زمان مجامع شرکتها
شرکت

عنوان
سایر موارد

بانک انصار

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1397/12/29انتخاب روزنامه کثیرالنتشار سایر
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

سیمان دشتستان

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

محورسازان
هتل بین المللی پارسیان

کوثر اصفهان

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر
موارد

بانک قوامین

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1397/12/29انتخاب روزنامه کثیرالنتشار سایر
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1396/12/29انتخاب روزنامه کثیرالنتشار سایر
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

بانک قوامین

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1395/12/29انتخاب روزنامه کثیرالنتشار سایر
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

به پرداخت ملت

موارد
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

ایرکا پارت صنعت

خیابان خالد اسالمبولی(وزرا)-خیابان نهم-پالک -22طبقه دوم

1399/09/29

تهران-خیابان خرمشهر (آپادانا)-کوچه مهتاب-پالک 1

09:00
1399/09/26

1399/09/20

1399/09/20

سالن اج تماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر  10جاده
مخصوص کرج
استان اصفهان شهر اصفهان بلوار ملت ،روبروی سی و سه پل ،هتل پارسیان
کوثر اصفهان
بلوار ملت  -روبروی سی و سه پل  -هتل پارسیان کوثر اصفهان

09:00
1399/09/19

تهران -خیابان شهید مطهری -باشگاه بانک سپه

11:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

بانک قوامین

1399/09/29

10:00

سایر موارد

بانک قوامین

09:00

10:00

کوثر اصفهان
هتل بین المللی پارسیان

1399/09/30

تهران -خیابان شهید مطهری -باشگاه بانک سپه

10:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

پارس سرام

1399/09/30

تهران ،خیابان شهید مطهری ،باشگاه بانک سپه

11:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

بانک انصار

تاریخ و ساعت
مجمع

آدرس

موارد

1399/09/19

تهران ،خیابان شهید مطهری  ،باشگاه بانک سپه

10:00
1399/09/19

تهران ،خیابان شهید مطهری  ،باشگاه بانک سپه

09:00
1399/09/19
08:00
1399/09/17
10:00
1399/09/16
15:00

استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ،خیابان شهید مطهری  ،باشگاه بانک
سپه برگزار میگردد
استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان شهید کالهدوز (دولت سابق)
خیابان دیباجی جنوبی کوچه مژگان پالک  2برگزار میگردد
تهران -خیابان شهید بهشتی -روبه روی پمپ بنزین پاکستان -خیابان
نیریزی پالک3

زمان مجامع شرکتها
شرکت

عنوان
تنفس مجمع عادی بطور فوق العاده

نساجی بروجرد

کاشی سعدی

سر .استان قم

سر .خراسان جنوبی

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1398/12/29انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر
موارد
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه
سازمان بورس
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

قند بیستون

1399/09/15

1399/09/15
10:00
1399/09/15
10:00
1399/09/15
10:00
1399/09/15
10:00
1399/09/15
10:00

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سر .استان کردستان

1399/09/15
08:00

تنفس مجمع عادی سالیانه

قند ارومیه

خیابان ولیعصر  ،نرسیده به چهارراه پارک وی  ،کوچه خاکزاد  ،پالک 21

قم خیابان شهید لواسانی (ساحلی) بین کوچه 35و 37پالک 433

1399/09/12

خراسان جنوبی ،بیرجند ،مدرس  ،8پالک  43یا بصورت الکترونیکی به
تارنمای dima.csdiran.ir
استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه همت-شرق ،خیابان شیرازج نوبی،
نبش کوچه رضوان ساختمان موسسه اعتباری ملل برگزار میگردد
تهران  -خیابان ولیعصر  -باالتر از وحیدی دستگردی  -خیابان شهید بابک
بهرامی  -پالک  - 88شرکت توزیع داروپخش
استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ،خیابان ولیعصر(عج) ،خیابان شهید
عباسپور (توانیر) ،خیابان نظامی گنجوی ،کوچه اح تشام ،پالک  14برگزار
میگردد
استان کردستان  -شهرستان سنندج  -بخش مرکزی  -شهر سنندج -محله
بلوار شبلی -ک گلشن  -ک بهارستان  6پ  -4طبقه سوم-کد پستی
6619666386
تهران -میدان فاطمی -خیابان شهید گمنام -پالک  -14طبقه -4انجمن
صنفی کارخانجات قند و شکر ایران
استان کردستان  -شهرستان سنندج  -بخش مرکزی  -شهر سنندج -محله
بلوار شبلی -ک گلشن  -ک بهارستان  6پ  -4طبقه سوم-کد پستی
6619666386
تهران -میدان فردوسی جنب بانک ملت -ساختمان شهد -طبقه 6

10:00
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

عطرین نخ قم

1399/09/12

شهرک صنعتی شکوهیه فاز  2خیابان همت  8شماره 414

09:00
سایر موارد

ملی صنایع مس ایران

1399/09/15

11:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سر .استان کردستان

بنیسی (فرزان غربی) -پالک -22طبقه اول

12:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره

توسعه مسیر برق گیالن

1399/09/16

تهران -خیابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک -نرسیده به ظفر -خیابان شهید

10:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره

توزیع داروپخش

1399/09/16
11:00

انتخاب اعضای هیئت مدیره

اعتباری ملل

تاریخ و ساعت
مجمع

آدرس

1399/09/10
11:00

تهران ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به پارک ساعی ،پالک  ،2161طبقه چهارم

زمان مجامع شرکتها
شرکت

عنوان
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه تغییر

ملی صنایع مس ایران

موضوع فعالیت سایر موارد
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تامین سرمایه دماوند

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی
منتهی به  1399/06/31انتخاب حسابرس و
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تامین مسکن جوانان

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سیمان دشتستان

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

پتروشیمی نوری

موارد
تغییر سال مالی شرکت سایر موارد

البرز بالک
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

ایران ترانسفو

موارد
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سیمان کردستان

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

باما

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1398/05/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره

سر .ملی
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه

سر .ملی

1399/09/10

تهران -خیابان ولی عصر ( عج)  -نرسیده به پارک ساعی -پالک -2161

10:00

طبقه چهارم

1399/09/09

میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،ضلع شمال غربی

14:00

سازمان بورس سایر موارد

میدان شیخ بهایی ،جنب بانک رفاه ،درب شرقی دانشگاه الزهرا(س) ،مرکز
همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا (س) ،سالن کنفرانس پروین اعتصامی

1399/09/09

تهران -سعادت آباد -باالنر از میدان کاج -خیابان نهم -پالک  -12مجموعه

10:00

نیایش

1399/09/09
10:00
1399/09/09
09:00

تهران -خیابان خالد اسالمبولی(وزرا) -خیابان نهم -پالک -22طبقه دوم
استان تهران شهر تهران به آدرس میدان هفت تیر،ابتدای خیابان کریمخان
زند ،ساختمان شماره ،38طبقه همکف،سالن همایش های شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس

1399/09/08

خیابان  16آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جدید دانشکده داروسازی-طبقه 4

10:00

سالن شماره 5

1399/09/08
10:00

تهران -خیابان مالصدرا -خیابان شیراز شمالی -خیابان حکیم اعظم-
پالک15

1399/09/08

تهران خیابان خالد اسالمبولی(وزرا سابق)خیابان نهم پالک  22انجمن صنفی

10:00

کارفرمایان صنعت سیمان طبقه دوم

1399/09/06
11:00

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

مواد ویژه لیا

تاریخ و ساعت
مجمع

آدرس

تهران -خیابان نلسون ماندال -خیابان گلفام -پالک  -10طبقه چهارم

1399/09/06

آدرس تهران ابتدای خییبان مطهری(از سمت ولیعصر) نرسیده به خیابان

11:00

الرستان پالک  436ساخنمان ادبا برگزار میگردد

1399/09/05

تهران -تاالر الغدیر -تقاطع بزرگراه چمران و جالل آل احمد -دانشکده

15:00

مدیریت دانشگاه تهران -ساختمان الغدیر -طبقه اول

1399/09/05

تاالر الغدیر  -تقاطع بزرگراه شهید چمران و جالل آل احمد  -دانشکده

14:00

مدیریت دانشگاه تهران  -ساختمان الغدیر  -طبقه اول

