زمان مجامع شرکتها
شرکت
گسترش سرمایه گذاری

عنوان
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

ایرانیان
سر .افتخار سهام

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

گلوکوزان

موارد
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمای ه سایر
موارد
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

صنایع بهداشتی ساینا

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

سر .ارس صبا

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

فارسیت درود
فروشگاه های زنجیره ای
دیاکو ایرانیان

فروشگاه های زنجیره ای
دیاکو ایرانیان

تغییر محل قانونی شرکت تغییر نام شرکت سایر
موارد

موارد
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب
روزنامه کثیرال نتشار سایر موارد
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

قند تربت جام

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمای ه

گروه صنعتی سدید

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

بیمه نوین

1399/12/11

1399/12/10

محورسازان ایران خودرو
تهران خیابان خالد اسالمبولی (وزرا)  -پالک 84

تولیدو صادرات ریشمک

1399/12/10
11:00
1399/12/09

شیمیایی فارس
قزوین ،شهرک صنعتی ال برز ،خیابان حکمت  ،نبش حکمت سوم  ،کارخانجات
گلوکوزان
تهران میدان فردوسی-جنب بانک ملت.ساختمان شهد.طبقه 6

استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر  10جاده مخصوص کرج سالن
همایش شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار میگردد
تهران هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی

10:00
1399/12/06
15:00
1399/12/06

1399/12/06
11:00
1399/12/06
10:00
1399/12/06
10:00
1399/12/05

1399/12/05

تهران  ،شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردین ،بلوار شریفی ،خیابان توحید
 ، 3پالک  ،3طیقه منفی 1
تهران خیابان شهید بهشتی خیابان صابونچی پالک  ۲۴طبقه  ۲واحد - ۶۰
دفتر مرکزی شرکت فارسیت دورود
تهران ،میدان شهدای ارتش خیابان موحد دانش خیابان مسجد جامع بن بست
توسلی پالک  22طبقه 4
محل دفتر مرکزی موسسه خیریه علی و حسین همدان یان واقع در اصفهان
خیابان عباس آباد پالک 238
تهران ،میدان شهدای ارتش خیابان موحد دانش خیابان مسجد جامع بن بست
توسلی پالک  22طبقه 4
خراسان رضوی -تربت جام -کیلومتر  12جاده تایباد -روبروی پلیس را ه -
کارخانه قند جام -
تهران بلوار نلسون ماندال-بلوار گلشهر-پالک -25طبقه2

10:00
1399/12/05
10:00
1399/12/05

1399/12/03
15:00

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمای ه

فارس ،زرقان ،بلوار پاسداران ،خیابان کارگر ،ان تهای خیابان ،شرکت صنایع

11:00

09:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره

خدمات فنی فوالد یزد

14:00

15:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سر .اقتصاد نوین

1399/12/13

13:00

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمای ه سایر

سیمان اصفهان

1399/12/13

10:00
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمای ه سایر

فنرسازی خاور

1399/12/26

تهران کیلومتر  10جاده مخصوص کرج  -سالن همایش شرکت صنعتی

14:00
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمای ه

شهد

مجمع
09:00

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

شیمیایی فارس

تاریخ و ساعت

آدرس

1399/12/03
15:00

تهران ،اتوبان شهید حقانی ،تقاطع شهید همت ،هتل بزرگ ارم ،سالن همایش
چند منظوره سپهر
استان تهران شهر تهران به آدرس تهران بلوار میرداماد میدان مادر خیابان
شهید سنجابی نبش کوچه یکم پالک  11برگزار میگردد
استان فارس شهر شیراز به آدرس شیراز ،میدان دانشجو  ،خیابان ساحلی غربی
 ،مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار میگردد
یزد ،بلوار آزادگان بلوار شهید دهقان منشادی کیلومتر  24جاده فوالد آلیاژی
جنب شرکت فوالد آلیاژی ایران

زمان مجامع شرکتها
شرکت

عنوان
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تولیدو صادرات ریشمک

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه

ایران مرینوس

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

سر .استان تهران

موارد
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

ایران مرینوس

موارد
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

درخشان تهران

موارد
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سر .سپه

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/09/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تنفس مجمع عادی سالیانه

سر .استان تهران

سیمان دشتستان

های وب

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

شیشه قزوین

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1399/07/30انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

سر .توسعه آذربایجان

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

قند شیرین خراسان
کشت و صنعت دشت

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به
 1400/06/31انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

خرمدره

س.ص .بازنشستگی
کارکنان بانکها

12:00
1399/12/03

استان تهران شهر تهران به آدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خیابان
جالل آل احمد تقاطع چمران سالن الغدیر برگزار میگردد
تهران ،خیابان انقالب ،خیابان وصال شیرازی ،کوچه ماهان ،پالک 2

12:00
1399/12/03

1399/12/03
10:30
1399/12/03

استان تهران شهر تهران به آدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خیابان
جالل آل احمدتقاطع چمران سالن الغدیر برگزار میگردد
تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست)نبش خیابان یازدهم
ساختمان شماره  38طبقه دوم واحد 9
تهران ،کیلومتر 17جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری) پالک 519

10:00
1399/12/03
10:00
1399/12/03

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)
تهران ،خیابان انقالب ،خیابان وصال شیرازی ،کوچه ماهان ،پالک 2

1399/12/02

1399/12/02

استان تهران شهر تهران خیابان خالد اسالمبولی(وزرا)-خیابان نهم-پالک 22
طبقه دوم برگزار میگرددتهران ،میدان آرژانتین ،میدان بهاران ،پالک  ،92شرکت نفت سپاهان

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

استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان پاسدارا ن -خیابان گل نبی -خیابان
ناطق نوری -نبش کوچه رفیق دوست -پالک  - 39مجتمع های وب
تهران خیابان استاد مطهری خیابان شهید سراف راز نبش کوچه سوم شماره 13

1399/11/30
08:30
1399/11/29
15:00
1399/11/29
15:00
1399/11/29

استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان شوش شرقی  ،خیابان
اب راهیمی (ارج)سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهریور برگزار میگردد
استان آذربایجان شرقی شهر تبریز به آدرس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تبریز به نشانی  :تبریز  -خیابان ارتش شمالی برگزار میگردد
تهران ،میدان دکتر فاطمی ،خیابان شهید گمنام ،پالک  ،14طبقه  ، 4سالن
اج تماعات ان جمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران
زنجان ان تهای شهرک قدس باالتر از کمربندی دفتر مرکزی شرکت

11:00
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان

سر .مسکن

1399/12/03

دانشگاه شیراز

10:00
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

فروشگاه رفاه

14:00

10:00
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

داده گستر عصر نوین -

1399/12/03

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

09:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

نفت سپاهان

مجمع

11:00
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر

ریل پرداز سیر

تاریخ و ساعت

آدرس

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

1399/11/29

تهران ،بلوار میرداماد ،میدان مادر ،خیابان شاه نظری ،شماره  8طبقه 4

10:00
1399/11/29
08:30

استان تهران شهر تهران به آدرس هتل المپیک تهران واقع در تهران ،ضلع
غربی مجموعه ورزشی آزادی ،سالن جلسات شماره  23برگزار میگردد

