کارگزاری کارآمد
به نام ایزد یکتا
شرکت کارگزاری کارآمد ( سهامی خاص ) در سال  5731به شماره  526421در مرجع ثبت شرکت های تهران با
سرمایه اولیه صد میلیون ریال به ثبت رسید .درحال حاضر این سرمایه به  2.91میلیارد ریال به صورت تمام پرداخت
شده ،رسیده است .این شرکت از سهامداران حقیقی تشکیل شده و دارای هیأت مدیره ای متشکل از اشخاص حقیقی،
مدیریت و راهبردی می شود.
این شرکت همواره کوشیده است تا با جذب سرمایه ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام معامالت سهام به نام
این اشخاص در حد بضاعت خویش ،به منظور گسترش شمار فعاالن در بازار دست دوم اوراق بهادار ایفای نقش نماید.
افزایش شمار فعاالن در این بازار به شرکت های پذیرفته شده در بورس نیز کمک خواهد نمود تا بیش از پیش از تامین
منابع مالی بر پایه اوراق بهادار ،استفاده و تکیه نمایند و از سایر مزایای حضور در این بازار طرفین منتفع شوند.
سیاست شر کت کارگزاری کارآمد براین مبناست که هیچ یک از مشتریان تنها به واسطه این که جزء اشخاص حقوقی
هستند یا بالعکس ،بر مشتری دیگر ارجحیت نداشته و میزان اندک سرمایه مشتری نیز موجب ارائه خدمات ضعیف تر
نخواهد شد .برای پایبندی به این مهم ،در سامانه مدیریت کیفیت اخذ شده ،این شرکت اولین هدف خود را در خط
مشی ،ارتقا رضایت مشتری قرار داده است.
ما معتقدیم یک شرکت کارگزاری عالوه بر انجام فرآیند اصلی فعالیت ،که خرید و فروش اوراق بهادار برای اشخاص
است ،وظیفه اطالع رسانی و کمک به شفافیت بیش از پیش شرایط و تحوالت بازار را برای مشتریان و همه فعاالن این
بازار را نیز به عهده دارد .بر پایه همین دیدگاه ،بخش قابل مالحظه ای از توان کارشناسی و مالی شرکت را به این امر
معطوف داشته و حاصل آن طراحی و راه اندازی وب سایتی است که در حال حاضر پیش روی شما قرار دارد .وب
سایتی که کوشیده ایم ضمن متفاو ت بودن ،همواره آن را کامل تر و کارآمدتر نماییم که به لطف خدا و رهنمودهای
شما عزیزان تا به امروز به نظر می رسد در رسیدن به این هدف موفق بوده ایم.
به هرحال همان گونه که مستحضرید هرگونه فعالیت در زمینه اطالع رسانی فراهم نمودن بستر و شرایطی است که
مخاطبین خود را در فضایی شفاف تر قرار دهد تا تصمیم گیری برای آنها با داشتن اطالعات بیشتر ،راحت تر میسر
شود .در این راستا باید گفت ،این شرکت از پتانسیل قابل مالحظه ای نیز در خصوص ارزیابی و تجزیه و تحلیل اوراق
بهادار برخوردار است.
به داشتن ارتباط مستقیم با مشتریان و فعا الن بازار بسیار معتقدیم و این امر را با طراحی امکان اظهار نظر توسط
بازدیدکنندگان بر روی اخبار بازار ،و امکان ارسال پست الکترونیک برای مدیریت شرکت ،عملی نموده ایم .ارسال هایی
که پاسخگویی به آنها در اسرع وقت انجام پذیرفته و این امر جزء سیاست های کاری این کارگزاریست.
بهر حال خود نیز واقفیم که کاستی ها و نقص های بسیاری کماکان داریم ،اما تالش خالصانه ای در این مجموعه به
منظور بهبود مستمر و حرکت به سمت کارآمدتر شدن همواره وجود داشته و دارد .بدون تردید بودن عزیزانی چون
شما در کنار ما ،بزرگترین انگیزه این تالش است .فرزام ابوعلی ،مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ،مدرک کارشناسی
ارشد اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،مدرک کارشناسی اقتصادازدانشگاه شهید بهشتی تهران.
مریم السادات مهدوی ،نایب رئیس هیات مدیره ،مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران ،مدرک کارشناسی
اقتصادشهیدبهشتی
احمد فالح سهی ،عضو هیات مدیره ،مدرک کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه عالمه طباطبائی

