زمان مجامع شرکتها
شرکت
پارس سرام
ماشین سازی اراک

عنوان

تاریخ و
ساعت مجمع

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

1398/10/25

تهران-خیابان خرمشهر-کوچه مهتاب -پالک 1

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

09:00
1398/10/21

سالن همایش دکتر پاکدامن واقع در تهران  ،بزرگراه شیخ فضل اله نوری ( شمال به

قانونیروزنامه
انتخاب
قانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
بازرس یا
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

جنوب ) نرسیده به بلوار مرزداران  ،ورودی فاز  2شهرک فرهنگیان  ،خیابان نارگل  ،خیابان

10:00
مروی  ،خیابان حکمت  ،مرکز تحقیقات راه  ،مسکن و شهرسازی
 1398/10/21هتل المپیک به نشانی :تهران ،بزرگراه شهید فهمیده ،بلوار غربی ورزشگاه آزادی ،باالتر از

داده گستر عصر نوین

روزنامه
هیئت قانونی
اعضایبازرس
حسابرس و
انتخاب
انتخابموارد
مدیره سایر
انتخاب

 های وبشهر سازی و خانه

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

09:00
1398/10/18

سازی باغمیشه

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

11:00

انتخاب روزنامه
انتخاب حسابرس
قانونیمدیره
بازرس هیئت
انتخابو اعضای

1398/10/12

رهشاد سپاهان
بیمه حافظ
ایران ترانسفو
دارو امین
سر .بوعلی
ایران ارقام
بانک دی
صنعتی روان فن آور
پتروشیمی خارک
غلتک سازان سپاهان
البرز بالک
سر .مسکن شمالغرب
آزمایش
سر .شاهد
ساختمان اصفهان
انرژی آذرآب

آدرس

ورودی غربی استادیوم آزادی ،هتل المپیک ،سالن هگمتانه
سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی واقع در تبریز  -بلوار آزادی  -خیابان
شهید جدیری جنوبی  -کوچه شهید فیض اله زاده  -جنب استخر آبادگران
اصفهان سی و سه پل بلوار ملت هتل پارسیان کوثر سالن میخک

16:00
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

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

تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

09:00
 1398/10/10اصفهان  -فالورجان  -بخش پیربکران  -مقابل شهر بهاران  -شرکت داروسازی امین

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

10:00
 1398/10/10مجتمع آوزشی نیکوکاری رعد واقع در :تهران ،شهرک قدس (شهرک غرب )فاز دو ،خیابان
هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی ،پالک 74

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی .تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31
انتخاب روزنامة
انتخاب حسابرس
قانونی مدیره
بازرس هیئت
انتخابواعضای

10:00
 1398/10/10تهران ،خیابان استاد نجات الهی(ویال)  ،نبش خیابان ورشو ،ضلع جنوبی پارک ورشو ،سالن
09:00
1398/10/08

آمفی تئاتر فردوسی
سالن همایش های بین المللی هتل المپیک ،واقع در تهران ،جنب درب غربی استادیوم
آزادی ،هتل المپیک

انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

14:00
 1398/10/08گلپایگان ابتدای جاده یک خوانسار  -شهرک صنعتی سایپا  -بلوار ارغوان  -پالک - 7

انتخاب اعضای هیئتمدیره سایر موارد

10:00
1398/10/07

انتخاب اعضای هیئتمدیره سایر موارد

15:00
1398/10/07

تغییر سال مالی شرکت سایر موارد
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31
قانونیروزنامه
انتخاب
بازرس وقانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
روزنامة
هیئتقانونی
اعضایبازرس
حسابرس و
انتخابموارد
مدیره سایر
انتخابانتخاب
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
انتخاب اعضای هیئت مدیره سایر موارد

کارخانه شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور
استان تهران ،میدان شیخ بهایی(ضلع شمال غربی)،کوچه دانشگاه الزهرا ،دانشگاه
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

11:00
 1398/10/07تهران-خیابان حافظ -بین نوفل لوشاتو و جمهوری  ,شماره  343شرکت پخش ال برز طبقه
5

09:00
1398/10/04

آمفی تئاتر هتل پارس به نشانی تبریز ضلع جنوبی ائل گلی

10:00
1398/10/03

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

09:30
1398/10/03

اندیشه معلم
تهران  -خیابان شهید استاد مطهری  -انتهای خیابان کوه نور  -پالک 22

09:30
1398/10/02
اصفهان ،دروازه شیراز -خیابان بلوار دانشگاه -روبروی درب شمالی دانشگاه ابتدای کوچه
برزویه پالک یک شرکت ساختمان اصفهان
17:00
1398/10/02
15:00

تهران.میدان ونک.ابتدای خیابان مالصدرا.ساختمان شماره15

زمان مجامع شرکتها
شرکت
بیمه کوثر
قند بیستون
ساختمان اصفهان

عنوان
تصمیم گیری در خصوص افزای ش سرمایه

1398/10/02

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب

15:00
1398/10/02

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

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31
قانونیروزنامه
انتخاب
قانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
بازرس یا
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

سر .مسکن شمال
شرق

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31

پارس پامچال

روزنامه
هیئت قانونی
اعضایبازرس
حسابرس و
انتخاب
انتخابموارد
مدیره سایر
انتخاب
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به

سازمانانتخاب
بازرس قانونی
اساسنامهانتخاب
1397/12/29
بورس
حسابرس واساسنامه
شرکت با نمونه
سر .صنعت پتروشیمی تطابق

ساختمان خلیج فارس
فن آوا کارت
گروه مپنا
پاالیش نفت بندر

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

عباس
پگاه اصفهان
پاالیش نفت بندر

کاشی سعدی
مواد ویژه لیا
پتروشیمی نوری
بانک آینده
بانک آینده
پتروشیمی پردیس
صنایع ریخته گری
ایران

شکر ایران

15:00
 1398/10/02اصفهان -دروازه شیراز خیابان بلوار دانشگاه روبروی درب شمالی دانشگاه کوچه برزویه
پالک یک طبقه اول شرکت ساختمان اصفهان

14:00
1398/10/02

مشهد -بلوار خیام-سالن اج تماعات سرپرستی بانک مسکن

09:00
1398/10/01

تهران -میدان آرژانتین  -خیابان ال وند -کوچه -29پالک 3طبقه چهارم

12:00
1398/10/01

دفتر قانونی شرکت به آدرس :تهران  -خیابان بهشتی -خیابان احمد قصیر (بخارست

10:00
1398/10/01

سابق)  -کوچه پژوهشگاه دوم  -پالک 10
تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،شهرک والفجر ،خیابان ایران شناسی ،خیابان نهم،
پالک ،6ساختمان شماره  2سازمان مدیریت صنعتی ،سالن کنفرانس چشم انداز

10:00
1398/10/01

تهران -میدان آرژانتین  -خیابان ال وند -کوچه -29پالک 3طبقه چهارم

10:00
1398/09/30

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

ساعت مجمع

تهران میدان آرژانتین خیابان ال وند کوچه آریا پالک  4سالن جلسات

قانونیروزنامه
انتخاب
قانونی
حسابرس و
تصویب
بازرس
بازرس یا
هیئت مدیره
انتخابگزارش
استماع

فن آوا کارت

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

10:00
1398/09/30

تهران ابتدای خیابان مطهری نرسیده بهالرستان پالک 436ساختمان ادبا

انتخاب روزنامة
بازرس قانونی
انتخاب حسابرس
هیئتمدیره
انتخابو اعضای
استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/05/31
روزنامه
هیئت قانونی
اعضایبازرس
حسابرس و
انتخاب
انتخابموارد
مدیره سایر
انتخاب

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

تنفس مجمع عادی بطور فوق العاده

09:00
 1398/09/28تهران،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،

تنفس مجمع عادی بطور فوق العاده
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31
روزنامة
حسابرس و
موارد
انتخاب سایر
قانونی سرمایه
بازرسافزای ش
خصوص
انتخابگیری در
تصمیم

10:30
تاالر قلم
 1398/09/28تهران،بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)  ،بعد از ایستگاه مترو،بلوار کتابخانه ملی ایران،
09:00
1398/09/28

روبه روی باغ کتاب ،درب غربی کتابخانه ملی ،مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی،
تاالر قلم
پژوهشگاه نیرو واقع در تهران ،شهرک قدس(غرب)انتهای خیابان دادمان

09:00
 1398/09/27تهران،کیلومتر 16بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج)شرکت بهمن موتور سالن همایش شرکت
بهمن موتور
15:00

