زمان مجامع شرکتها
شرکت
صنعتی بهشهر
صنعتی بهشهر
قند شیرین خراسان
کشت و صنعت چین

عنوان

ساعت مجمع

سایر موارد

 1398/01/21تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی  -آزادی پژوهشگاه صنعت نفت سالن همایش کاسپین

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

10:30
 1398/01/21تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی  -آزادی پژوهشگاه صنعت نفت سالن همایش کاسپین

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
انتخاب روزنامه
انتخاب حسابرس
قانونیمدیره
بازرسهیئت
انتخاب واعضای
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

چین
قند ارومیه

تاریخ و

آدرس

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

09:00
1398/01/19

تهران-میدان دکترفاطمی-خیابان شهید گمنام-شماره-14طبقه 4

15:00
1397/12/28

تهران  -خیابان کریم خان زند  -خیابان ایرانشهر شمالی  -روبروی خیابان سپند -

10:00

ساختمان  - 555طبق 6

1397/12/28

تهران میدان فردوسی جنب بانک ملت ساختمان شهد طبقه6

09:00

بانک قرض الحسنه

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

1397/12/27

دفتر مرکزی بانک واقع در تهران خیابان سعادت آباد باالتراز میدان کاج نبش باغستان

رسالت

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29
روزنامه
حسابرس و
موارد
انتخاب سایر
قانونی سرمایه
بازرسافزای ش
خصوص
انتخابگیری در
تصمیم

15:00
1397/12/27

یکم پالک 15
تهران خیابان گاندی کوچه سیزدهم پالک  14طبقه  1سالن چند منظوره

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

14:30
1397/12/27

سالن همایش گروه بهمن واقع در تهران بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)

بیمه رازی
سر .ارزش آفرینان
تجهیز نیروی زنگان
سیمرغ
کارتن مشهد
ارتباطات سیار
بانک آینده
اعتباری کوثر مرکزی
فارسیت درود
سیمان صوفیان

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/08/30
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
انتخاب روزنامه
انتخاب حسابرس
قانونیمدیره
بازرسهیئت
انتخاب واعضای
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

کیلومتر  13پالک  279طبقه 4

14:00
 1397/12/27زنجان  -شهرک صنعتی شماره یک  -خیابان دی جنوبی -شرکت تجهیز نیروی زنگان
11:00
1397/12/27

دفتر مرکزی  -تهران بلوار آفریقا نبش گلفام پالک 209

10:00
1397/12/27

مشهد کیلومتر  18جاده قوچان روبروی خانه سازی کوچه شهید یزدی

10:00
 1397/12/27تهران -میدان ونک -خیابان ونک -نرسیده به بزرگراه کردستان -برج همراه اول -سالن
آمفی تئاتر شرکت

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

09:00
 1397/12/27تهران-بزرگراه شهید حقانی -بلوار کتابخانه ملی ایران -مرکز همایش های بین المللی
کتابخانه ملی

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29
روزنامه
هیئت قانونی
اعضایبازرس
حسابرس و
انتخاب
انتخابموارد
مدیره سایر
انتخاب

09:00
 1397/12/26سالن همایش هتل بزرگ سیمرغ واقع در خیابان ولیعصر  -پایین تر از پارک ساعی  -نبش
کوچه دلبسته  -شماره 1096

15:00
 1397/12/26تهران  -خیابان دکتر بهشتی  -خیابان پاکستان  -کوچه چهارم  -پالک - 4جنب سفارت
افغانستان  -سالن کنفرانس شرکت سیمان فارس و خوزستان

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه تطابق
اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

15:00
 1397/12/26تهران  -خیابان شهید مطهری  -بعد از تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی  -پالک - 334
14:00

ساختمان شرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری (طبقه همکف )

ادامه در صفحه بعد....

زمان مجامع شرکتها
شرکت

عنوان

تاریخ و
ساعت مجمع

آدرس

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

1397/12/26

تهران  ،کیلومتر  16بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) شرکت بهمن موتور سالن همایش

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
روزنامه
حسابرس و
موارد
انتخاب سایر
قانونی سرمایه
بازرسافزای ش
خصوص
انتخابگیری در
تصمیم

14:00
1397/12/26

شرکت بهمن موتور
تهران  -خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

11:30
1397/12/26

تهران هتل هویزه تقاطع خیابان طالقانی و استاد نجات الهی

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

10:00
1397/12/26

سالن اج تماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در تهران ،کیلومتر  10جاده

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

10:00
1397/12/26

تهران ،قائم مقام ،خیابان میرزا حسنی ،پالک  18سالن همایش امین ال ضرب

10:00
1397/12/26

تهران ،خیابان نلسون ماندال(آفریقا) ،ابتدای بلوار آرش ،پالک 38

10:00
1397/12/26

تهران  -خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ

روزنامه
حسابرس و
موارد
انتخاب سایر
قانونی سرمایه
بازرسافزای ش
خصوص
انتخابگیری در
تصمیم

10:00
1397/12/26

تهران سالن همایش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی نبش

تجارت الکترونیک

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

10:00
 1397/12/26سالن همایش موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش نوسازی صنایع

پارسیان کیش
مدیریت انرژی امید

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع

تابان هور

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30

لیزینگ آریادانا
لیزینگ ایران و شرق
تکین کو
سر .ایران خودرو
سیمان مازندران
فوالد کاویان
لیزینگ ایران و شرق
مهرام

اعتباری ملل
پگاه اصفهان
پگاه اصفهان
تهران شیمی
سر .فالت ایرانیان
سیمان شمال

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
روزنامه
قانونیانتخاب
قانونی
حسابرس وبازرس
انتخابحسابرس و
انتخاب
سایر موارد
بازرس
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30

مخصوص کرج

خیابان فرصت طبقه دهم

قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29
روزنامه
قانونی
گیری ودربازرس
حسابرس
انتخاب
انتخابسرمایه
افزای ش
خصوص
تصمیم

09:30
1397/12/25
15:00
1397/12/25

ایران واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی  ،خیابان ایران شناسی ،خیابان نهم پالک6
تهران  -خیابان شیخ بهایی جنوبی  -شهرک والفجر  -خیابان ایرانشناسی  -خیابان
نهم  -پالک  - 6سازمان مدیریت صنعتی
تهران میدان ونک خیابان شهید خدامی شماره  51هتل هما

14:00
 1397/12/25اصفهان-شهرستان اصفهان-ضلع جنوبی سی و سه پل(هتل پل)-هتل پارسیان کوثر-
سالن میخک

انتخاب اعضای هیئت مدیره
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30

12:00
 1397/12/25اصفهان-شهرستان اصفهان-ضلع جنوبی سی و سه پل(هتل پل)-هتل پارسیان کوثر-
11:00
1397/12/25

سالن میخک
قانونی شرکت واقع در تهران،میدان آزادی،بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) خیابان صنایع
فلزی،خیابان  17شهریور،خیابان نورد،شرکت داروسازی تهران شیمی

10:00
 1397/12/25سالن همایش های اندیشه معلم واقع در تهران ،شهرک غرب ،بلوار پاکنژاد ،روبروی پارک

قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع

10:00
1397/12/25

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30

10:00

دالوران ،بین رامشه و گلها ،پالک 80
هتل بزرگ ارم واقع در میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعداز مترو حقانی ورودی همت
غرب سالن سپهر

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه

ادامه در صفحه بعد....

زمان مجامع شرکتها
شرکت
فنرسازی زر
کشت و صنعت جوین
بانک حکمت ایرانیان
بیمه نوین
پرداخت الکترونیک

عنوان

چدن سازان
بانک تجارت
بانک تجارت
پتروشیمی فارابی
خدمات فنی فوالد یزد

ساعت مجمع

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

1397/12/25

سالن کنفرانس شرکت فنرسازی زر(سهامی عام) به آدرس کیلومتر  15جاده قدیم کرج،

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

10:00
1397/12/25

جنب شرکت زامیاد

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/04/31
مواردروزنامه
انتخاب
حسابرس
قانونی سایر
بازرس مدیره
پاداشو هیئت
انتخابتعیین
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

10:00
1397/12/25
تهران  -لویزان  -بلوار ستاد نیروی زمینی ( به سمت شمال ) -باالتر از سه راه ازگل -
سالن پذیرایی سروناز
09:00
 1397/12/25تهران  -بلوار میرداماد  -میدان مادر  -خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )  -نبش
جوین (سهامی عام)

09:00
1397/12/25

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد
سایر موارد
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

اعتباری بانک تجارت  -سالن غدیر

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

08:00
 1397/12/25تهران خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش کوچه نصرتی مجموعه سالن های
همایش صدرا سالن الله
08:00
1397/12/25

تولیدو صادرات

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

12:00
1397/12/23

ریشمک

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30

سر .صنعت بیمه
گروه مپنا

تهران -خیابان ولیعصر -باالتر از جام جم -نرسیده به پارک وی -مجموعه فرهنگی

09:00
 1397/12/25خیابان طالقانی  -روبروی هتل انقالب  -نبش کوچه بازرگان  -ساختمان مدیریت امور
اعتباری بانک تجارت  -سالن غدیر
08:30
1397/12/25
خیابان طالقانی  -روبروی هتل انقالب  -نبش کوچه بازرگان  -ساختمان مدیریت امور

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

ریل سیر کوثر

کوچه یکم  -پالک 11

09:00
1397/12/25
تهران -خیابان میرزای شیرازی کوچ 17 0سالن اج تماعات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد
ایرانیان
09:00
اصفهان ،خیابان شهید مطهری ،پل فلزی ،هتل آسمان ،سالن نسیم
1397/12/25

08:00
1397/12/23

مخابراتی ایران

استان خراسان رضوی شهرستان جوین باالتر از ایستگاه نقاب شرکت کشت و صنعت

ورزشی تالش

سامان کیش
تکنوتار

تاریخ و

آدرس

روزنامه
حسابرس و
موارد
انتخاب سایر
قانونی سرمایه
بازرسافزای ش
خصوص
انتخابگیری در
تصمیم
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

سالن اج تماعات این شرکت

دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر  2بلوار مدرس

شیراز ،میدان دانشجو  ،خیابان ساحلی غربی  ،مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز

10:00
 1397/12/23مجموعه تاالر های پذیرایی فرهنگیان واقع در میدان ونک چهار راه جهان کودک بزرگراه
آفریقای جنوبی روبروی ساختمان راه آهن
10:00
1397/12/23
تهران ،خیابان شیخ بهایی ،شهرک والفجر ،خیابان ایرانشناسی ،خیابان نهم ،پالک ،6
10:00
1397/12/23
09:00

آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی
تهران ،بلوار میرداماد ،نبش کوچه کجور ،پالک  ،231گروه مپنا

