
شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 (سهامی عام)

 نماد

2 از 1 صفحه

علت توقف

فهرست نماد های متوقف بازار نرمال تا 

 تاریخ توقف بازار نام شرکتردیف

1399/10/10

1399/09/22بازار اول   -نرمالبيمه آسياآسيا11  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  (  در خصوص تغيير سرمایه ) 

1395/06/13بازار اول   -نرمالکنتورسازی ایران آکنتور21 تعليق نماد معاملتی

1399/09/04بازار اول   -نرمالایران  ترانسفوبترانس31  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  (  در خصوص تغيير سرمایه ) 

1399/10/03بازار دوم   -نرمالصنایع جوشكاب یزدبكاب41 بررسی بيشتر معاملت

1399/09/23بازار اول   -نرمالنيروترانس بنيرو51  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  (  در خصوص تغيير سرمایه ) 

1399/10/06بازار دوم   -نرمالبين المللی توسعه ساختمانثاخت61 بررسی بيشتر معاملت

1399/09/25بازار دوم   -نرمالکارتن  ایران چكارن71 تعليق نماد معاملتی

1399/10/08بازار دوم   -نرمالداروسازی زهراوی دزهراوی81  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  (  در خصوص تغيير سرمایه ) 

ملی کشت و صنعت و دامپروری زپارس91

پارس

1399/10/10بازار دوم   -نرمال افشای اطلعات با اهميت گروه "الف"

سرمایه گذاری توسعه صنایع سيدکو101

سيمان

1399/10/08بازار دوم   -نرمال  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  (  در خصوص تغيير سرمایه ) 

1399/10/09بازار اول   -نرمالنفت  پارس شنفت111 برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضا)

1399/10/06بازار دوم   -نرمالخوراك   دام  پارس غدام121 برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضا)

1399/10/09بازار دوم   -نرمالتوليدی مهرام غمهرا131 تغييرات بيش از 50 درصد در 15 روز متوالی

1399/10/06بازار دوم   -نرمالآلومرادفمراد141 بررسی بيشتر معاملت

1399/10/09بازار دوم   -نرمالقند ثابت  خراسان قثابت151 افشای اطلعات با اهميت گروه "ب -"ادامه توقف حداکثر برای 2روز 

کاری

1399/09/30بازار دوم   -نرمالشكرشاهرودقشكر161 برگزاری مجامع عمومی عادی ساليانه و فوق العاده  (در خصوص 

تغيير سرمایه )

1399/09/25بازار دوم   -نرمالمعدنی  دماوندکدما171 بررسی بيشتر معاملت

1399/09/25بازار اول   -نرمالسراميك های صنعتی اردکان کسرا181  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  (  در خصوص تغيير سرمایه ) 

1399/10/06بازار دوم   -نرمالپارس  سرام کسرام191 بررسی بيشتر معاملت

1399/10/06بازار دوم   -نرمالتامين  ماسه  ریخته گری کماسه201 بررسی بيشتر معاملت

1399/10/08بازار دوم   -نرمالایران ارقام مرقام211 برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه

1397/05/06بازار اول   -نرمالبانك انصاروانصار221 تعليق نماد معاملتی

1399/10/10بازار اول   -نرمالسرمایه گذاری گروه توسعه ملیوبانك231 افشای اطلعات با اهميت گروه "ب"

1399/10/08بازار دوم   -نرمالبانك صادرات ایرانوبصادر241 تعليق نماد معاملتی

1399/10/08بازار اول   -نرمالبانك ملتوبملت251 تعليق نماد معاملتی

تاریخ تهيه گزارش 1399/10/10شرکت مدیریت فناوری بورس تهران



 نماد

2 از 2 صفحه

علت توقف

فهرست نماد های متوقف بازار نرمال تا 

 تاریخ توقف بازار نام شرکتردیف

1399/10/10

1399/10/08بازار اول   -نرمالبانك تجارتوتجارت261 تعليق نماد معاملتی

1399/09/25بازار اول   -نرمالتوسعه شهری توس گستروتوس271 برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه

1399/09/25بازار دوم   -نرمالشرکت س استان خراسان شمالیوسخراش281 برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضا)

1399/09/22بازار دوم   -نرمالس.عدالت ا .کهگيلویه وبویراحمدوسكهبو291 تعليق نماد معاملتی

1399/10/01بازار دوم   -نرمالليزینگ اقتصاد نوینولنوین301 بررسی بيشتر معاملت

1399/10/06بازار دوم   -نرمالگروه  صنعتی  ملی  )هلدینگ وملی311 بررسی بيشتر معاملت

تاریخ تهيه گزارش 1399/10/10شرکت مدیریت فناوری بورس تهران


