
تعداد سهام مورد مزایدهتعداد کل سهام شرکتوضعیت موضوع فعالیتسرمایه ثبت شدهنوع شرکتنام شرکتردیف
قیمت پایه مزایده 

بابت کل سهام مورد 

سپرده شرکت در 

درصد- مزایده
سپرده شرکت در مزایده

میلیون ریالدرصدمیلیون ریالسهمسهممیلیون ریال

1سهامی خاصچشم انداز گلشن فردوس1
 جنوب شرق اصفهان موصوف به شهید کشوری به متراژ تقریبی 6دو قطعه زمین در بخش 

 متر مربع و دارای پروانه ساخت16/500
1,0001,00037,801,0001378,010پروژه

100,000سهامی خاصپیشگامان گستر رایمند2
 متر مربع تراکم با کاربری، 424.000 متر مربع دارای 69.561زمینی به مساحت تقریبی 

.و مسکونی، واقع در  خیابان خیام جنوبی شهر تهران (هتل)تجاری، اقامتی 
10,00010,00030,691,6001306,916پروژه

1100100سهامی خاصتوسعه تجارت آدینه رضوان پاژ

1100100سهامی خاصتوسعه تجارت رضوان هیراد سورنا

11,0001,000سهامی خاصنیرو گستر فتح

1با مسئولیت محدودمهر آفرین اندیشه وصال

1,0001,00011,731,4001117,314فعالسرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی1سهامی خاصامین رهیافت کوشا5

1سهامی خاصجاوید کبیر مانگار6

، دارایپروانه ( متر مربع10/158بعد از اصالحی ) متر مربع13/022پروژه با مساحت تقریبی -1

...  متر مربع با کاربری، تجاری، اداری و 93/128ساختمانی با مجموع زیر بنای کل ناخالص

. بلوک در حال اجرا، واقع در اتوبان شهید ستاری، نبش بلوار فردوس شهر تهران7دارای 

 متر مربع واقع در  یافت آباد، خیابان ابراهیم آباد، بعد از میدان 39/017ملک با مساحت - 2

.سوستان، نبش کوچه عباسی شهر تهران

1,0001,00011,108,2361111,082پروژه

1,0005388,811,000188,110پروژهاحداث هتل در مشهد مقدس1سهامی خاصسامه تکسا7

1سهامی خاصکیوان سپهر شعله افروز8

، گود برداری ( متر مربع9.289بعد از اصالحی) متر مربع 11.272زمین با مساحت تقریبی 

 متر مربع با کاربری 118.424شده و دارای پروانه ساختمانی با مجموع زیر بنای کل ناخالص  

.(روبروی مجموعه ورزشی شهید کشوری)، واقع در خیابان ورزش شهر تهران....تجاری، اداری و

1,0001,0008,652,758186,528پروژه

1سهامی خاصاطلس تدبیر بیستون میهن9

 متر مربع، دارای توافقاتی با شهرداری جهت صدور پروانه 3.942زمین با مساحت تقریبی 

 متر مربع با کاربری تجاری، 55.492ساختمانی، حدوداً با مجموع زیر بنای کل ناخالص  

.، واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی شهر تهران...مسکونی و

1,0001,0004,992,300149,923پروژه

11010سهامی خاصبازرگانی و  گردشگری پارتیا

5,0001,0001,000سهامی خاصقصر روشن گلستان 

33,00033,00033,000سهامی خاصقصر سفید گلستان 

پروژه

پروژه

آگهی مزایده فروش سهام

4

 3.758در زمینی به مساحت تقریبی  (هتل)پروژه در حال ساخت با کاربری تجاری و اقامتی

 متر تا درب ورودی حرم مطهر امام رضا در شهر مشهد 150متر مربع با فاصله ای کمتر از 

.مقدس

17,765,000177,650
صد درصد سهم الشرکه

:، درنظر دارد سهام شرکتهایی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و به باالترین قیمت پیشنهادی ارائه شده بابت هر یک از شرکتهای مورد مزایده، با رعایت مبلغ تعیین شده به عنوان پایه مزایده واگذار نماید(سهامی عام)متعلق به بانک ایران زمین  (سهامی خاص)شرکت توسعه تجارت داتام

احداث هتل در ناهار خوران گرگان 104,014,70040,147 1

1

3

 هزار متر مربع تراکم با 580 هزار متر مربع دارای  بیش از 121زمینی به مساحت تقریبی 

کاربری، تجاری،اداری واقع در محله پردیس ایستگاهی شرق، بزرگراه رسالت جنوب، جنب 

ساختمان مرکزی مترو تهران

20,000,000200,000پروژه 1
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51,000سهامی خاصسهیل سرو پرشیا11

 متر مربع زیر بنا و 23.309 متر مربع با 2.019پروژه تجاری در زمینی به مساحت تقریبی - 1

،.... کاربری تجاری، رستوران و 

 متر مربع، هر دو پروژه واقع در 463پروژه پارکینگ مکانیزه در زمینی به مساحت تقریبی - 2

بلوار سجاد شهر مشهد مقدس

510,000510,0003,026,300130,263پروژه

2,200سهامی خاصپیشگامان سالمت ساز ایرانیان 12
 تهران مجوز احداث بیمارستان از وزارت 2 هزار متر مربع در منطقه 14دارای زمینی به متراژ 

بهداشت
10,0008,7441,490,600114,906پروژه

245,000سهامی خاصکارگزاری حافظ13

کارگزاری خرید و فروش سهام و در بازار بورس و اوراق بهادار و فرابورس، خرید و فروش کاال 

در بازار بورس کاال و سایر فعالیت های مجاز در حوزه فعالیت شرکتهای کارگزاری تحت 

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

245,000,000127,400,0001,154,500111,545فعال

12,00012,000661,300319,839فعالتولید لوله پلیمر60,000سهامی خاصفراز پلیمر فردوس14

1,750,000287,266482,100314,463فعال(کشتیرانی)شرکتی فعال در حوزه شناورهای دریایی 1,750,000سهامی خاصفراساحل ایران15

400,000320,000310,70039,321پروژهپایانه حمل و نقل400سهامی خاصپایانه باربری شرق16

1سهامی خاصارتباطات فرزانگان17
صادره از سویسازمان تنظیم  (FCP)دارای پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت 

مقررات و ارتباطات رادیویی
1,0001,000258,70037,761پروژه

60,000,00060,000,000245,10037,353فعالارائه خدمات واسپاری و لیزینگ و تحت نظارت بانک مرکزی60,000سهامی خاصلیزینگ پیمان کارآفرین18

10065149,50034,485پروژهتولید اپلیکیشن و نرم افزار10سهامی خاصسامان ایمن پرواز شرق پاژ19

100,000,00049,000,000124,40033,732فعالارائه خدمات مشاوره و تحلیل گری در حوزه بازار سرمایه و مدیر صندوق های سرمایه گذاری100,000سهامی خاصمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ20

10,000,0003,500,00098,10032,943فعالارائه خدمات رایانه ای و الکترونیکی کارت اعتباری و تجارت الکترونیک10,000سهامی خاصسابین تجارت آریا21

20,00020,00093,60032,808پروژهتولید داروی مونوکلونال آنتی بادی200,000سهامی خاصآسیا پادتن22

15015062,10031,863فعالتولید کنسانتره میوه42,000سهامی خاصافشره ساز فردوس23

. تماس حاصل نمایند021-26656398متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر با تلفن  

98/06/13  :تاریخ انتشار آگهی مزایده

98/06/23 تا 98/06/13از :مهلت دریافت اسناد مزایده

98/06/24 تا 98/06/16از :تاریخ بازدیداز شرکتهای دارای پروژه

 98/06/26 عصر مورخ 16 تا 98/06/24 صبح مورخ 8از  :مهلت ارسال پیشنهاد

98/06/27  عصر مورخ15  :تاریخ اعالم برنده       98/06/26  عصر مورخ17 :تاریخ بازگشایی پاکات
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.، به صورت مشارکتی در حال احداث هتل در حوالی حرم مطهر امام رضا در شهر مشهد مقدس بوده و به صورت یکجا به فروش می رسند4شرکتهای موضوع ردیف 

. جدول فوق به صورت کنسرسیوم در حال احداث هتل در منطقه ناهار خوران گرگان بوده و به صورت یکجا به فروش می رسند10شرکتهای موضوع ردیف 

. تنها به صورت نقدی خواهد بود و پیشنهاد های خرید اقساطی این شرکتها از درجه اعتبار ساقط بوده و بررسی نخواهند شد23 الی 12 واگذاری شرکتهای ردیف 

.مزایده گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

.پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر در جدول فوق، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است 

.، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن متقاضیان محترم از طریق این شرکت امکان پذیر می باشد(ودیعه)برگزاری مزایده صرفا از طریق شرکت توسعه تجارت داتام می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 

.کلیه اطالعات مربوط به مزایده شامل مشخصات و آخرین صورتهای مالی شرکتها، شرایط و نحوه فروش در شرکت توسعه تجارت داتام، قابل مشاهده، بررسی و دریافت می باشد 

.، به صورت مشارکتی مالک پروژه واقع در بزرگراه رسالت می باشند و به صورت یکجا به فروش می رسند3شرکتهای موضوع ردیف 

نزد بانک ایران زمین واریز نموده و جهت دریافت اسناد مزایده همراه با فیش واریزی به  (مزایده گذار)  بنام شرکت توسعه تجارت داتام  ir59-0690-0500-8430-0834-7380-01 شبا 500-843-834738-1 ریال به حساب  شماره 500ر000متقاضیان خرید می بایست، جهت خرید اسناد مزایده مبلغ  

.آدرس شرکت مزایده گزار مراجعه نمایند

:توضیحات

.توضیحات بیشتر در خصوص مزایده مربوط به هر شرکت در اسناد مزایده درج گردیده و رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد مزایده برای تمامی متقاضیان خرید الزامی است  

.طبقه چهارم  مراجعه نمایند- 14پالک - خیابان شادلو- میدان هدایت- دروس- بایست به صورت حضوری به آدرس شرکت توسعه تجارت داتام واقع در تهرانمتقاضیان جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مزایده می 

.تحویل شرکت مزایده گزار دهند های  تصریح شده در فرم اسناد مزایده متعلق به هر شرکت، به حساب معرفی شده واریز و تصویر رسید پرداخت شده را همراه با فرم پیشنهاد قیمتروش شرکت در مزایده معادل  مبلغ درج شده در جدول فوق می باشد که متقاضیان باید طی یکی از (ودیعه)سپرده  

       .تحقیق و بررسی در مورد هر کدام از شرکتها از هر لحاظ به عهده متقاضی می باشد . برای کلیه شرکتهایی که دارای پروژه می باشند، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد 

لذا  شرکتها تنها در صورتی واگذار خواهند شد که خریدار نهایی همزمان با تسویه  (از مبلغ پایه مزایده کسر شده است)طبق دفاتر شرکتهای مورد مزایده، بخشی از بدهی شرکتهای مزبور مربوط به بدهی این شرکتها به سهامداران خود می باشد و از آنجائیکه این بدهی در محاسبات پایه مزایده لحاظ شده 

(مبلغ مطالبات سهامداران از هر شرکت در اسناد مزایده درج شده است).مبلغ قرارداد واگذاری سهام، مبلغ بدهی این شرکتها به سهامداران خود را نیز تسویه نماید، قاابل توضیح است مبلغ مطالبات سهامداران از شرکتها به  خریدار منتقل خواهد شد

 اولویت با اشخاصی می باشد که پیشنهاد خود را به صورت نقدی ارائه داده باشند لکن در صورتیکه پیشنهادی بابت خرید به صورت نقدی واصل نگردد، پیشنهادهایی که درخواست خرید نقد و اقساط،  تماماً اقساط و یا درخواست تسویه بخشی از مبلغ پیشنهاد از 11 الی 1 بابت واگذاری سهام شرکتهای ردیف 

قابل توضیح است در صورت ارائه درخواست خرید اقساطی، متقاضیان خرید می بایست در فرم پیشنهاد قیمت، به مدت و نرخ سود مورد انتظار دوران اقساط،  بابت خرید اقساطی . طریق تهاتر با دارایی دیگری را داشته باشند، در جلسه کمیسون معامالت یا هیات مدیره شرکت مزایده گزار بررسی خواهند شد

.اشاره نمایند

.در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است و در سایر شرایط باالترین قیمت مالک عمل می باشد

 میلیون سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف 49 میلیون دیگر متعلق به احدی دیگر از شرکتهای بانک ایران زمین می باشد، لذا سهام شرکت کارگزاری حافظ تنها در صورت واگذاری 49 میلیون از سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ متعلق به شرکت کارگزاری حافظ و 51از آنجائیکه تعداد 

.قابل توضیح است شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ مدیر صندوق های با سود تضمین شده از جمله صندوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد که در زمان واگذاری اسهام مدیریت صندوق به شرکت دیگری منتقل خواهد شد. حافظ واگذار خواهد شد


