زمان مجامع شرکتها
شرکت
وبیمه
وسپه
شکربن
شساخت
ونیرو
شستان
البرز
ساربیل
لپیام
کورزی
ورنا
زدشت
رفاه
فجام
کچاد

عنوان

تاریخ و
ساعت مجمع

آدرس

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

1397/12/23

تهران ،خیابان شیخ بهایی ،شهرک والفجر ،خیابان ایرانشناسی ،خیابان نهم ،پالک ،6

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

10:00
1397/12/20

آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
انتخاب روزنامه
انتخاب حسابرس
قانونیمدیره
بازرس هیئت
انتخاب واعضای
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

مرکز همایش بین المللی دانشگاه الزهرا(س) واقع در تهران -میدان ونک -خیابان
مالصدرا -خیابان شیخ بهایی -ضلع شمال غربی میدان -درب شرقی دانشگاه الزهرا(س)

10:00
 1397/12/12سالن تالش مجموعه فرهنگی وزارت کار و امور اج تماعی ،واقع در تهران خیابان ولیعصر
10:00
1397/12/06

باالتر از جام جم نرسیده به تقاطع شهید چمران
تهران خیابان کامرانیه جنوبی نبش کوچه پیروز پالک 2

11:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

 1397/12/06تهران  -خیابان شیخ بهایی جنوبی -شهرک والفجر -خیابان ایران شناسی -خیابان نهم-
پالک -6مرکز همایش ها -ساختمان مدیریت صنعتی

10:00

انتخاب اعضای هیئت مدیره

1397/12/01

سایت پتروشیمی گلستان واقع در شهرستان آق قال سه راهی گمیشان

14:00
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس  1397/12/01قانونی این شرکت تهران -خیابان شریعتی -باالتر از خیابان وحیددستگردی (ظفر)-نبش
سایر موارد
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
قانونی روزنامه
بازرسانتخاب
بازرسوقانونی
حسابرس و
حسابرس
انتخاب انتخاب

10:00
1397/12/01

کوچه آبان -شماره  -1320طبقه ششم
فرمانیه خیابان لواسانی غربی پ  112ساختمان اسپندار

10:00
 1397/12/01خیابان ظفر کوچه ناجی کوچه فرزان نور بخش کوچه پیروز شرقی ابتدای کوچه سینا
پالک 11

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
حق حضور
قانونی
هیئتبازرس
حسابرس و
تصویب
تعیینقانونی
بازرس
مدیره یا
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
روزنامه
هیئت قانونی
اعضایبازرس
حسابرس و
انتخابموارد
مدیره سایر
انتخابانتخاب

09:00
 1397/11/30تهران خیابان فلسطین شمالی پایین تر از چهارراه زرتشت نبش کوچه شهید فرزام پالک
518

15:00
 1397/11/30تهران  -بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی  -مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه
صنعت نفت  -سالن کاسپین

14:00
 1397/11/30دفتر مرکزی شرکت به آدرس  :استان زنجان  -شهرستان خرمدره ،شهرک قدس ،باالتر از
کمربندی ،شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/07/30
روزنامه
حسابرس و
موارد
انتخاب سایر
قانونی سرمایه
بازرسافزایش
خصوص
انتخابگیری در
تصمیم
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه تغییر
موضوع فعالیت سایر موارد

11:00
 1397/11/30سالن اج تماعات سازمان حج و زیارت به نشانی تهران  ،خیابان آزادی  ،نبش خیابان رودکی
08:30
1397/11/29

تهران،خ یابان گاندی جنوبی،کوچه یکم،پالک،14طبقه چهارم

11:00
 1397/11/29محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اج تماعی سالن تالش به نشانی  :تهران ـ
09:00

خیابان ولیعصرـ باالتر از جام جم ـ نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی)

ادامه در صفحه بعد....

زمان مجامع شرکتها
شرکت
شلیا
مارون
نتوس
ولصنم
ساروج
ولصنم
شلیا
پردیس
فوالد
شپاکسا
فوالد
ثنوسا
فاهواز
خودکفا
خاهن

عنوان
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد
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

تاریخ و
ساعت مجمع

 1397/11/29قزوین ،نواب شمالی ،فلکه شهید حسن پور ،مجتمع ادارات ،روبروی دانشگاه پیام نور ،سالن
اج تماعات اداره کل تعاون کار و رفاه اج تماعی
08:00

1397/11/28

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/05/31
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس یاقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
قانونی انتخاب روزنامه
بازرسموارد
انتخاب حسابرس و سایر

همایش های بین المللی نیایش واقع در سعادت آباد ،میدان کاج ،خیابان نهم پالک 12

15:00
 1397/11/28میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمدقصیر ساختمان طال پالک  49طبقه دوم شرکت پشم
بافی توس

11:00
1397/11/28

سالن همایش چند منظوره سپهر هتل بزرگ ارم واقع در اتوبان حقانی تقاطع همت

10:00
1397/11/28

تهران – میدان ونک – بزرگراه شهید حقانی – بعد از مترو حقانی و کتابخانه ملی –

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30
09:00
روزنامه
انتخاب
نمونهقانونی
شرکتو بابازرس
حسابرس
تطابقانتخاب
بورس 1397/11/28
سازمان
اساسنامه
اساسنامه
سایر موارد

آدرس

ورودی همت غرب – هتل بزرگ ارم – سالن نگین
سالن همایش چند منظوره سپهر هتل بزرگ ارم واقع در اتوبان حقانی تقاطع همت

09:00
 1397/11/28تهران ،خیابان سعادت آباد ،باالتر از میدان کاج ،خیابان دوم (شهید عبقری) ،بلوار بهزاد
شمالی ،نبش باغستان یکم ،مجتمع فنی تهران

09:00
 1397/11/27هتل سیمرغ ،واقع در تهران -خیابان ولی عصر(عج) -پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه
15:00
1397/11/27

دلبسته
اصفهان  ،سپاهان شهر  ،بلوار غدیر  ،بلوار قائم جنوبی  ،جنب دانشگاه شهید اشرفی
اصفهانی  ،سالن اج تماعات شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه(ساختمان نگین

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30

11:00
نقش جهان )
 1397/11/27سالن همایش های بین المللی هتل المپیک واقع در تهران -ضلع غربی مجموعه ورزشی
آزادی  -بلوار دهکده

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

10:00
1397/11/27

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

10:00
نقش جهان )
 1397/11/27مرکز همایش های بین المللی نیایش"واقع در تهران  -سعادت آباد  -باالتر از میدان کاج"

اصفهان  ،سپاهان شهر  ،بلوار غدیر  ،بلوار قائم جنوبی  ،جنب دانشگاه شهید اشرفی
اصفهانی  ،سالن اج تماعات شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه(ساختمان نگین

 -خیابان نهم  -پالک -14مجموعه نیایش)شهیدطهرانی مقدم(

انتخاب اعضای هیئت مدیره

10:00
1397/11/25

کیلومتر  9جاده اهواز-خرمشهر ،در محل کارخانجات شرکت نورد و لوله اهواز

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

15:00
1397/11/25

تهران  -منظریه  -اردوگاه شهید باهنر  -سالن شهید بهشتی

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

10:00
1397/11/24

تهران -سعادت آباد-میدان بهرود-خیابان -33شماره -21هتل اسپیناس پاالس

19:00

