زمان مجامع شرکتها
شرکت
رهشاد سپاهان
بیمه حافظ
ایران ترانسفو
سر .بوعلی
ایران ارقام
پتروشیمی خارک
غلتک سازان سپاهان
آزمایش
بیمه کوثر
قند بیستون

عنوان

گروه مپنا
پاالیش نفت بندر

انتخاب اعضای هیئتمدیره

1398/10/12

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

16:00
1398/10/11

تهران -خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) -خیابان بیست و نهم -پالک 26

انتخاب اعضای هیئت مدیره

11:00
1398/10/11

تهران-خیابان مالصدرا-خیابان شیرازی شمالی -خیابان حکیم اعظم پالک 15

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

پاالیش نفت بندر

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی .تصویب

کاشی سعدی
پتروشیمی نوری

هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی ،پالک 74

 1398/10/10تهران ،خیابان استاد نجات الهی(ویال)  ،نبش خیابان ورشو ،ضلع جنوبی پارک ورشو ،سالن
آمفی تئاتر فردوسی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

09:00

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة
انتخاب اعضای هیئتمدیره سایر موارد

1398/10/07

استان تهران ،میدان شیخ بهایی(ضلع شمال غربی)،کوچه دانشگاه الزهرا ،دانشگاه

انتخاب اعضای هیئتمدیره سایر موارد

15:00
1398/10/07

الزهرا(درب شرقی)  ،مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا ،سالن بانو مجتهده امین
اصفهان ،خیابان شهید مطهری ،پل فلزی ،هتل آسمان ،سالن رنگین کمان

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب

11:00
1398/10/03

تهران  ،شهرک غرب  ،بلوار دریا ،روبروی پارک دالوران  ،پالک  80سالن همایش های

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
روزنامة
قانونی
گیریودربازرس
حسابرس
انتخاب
انتخابسرمایه
افزای ش
خصوص
تصمیم
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
سایر موارد
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

اندیشه معلم

09:30
1398/10/02

تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آریا پالک  4سالن جلسات

15:00
1398/10/02

میدان فاطمی خیابان شهید گمنام پالک  14طبقه  4انجمن صنفی کارخانه های قند و

15:00
1398/10/01
10:00
1398/09/30

شکر ایران
تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،شهرک والفجر ،خیابان ایران شناسی ،خیابان نهم،
پالک ،6ساختمان شماره  2سازمان مدیریت صنعتی ،سالن کنفرانس چشم انداز
تهران بلوار میرداماد نبش کوچه کجور پالک 231

14:00
 1398/09/30بندرعباس کیلومتر  20جاده اسکله شهید رجائی ،شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،ساختمان
11:00

آموزش

انتخاب اعضای هیئت مدیره

 1398/09/30اصفهان-بخش مرکزی-شهرک صنعتی محمودآباد--خیابان اصفهان تهران-خیابان 18
شرقی-پالک -951شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان(سهامی عام)
11:00

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

 1398/09/30بندرعباس کیلومتر  20جاده اسکله شهید رجائی،شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،ساختمان
آموزش
10:00

عباس
سر .ساختمان نوین

09:00
 1398/10/10مجتمع آوزشی نیکوکاری رعد واقع در :تهران ،شهرک قدس (شهرک غرب )فاز دو ،خیابان
10:00

عباس
پگاه اصفهان

ساعت مجمع

اصفهان سی و سه پل بلوار ملت هتل پارسیان کوثر سالن میخک

روزنامه
انتخاب
نمونهقانونی
شرکت بابازرس
حسابرس و
انتخاب
بورس
سازمان
اساسنامه
اساسنامه
سر .صنعت پتروشیمی تطابق

ساختمان خلیج فارس

تاریخ و

آدرس

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب

1398/09/30

تهران  -خیابان ولیعصر  -باالتر از خیابان شهید بهشتی  -نرسیده به پارک ساعی -

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

10:00
1398/09/30

نبش کوچه دلبسته  -سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ

انتخاب روزنامة
بازرس قانونی
انتخاب حسابرس
هیئتمدیره
انتخابو اعضای
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

تهران -خیابان ولیعصر -نرسیده به چهارراه پارک وی -خیابان خاکزاد-پالک 21

10:00
 1398/09/30تهران-میدان هفتم-ابتدای خیابان کریمخان زند-ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس  -سالن جلسات
09:00

زمان مجامع شرکتها
شرکت
پتروشیمی پردیس

عنوان

ساعت مجمع

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب

1398/09/28

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

09:00
 1398/09/27تهران،کیلومتر 16بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج)شرکت بهمن موتور سالن همایش شرکت

صنایع ریخته گری

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

ایران
پتروشیمی سرمایه

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

گذاری ایرانیان
پتروشیمی مبین

تاریخ و

آدرس

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

15:00
1398/09/27

پژوهشگاه نیرو واقع در تهران ،شهرک قدس(غرب)انتهای خیابان دادمان

بهمن موتور
تهران ،میدان هفت تیر ،ابتدای خیابان کریم خان زند ،پالک 38

14:00
 1398/09/27تهران  -میدان هفت تیر -خیابان کریم خان زند -شماره  83سالن جلسات شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس

داده گستر عصر نوین

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

 های وبصنایع پتروشیمی

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

تخت جمشید

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

10:00
 1398/09/27هتل المپیک به نشانی :تهران ،بزرگراه شهید فهمیده ،بلوار غربی ورزشگاه آزادی ،باالتر از
ورودی غربی استادیوم آزادی ،هتل المپیک ،سالن هتل آکادمی فوتبال

10:00
1398/09/27

تهران ،اتوبان حقانی ،تقاطع همت ،مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم

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

10:00
1398/09/26

تهران  -خیابان ولیعصر  -نبش خیابان جام جم  -سازمان مدیریت صنعتی

انتخاب اعضای هیئتمدیره سایر موارد

11:00
1398/09/26

تهران -میدان هفت تیر -ابتدای خیابان کریم خان زند -ساختمان شماره- 38طبقه

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه سایر موارد

09:00
1398/09/25

اصفهان ،خیابان شهید مطهری ،پل فلزی ،هتل آسمان ،سالن رنگین کمان

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

14:00
1398/09/25

تهران ـ میدان توحید ،خیابان پرچم ،کانون توحید

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

14:00
 1398/09/25تهران خیابان استاد نجات الهی نبش خیابان ورشو پالک 2خانه اندیشمندان علوم انسانی

سر .توسعه و عمران

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی .تصویب

14:00
 1398/09/25مجتمع شهریار" واقع در اردبیل  -عباس آباد  -بلوار اتوبوسرانی (مالک اشتر) -مجتمع"

استان اردبیل
فجر انرژی خلیج

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

فرآوری مواد معدنی
پتروشیمی پارس
چدن سازان
شیشه دارویی رازی
فیبر ایران

روزنامة
هیئتقانونی
اعضایبازرس
حسابرس و
انتخابموارد
مدیره سایر
انتخابانتخاب

فارس
موتوژن
سر .اعتالء البرز
البرز بالک
بانک آینده
بانک آینده

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31
موارد روزنامه
سایرانتخاب
قانونی
بازرس
حسابرس
شرکت
سال ومالی
انتخاب تغییر

10:00
1398/09/25

همکف -سالن آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سالن کنفرانس  -طبقه  A- 10شهریار-بلوک

تهران ،میدان هفت تیر  ،ابتدای خیابان کریم خان زند  ،پالک  ، 38طبقه همکف  ،سالن
آمفی تئاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

09:00
1398/09/24

هتل تهران واقع در خیابان ولیعصر ابتدای خیابان استاد مطهری

10:00
1398/09/24

تهران -خیابان  16آذر -دانشگاه تهران -ساختمان جدید دانشکده داروسازی -طبقه
چهارم -سالن عمومی 5

تغییر سال مالی شرکت سایر موارد

09:00
 1398/09/23تهران -خیابان  16آذر -دانشگاه تهران-ساختمان جدید دانشکده داروسازی-طبقه چهارم
سالن عمومی 5

انتخاب اعضا هیئت مدیره

09:00
 1398/09/21تهران،بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)  ،بعد از ایستگاه مترو،بلوار کتابخانه ملی ایران،
روبه روی باغ کتاب ،درب غربی کتابخانه ملی ،مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی،

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه

15:00
تاالر قلم،تلفن021-88644144
 1398/09/21تهران،بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)  ،بعد از ایستگاه مترو،بلوار کتابخانه ملی ایران،
14:00

روبه روی باغ کتاب ،درب غربی کتابخانه ملی ،مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی،
تاالر قلم،تلفن021-88644144

