زمان مجامع شرکتها
شرکت

عنوان
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

گلوکوزان

تولیدو صادرات ریشمک

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

سیمان دشتستان
داده گستر عصر نوین -
های وب
کشت و صنعت دشت

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

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه
اصالح مفاد اساسنامه جهت فراه م آوردن امکان
انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سیمان آرتا اردبیل

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

گلتاش

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

فوالد سپید فراب کویر

14:00
1399/12/03
10:00
1399/12/02

1399/11/30
10:00
1399/11/29

گلوکوزان
استان فارس شهر شیراز به آدرس شیراز ،میدان دانشجو  ،خیابان ساحلی غربی
 ،مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار میگردد
استان فارس شهر شیراز به آدرس شیراز ،میدان دانشجو  ،خیابان ساحلی غربی
 ،مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار میگردد
استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ
بهایی ،ضلع شمال غربی میدان ،درب شرقی دانشگاه ال زهرا(س) ،مرکز همایش
بین المللی دانشگاه ال زهرا(س)
استان تهران شهر تهران خیابان خالد اسالمبولی(وزرا)-خیابان نهم-پالک 22
طبقه دوم برگزار میگردداستان تهران شهر تهران به آدرس خیابان پاسدارا ن -خیابان گل نبی -خیابان
ناطق نوری -نبش کوچه رفیق دوست -پالک  - 39مجتمع های وب
زنجان ان تهای شهرک قدس باالتر از کمربندی دفتر مرکزی شرکت

1399/11/28

شیراز-خیابان اردیبهشت برج ( ITال کترونیک) طبقه یازده سالن اج تماعات

15:00
1399/11/28
11:30
1399/11/28
11:00
1399/11/28
10:00
1399/11/27

در محل سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی فوتبال واقع در تهران ضلع غربی
مجموعه ورزشی آزادی ،بلوار دهکده
تهران ،شهید لواسانی غربی (فرمانیه)-پالک  112ساختمان اسپندار طبقه
همکف
تهران ،سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی فوتبال واقع در تهران ضلع غربی مجموعه
ورزشی آزادی ،بلوار دهکده
اصفهان ،خیابان مطهری ،پل فلزی ،هتل آسمان

10:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

بانک پاسارگاد

1399/11/27

تهران -خیابان میرداماد شماره 430

09:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سیمان هرمزگان

1399/12/03

قزوین ،شهرک صنعتی ال برز ،خیابان حکمت  ،نبش حکمت سوم  ،کارخانجات

11:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

گلتاش

1399/12/03

10:00

خرمدره
عمران و توسعه فارس

1399/12/11

15:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سر .سپه

مجمع
10:00

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تولیدو صادرات ریشمک

تاریخ و ساعت

آدرس

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/08/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

1399/11/26
15:00

تهران-خیابان شیخ بهاِیی جنوبی-شهرک والفجر-خیابان ایران شناسی-
خیابان نهم-پالک -6سالن پویش

زمان مجامع شرکتها
شرکت

عنوان
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

ساختمان اصفهان

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان

دارو سبحان
سر .صنعت پتروشیمی

بورس اصالح مفاد اساسنامه جهت فراه م آوردن
امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

ساختمان خلیج فارس
سر .سامان گستر اصفهان تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تغییر محل قانونی شرکت سایر موارد

پاالیش نفت الوان

کشت و دامداری فکا

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره

سر .استان کردستان

1399/11/26
10:00
1399/11/25

1399/11/25

خوراک دام پارس

1399/11/25

1399/11/25

1399/11/21

رهشاد سپاهان

1399/11/20

1399/11/20

1399/11/20
10:00

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

رضوی

1399/11/20
10:00

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سر .استان گیالن

1399/11/20
10:00

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه
سازمان بورس
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

برزویه -پالک1
تهران ،بزرگراه آیت اهلل سعیدی ،بلوار معلم ،ان تهای خیابان کرمانی ،شرکت
داروسازی تولید دارو
خیابان شیخ بهایی جنوبی ،شهرک والفجر ،خیابان ایران شناسی ،خیابان نهم،
پالک ،6ساختمان شماره  2سازمان مدیریت صنعتی ،سالن کنفران س چشم انداز
اصفهان ،میدان امام حسین (ع) -ارگ عظیم جهان نما -طبقه هفتم

شیراز ،کمربندی اکبرآباد  ،قبل از زیرگذر صنایع  ،خیابان بوستان  ،پالک ، 1
دفتر شرکت پاالیش نفت الوان
اصفهان کیلومتر  16جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد ال کعبه جاده اخ تصاصی
شرکت فکا -شرکت کشت ودامداری فکا
تهران ،بلوار نلسون ماندال-خیابان طاهری-نبش ایثار سوم -پالک  2طبقه 4

10:00

10:00
سایر موارد

تهران -دروازه شیراز -بلوار دانشگاه -روبه روی درب شمالی دانشگاه کوچه

11:00

11:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

سر .توسعه گوهران امید

14:00

10:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سر .استان کردستان

1399/11/26

10:00
سایر موارد

سر .استان خراسان

مجمع

15:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

مرجان کار

تاریخ و ساعت

آدرس

1399/11/20
10:00
1399/11/20
10:00

استان کردستان شهر سنندج به آدرس دفتر شرکت سرمایه گذاری استان
کردستان (سهامی عام) واقع در شهرستان سنندج بخش مرکزی محله بلوار
شبلی کوچه گلشن کوچه بهارستان  - 6پالک  – 4طبقه سوم – کد پستی
تارنمای
جادهآدرس
کترونیکی به
صورت ال
 6619666386و
تهران کرج
مخصوص
کیلومتر 10
تهرانیا بهبه آدرس
استان تهران شهر
روبروی رنگ هاویلوکس برگزار میگردد
استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک غرب ،فاز ، 2خیابان هرمزان،
خیابان پیروزان جنوبی ،پالک ، 74مجتمع نیکوکاری رعد برگزار میگردد
مشهد-میدان تلویزیون  -اب تدای بلوار شهید منتظری بعد از پمپ بنزین -
مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد به روش ال کترونیکی آدرس تارنما
https://dima.c sdiran.ir
استان گیالن شهر رشت به آدرس بلوار شهید رجائی  -بلوار شمسی پور
ساختمان شرکت سرمایه گذاری گیالن (سهامی عام) طبقه چهارم و پنجم
برگزار میگردد
استان کردستان شهر سنندج به آدرس دفتر شرکت سرمایه گذاری استان
کردستان (سهامی عام) واقع در شهرستان سنندج بخش مرکزی محله بلوار
شبلی کوچه گلشن کوچه بهارستان  - 6پالک  – 4طبقه سوم – کد پستی
تارنمای
آدرس
کترونیکی به
صورت ال
بزرگراه و یا به
6619666386
نصر (گیشا)،
زیر پل
چمران،
احمد و شهید
جالل آل
تهران ،تقاطع
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ساختمان الغدیر ،طبقه اول

زمان مجامع شرکتها
شرکت

عنوان
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

نیروکلر
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

رهشاد سپاهان

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1398/12/29انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سر .استان تهران

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه

سر .استان گیالن

سازمان بورس
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

خدمات فنی فوالد یزد
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

تامین سرمایه بانک ملت
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

گوشت مرغ ماهان

اصالح مفاد اساسنامه جهت فراه م آوردن امکان
انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

قند تربت جام
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

همکاران سیستم

موارد
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

قند شیرین خراسان

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

تولید ژالتین کپسول ایران

موارد
انتخاب اعضای هیئت مدیره

آرین توسکا
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

شیمی داروپخش
کشاورزی و دامپروری
بینالود
کشاورزی مکانیزه
اصفهان کشت

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

تاریخ و ساعت
مجمع

آدرس

1399/11/20

استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر بعد از صداوسیما ،نرسیده به

10:00

چهارراه پارک وی سالن همایش های مجموعه تالش برگزار میگردد

1399/11/20
09:00

تهران،شهرک غرب ،فاز ، 2خیابان هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی ،پالک 74
،مجتمع نیکوکاری رعد

1399/11/20

استان تهران شهر تهران آدرس خیابان انقالب –خیابان وصال شیرازی

09:00

–کوچه ماهان –پالک  2برگزار میگردد

1399/11/20

گیالن ،رشت ،بلوار شهید رجائی  -بلوار شمسی پور ساختمان شرکت سرمایه

09:00

گذاری گیالن (سهامی عام) طبقه چهارم و پنجم

1399/11/19

یزد ،بلوارآزادگان بلوارشهید دهقان منشادی کیلومتر24جاده فوالدآلیاژی جنب

15:00

شرکت فوالدآلیاژی ایران

1399/11/19

استان تهران شهر تهران به آدرس میدان آرژانتین خیابان خالداسالمبولی،

10:00

خیابان هفتم ،پالک  6طبقه هشتم

1399/11/19
10:00

استان تهران شهر تهران به آدرس تهران  -میدان توحید ،خیابان پرچم ،
تقاطع رودکی شمالی  ،پالک  53برگزار میگردد

1399/11/18

خراسان رضوی ،کیلومتر  12جاده تربت جام به تایباد  -روبروی پلیس راه -

15:00

سالن اج تماعات کارخانه قند تربت جام

1399/11/18

استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر-باالتر از میدان ونک-

10:00

خیابان عطار-پالک  -8ساختمان همکاران سیستم برگزار میگردد

1399/11/15

تهران-میدان دکتر فاطمی  -خیابان شهید گمنام  -پالک  14طبقه  4سالن

15:00

اج تماعات انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران

1399/11/15

تهران ،خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه شهید چمران ( پارک وی ) مجموعه

14:00

تالش

1399/11/15

تهران-خیابان بهشتی(عباس آباد)-خیابان پاکستان -ان تهای خیابان دوم-

10:00

پالک 27

1399/11/15

استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر  ،نرسیده به پارک وی

10:00

مجموعه فرهنگی و ورزشی تالش برگزار میگردد

1399/11/15
10:00
1399/11/15
09:00

نیشابور -شهرک فرهنگیان  -خیام -18پالک 3

اصفهان ،خیابان عباس آباد ،پالک  ،238موسسه خیریه علی و حسین همدان یان

