
تعداد سهام مورد مزايدهتعداد كل سهام شركتسرمايه ثبت شده

قيمت پايه مزايده 

بابت كل سهام مورد 

مزايده

سپرده شركت در 

مزايده- درصد
سپرده شركت در مزايده

ميليون ريالدرصدميليون ريالسهمسهمميليون ريال

100,000سهامي خاصپيشگامان گستر رايمند1
زميني به مساحت تقريبي 69.561 متر مربع داراي 190,000 متر مربع تراكم مفيد با كاربري، تجاري، اقامتي 

(هتل) و مسكوني، واقع در  خيابان خيام جنوبي شهر تهران.
10,00010,00093,146,6381931,466پروژه

1سهامي خاصاسپرلوس ناب گوهر2
 مجمو عاً 167.887 متر مربع ملك و پروژه با سرقفلي و حق كسب و پيشه، طي 4 پالك ثبتي در مناطق مختلف 

شهر تهران. خيابان شهيدوراميني(99.821 متر مربع)، خيابان شكوفه شرق(18.112 متر مربع) و بلوار شقايق 
(49.954 متر مربع) و تعهد اخذ تراكم با كاربري تجاري و اداري به متراژ مفيد 218,000 متر مربع

10010020,010,9891200,110پروژه

1سهامي خاصكيوان سپهر شعله افروز3
زمين با مساحت تقريبي 11.272 متر مربع (بعد از اصالحي9.289 متر مربع)، گود برداري شده و داراي پروانه 

ساختماني با مجموع زير بناي كل خالص 50,746 متر مربع با كاربري تجاري، اداري و....، واقع در خيابان ورزش 
شهر تهران(روبروي مجموعه ورزشي شهيد كشوري).

1,0001,00028,540,2551285,403پروژه

1سهامي خاصاسپرلوس ابنيه كار4
 مجمو عاً 188.128 متر مربع ملك و پروژه با سرقفلي و حق كسب و پيشه، طي 7 پالك ثبتي در منطقه يافت آباد 
شهر تهران. 6 پالك ثبتي در اطراف ميدان ايثار(160.160 متر مربع) و 1 پالك ثبتي در خيابان بهار (27.968 متر 

مربع)
10010010,571,0791105,711پروژه

1سهامي خاصجاويد كبير ماندگار5

1-پروژه با مساحت تقريبي 13/022 متر مربع(بعد از اصالحي 10/158 متر مربع)، دارايپروانه ساختماني با مجموع 
زير بناي كل خالص53,762 متر مربع با كاربري، تجاري، اداري و ... داراي 7 بلوك در حال اجرا، واقع در اتوبان 

شهيد ستاري، نبش بلوار فردوس شهر تهران.
2- زميني با مساحت 39/017 متر مربع واقع در  يافت آباد، خيابان ابراهيم آباد، بعد از ميدان سوستان، نبش كوچه 

عباسي شهر تهران.

1,0001,00016,488,0161164,880پروژه

11010سهامي خاصبازرگاني و  گردشگري پارتيا

5,0001,0001,000سهامي خاصقصر روشن گلستان 

165,000165,000165,000سهامي خاصقصر سفيد گلستان 

1سهامي خاصچشم انداز گلشن فردوس7
دو قطعه زمين در بخش 6 جنوب شرق اصفهان موصوف به شهيد كشوري به متراژ تقريبي 26,500 متر مربع و 

داراي پروانه ساخت با كاربري تجاري به متراژ خالص 117,000 متر مربع
1,0001,00018,329,7011183,297پروژه

51,000سهامي خاصسهيل سرو پرشيا8

1- پروژه تجاري در زميني به مساحت تقريبي 2.019 متر مربع با 11,786 متر مربع زير بناي مفيد با كاربري 
تجاري، رستوران و .... ،

2- پروژه نيلوفر در زميني به مساحت تقريبي 463 متر مربع با كاربري مسكوني و تجاري به متراژ مفيد 2,400 متر 
مربع، هر دو پروژه واقع در بلوار سجاد شهر مشهد مقدس

510,000510,0007,735,298177,353پروژه

1سهامي خاصاطلس تدبير بيستون ميهن9
زمين با مساحت تقريبي 3.942 متر مربع، داراي پروانه ساختماني، با مجموع زير بناي خالص  28,290 متر مربع با 

كاربري تجاري، مسكوني واقع در خيابان شيخ بهايي شمالي شهر تهران.
1,0001,0009,240,880192,409پروژه

1سهامي خاصاكسير ساحل درياموج10
زميني به مساحت 69,561 متر مربع واقع در طرقبه مشهد داراي پروانه ساختمان با كاربري تجاري به متراژ مفيد 

50 هزار متر مربع
1,0001,0005,253,038152,530پروژه

216,864,285      2,168,643               

آگهي مزايده فروش سهام

شركت توسعه تجارت داتام(سهامي خاص)  متعلق به بانك ايران زمين(سهامي عام)، درنظر دارد سهام شركتهايي به شرح جدول ذيل را از طريق مزايده عمومي و به باالترين قيمت پيشنهادي ارائه شده بابت هر يك از شركتهاي مورد مزايده، با رعايت مبلغ تعيين شده به عنوان پايه مزايده واگذار نمايد:

وضعيت نوع شركت موضوع فعاليت نام شركت رديف

جمع كل قيمت پايه مزايده

75,484پروژه6 1 7,548,390احداث هتل در ناهار خوران گرگان
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 متقاضيان خريد مي بايست، جهت خريد اسناد مزايده مبلغ 000ر500 ريال به حساب  شماره 1-834738-840-500 شبا ir76-0690-0500-84000-834-7380-01  بنام شركت توسعه تجارت داتام  (مزايده گذار) نزد بانك ايران زمين واريز نموده و جهت دريافت اسناد مزايده همراه با فيش واريزي به آدرس شركت مزايده 

گزار مراجعه نمايند.

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشتر با تلفن  26656398-021 تماس حاصل نمايند.

توضيحات:

تاريخ انتشار آگهي مزايده: 1399/06/24

مهلت دريافت اسناد مزايده: 1399/06/24 تا 1399/06/31

  توضيحات بيشتر در خصوص مزايده مربوط به هر شركت در اسناد مزايده درج گرديده و رعايت كليه موارد مندرج در اسناد مزايده براي تمامي متقاضيان خريد الزامي است.

 متقاضيان جهت شركت در مزايده و دريافت اسناد مزايده مي-بايست به صورت حضوري به آدرس شركت توسعه تجارت داتام واقع در تهران- دروس- ميدان هدايت- خيابان شادلو- پالك 14- طبقه چهارم  مراجعه نمايند.

براي كليه شركتهايي كه داراي پروژه مي باشند، بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار مي گردد . تحقيق و بررسي در مورد هر كدام از شركتها از هر لحاظ به عهده متقاضي مي باشد .       

طبق دفاتر شركتهاي مورد مزايده، بخشي از بدهي شركتهاي مزبور، مربوط به بدهي اين شركتها به سهامداران خود مي باشد و از آنجائيكه اين بدهي در محاسبات پايه مزايده لحاظ شده (از مبلغ پايه مزايده كسر شده است) لذا  شركتها تنها در صورتي واگذار خواهند شد كه خريدار نهايي همزمان با تسويه مبلغ قرارداد واگذاري 
سهام، مبلغ بدهي اين شركتها به سهامداران خود را نيز تسويه نمايد، قاابل توضيح است مبلغ مطالبات سهامداران از شركتها به  خريدار منتقل خواهد شد.(مبلغ مطالبات سهامداران از هر شركت در اسناد مزايده درج شده است)

 اولويت با اشخاصي مي باشد كه پيشنهاد خود را به صورت نقدي ارائه داده باشند لكن در صورتيكه پيشنهادي بابت خريد به صورت نقدي واصل نگردد، پيشنهادهايي كه درخواست خريد نقد و اقساط،  تماماً اقساط و يا درخواست تسويه بخشي از مبلغ پيشنهاد از طريق تهاتر با دارايي ديگري را داشته باشند، در جلسه كميسون 
معامالت يا هيات مديره شركت مزايده گزار بررسي خواهند شد. قابل توضيح است در صورت ارائه درخواست خريد اقساطي، متقاضيان خريد مي بايست در فرم پيشنهاد قيمت، به مدت و نرخ سود مورد انتظار دوران اقساط،  بابت خريد اقساطي اشاره نمايند.

در صورتي كه مبالغ پيشنهادي خريداران، به طور مساوي باشد، اولويت فروش با شرايط نقدي است و در ساير شرايط باالترين قيمت مالك عمل مي باشد.

 كليه اطالعات مربوط به مزايده شامل مشخصات و آخرين صورتهاي مالي شركتها، شرايط و نحوه فروش در شركت توسعه تجارت داتام، قابل مشاهده، بررسي و دريافت مي باشد.

شركتهاي موضوع رديف 6 جدول فوق، به صورت كنسرسيوم در حال احداث هتل در منطقه ناهار خوران گرگان بوده و به صورت يكجا به فروش مي رسند.

مزايده گزار در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

 پيشنهادات فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر در جدول فوق، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.

برگزاري مزايده صرفا از طريق شركت توسعه تجارت داتام مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده ، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن متقاضيان محترم از طريق اين شركت امكان پذير مي باشد.

تاريخ بازديداز شركتهاي داراي پروژه:1399/06/31 تا 1399/07/06

مهلت ارسال پيشنهاد: از 8 صبح مورخ 1399/07/07 الي 17 عصر 1399/07/07

تاريخ بازگشايي پاكات: 10 صبح 1399/07/08                    تاريخ اعالم برنده به شركت كنندگان در مزايده:  15 عصر 1399/07/09


