هیئت مدیره

داریو ش برنجی

عضو هیئت مدیره

مازیار حقیقی مهمانداری

عضو هیئت مدیره

بهاره علیرضامیرحسینی

سرمایه ثبت شده ما
مبلــغ  ٥٩،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ریــال اســت کــه بــه  ١٠،٠٠٠ســهم عــادی  ٥،٩٢٥،٠٠٠ریالــی بــا نــام تقســیم شــده
اســت .ایــن مبلــغ تمام ـ ًا تأدیــه شــده اســت .
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