SAHMAZIN BROKERAGE CO.

شرکت کارگزاری سهم آذین ( سهامی خاص )

Reg#157306 TEHRAN

شماره ثبت 157306تهران

Official Stock Broker of Tehran Stock Exchange

کارگزار رسمي بورس اوراق بهادار تهران
تاروماwww.sahmazin.com :
پست الکتروویکي :

internet:www.sahmazin.com
E.mail:sahmazin@yahoo.com

sahmazin@yahoo.com

Head office tel : (+9821)22903707-8Fax:22903699

مرکزی 22903707-8دوروگار22903699 :
:
تلفه دفتر

arjentine branch tel : (+9821)88515748-9Fax:88741331

آرژاوتیه 88515748-9دوروگار88741331:
:
تاالر

ferdosi branch tel : (+9821)88814816Fax:88866906

تاالر فردوسي 88814816:دوروگار88866906:

Date……….No…………Attached……….

تاریخ .......................شماره ......................پیوست ....................

ب
اتر خ 1394/6/1 :

هب انم آرفیدگار زیبائی اه
مش
خط ی کیفیت

مش
رشكت کارزگاری سهم آذیهبا مامىریت اراهئ با کیفیت خدمات کارزگاری ربای ارفاد و رشكت اه رد بازار رسماهی اریان رد راستای اتمیه آرامش مالی و آسایش فکری  ،خط ی خىد رارب رمهی باالربدن

سط
من
مش
پیش
تع نم
ح خشنىدی تريان و ذینفعان و اراهئ خدمات کارزگاری طبك با نیازاهی روز وبا استفادي از ازباراهی رفتً و نىیه و ات کا هب رسم اهی نیروی ماره وکارآمىزدي ییه ىدي و بدینىسیلً تعهد خىد را مبنی رب استىار
همی
نم
هادارعالم می دارد:
ت و ساماهن دمرییت رسیدگی هب ش کايات ورعایت همً قىانیه ومقررات سازمان بىرس و اوراق ب ا
ىدن و بهبىد شگی ساماهن دمرییت کی یف
گس
وگهداری سهم بازار و کىشش رد ترش آن
مش
باال ربدن خشنىدی تريان
همی
همی سط
باال ربدن شگی ح دانش  ،آگاهی ،مهارت و خشنىدی کاركىان رشكت ربای بهبىد شگیکاراه
همی
مش
بهبىد شگی ساماهن اهی مىرد بهري ربداری رشكت و تريان
رسیدگی هب هن گام هب ش تکایها  ،پیشنهاداه ،انتقاداه
اطالع رسانی و شفاف سازی رفایند رسیدگی ربای پیشنهاداه،انتقاداهو ش کایت رماجعیه

مش
هم
هم
اینجانب با تعهد هب ارجای ایه خط ی و اختصاص مىابع مىرد نیاز و بازوگری مىارد ذمکىر رد دوري اهی زمانی مىاسب ،از همً کاران میخىاهم با عىایت کامل هب مىازیه گنجاندي شدي رد ایه سند ،تالش و کاری
همی
الزم را رد ربای ربرمیی کامل و بهبىد شگی ایه ساماهن انجام دهند .

سمع
سىلماز ا یلی  -دمریعامل

وشاوی دفتر مرکزی ،خیابان ظفر – بیه وساءواطلسی-پالک-70طبقه اول واحذ4
st

19117 iran ،tehran، zafar ave، no.70 ، Head office:1 floor
وشاوی تاالر آرژاوتیه :تهران میذان آرژاوتیه –اول خیابان بخارست – پالک-49طبقه  3واحذ2
rd

Tehran 15148-Iran ،Arjantine Sq ،No.49 Bokharest Ave ،Arjentine branch:3 floor
وشاوی تاالر فردوسی  :میذان فردوسی خیابان سپهبذ قروی پالک  49طبقه دوم واحذ شمال خاوری
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