معرفی
شرکت گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها

به نام خدا
تعالی و کمالجویی در انسانها امری فطری و ذاتی بوده که خداوند متعال در آفرینش کائنات آن را در نهاد و غریزه بشریت سرشته است .امروزه
که سیر تکامل تدریجی جوامع بشری و رشد تکنولوژیها و فناوری های نوین ارتباطی ،مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و ساختار نظم نوین
جهان کنونی را رقم زده است ،سازمانها و شرکت ها نیز در فضای کسب و کار خویش با رقابت و چالشهای روزمره فراوانی به منظور بقاء و

سرآمدی مواجه می باشند و همین امر سبب گردیده تا در دنیای امروز شاهد رشد و توسعه روز افزون علوم و ابزارها و سامانه های مدیریتی در
حوزه های مختلف از جمله مدلهای تعالی و سرآمدی سازمانی باشیم .اینجانب و کلیه همکارانم نیز با عنایت به تنوع و توسعه فناوریهای
صنعت ساختمان کشور ،فضای کسب و کار ،فعالیت رقبا و نیاز و دیدگاه مشتریان ،بر پایه اهداف کالن تدوین شده ،مسیر تعالی را از سال
 1388آغاز نمودیم که دستیابی به اهداف در راستای سرآمدی و تبدیل شدن به مجموعه ای پیشتاز را در زنجیره صنعت ساختمان در ادامه
مسیر می بینیم و در این راستا با بهره گیری از نیروهایی جوان ،متعهد ،متخصص و تحلیلگر و همچنین تدوین برنامه های کالن شرکت در
حوزه های مختلف از جمله بازار تولید ،بازاریابی و فروش ،مالی و سرمایه گذاری ،منابع انسانی و  ...این مسیر را جهت حفظ و ارتقای منافع
کلیه ذینفعان دنبال می نماییم .لذا با توکل به خداوند متعال و تعهد و تالش کلیه همکاران که همواره یاری گر مجموعه در این مسیر بوده
اند ،امید آن را داریم تا با حرکتی ساختار یافته ،زمینه های رشد و شکوفایی ظرفیت های موجود در راستای تحقق آرمانها و چشم انداز بلند
مدت ،همسو با اعتال و آبادانی میهن عزیزمان بیش از پیش فراهم آید.
دکتر امین نعیم آبادی
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مدیر عامل

❖ معرفی شرکت :
شرکت گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها در سال  1388پایه گذاری و در ثبت
شرکت های استان تهران ثبت گردید .شرکت با تکیه بر توان فنی و دانش بهروزِ نیروهای

توانمند خود ،با انجامِ تحقیقات هوشمند بازار بمنظور انتخاب و تعریف بهترین موقعیت و
اقتصادیترین محصول در سراسر کشور و نیز با در نظر گرفتن تواناییِ خود برای ایجاد
ارزش پایدار و بلندمدت برای کلیۀ سهامداران و ذینفعان خود ،توانست یک بار در سال
 1399سرمایۀ خود را به مبلغ  50میلیارد ریال و برای بار دوم در سال  1400به میزان 53
میلیارد ریال افزایش دهد.
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❖ معرفی شرکت گروه :
شرکت گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها با تشکیل شرکت های تابعه و حضور
شرکای تجاری خود توانسته است با بهره گیری از مدیریت یکپارچه در صنعت ساختمان،
جایگاه خود را از مرحله مکان یابی و امکانسنجی تا بهره برداری و رونق بخشی تثبیت نماید.
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❖ زنجیره ارزش شرکت :
زنجیره ارزش شرکت گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها ،فرایند کامل
مدیریت امالک و مستغالت از ابتدا تا انتها شامل تأمین زمین ،توسعه زمین ،تأمین
مالی پروژه ،مدیریت پروژه ساخت ،تامین مصالح و تجهیزات ،بازاریابی و فروش،
برندسازی و تبلیغات ،بهره برداری و رونق بخشی می باشد که از طریق واحدهای

مختلف این شرکت و شرکت های گروه عملیاتی می شود.
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چشم انداز :
• خوشنام در بازار ساخت و ساز
• متعالی در سیستم های مدیریتی و بهره ور در عملیات و فناوری
• سرآمد در سودآوری و تنوع حوزه های فعالیت ها
• همکار با شرکای داخلی و بین المللی
• تبدیل شدن به مرجع صنعت ساختمان از مطالعات اولیه تا بهره برداری
ماموریت :
زنجیره ارزش گروه طاها در صنعت ساختمان شامل آموزش ،امکانسنجی فنی و
اقتصادی ،تأمین زمین ،توسعه اراضی ،تأمین مالی پروژه ،مدیریت ساخت پروژه،
برندسازی و تبلیغات ،بازاریابی و فروش ،بهره برداری و رونق بخشی است.
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دپارتمان ها :

امکان سنجی و
مطالعات بازار

مدیریت
ساختمان
مسکونی اداری

برندینگ و
هویت بخشی

مجری ذیصالح
کشوری نظام
مهندسی
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برگزاری دوره
های آموزشی

بازاریابی و
فروش

مدیریت طرح و
پیمان

مشاور توسعه
کسب و کار

بازرگانی و
تامین
تجهیزات

طرح توجیهی
فنی و اقتصادی

مدیریت بهره
برداری مجتمع
های تجاری

بازسازی و
دکوراسیون
داخلی

❖ خالصه عملکرد :
امکان سنجی ،مطالعات بازار و تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی

دفتر مدیریت پروژه – Project Management Office

36

برندینگ و تبلیغات  -بازاریابی و فروش

41

مدیریت ساختمان و بهره برداری مجتمع های مسکونی اداری تجاری

10

1016
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برخی تجارب گروه :
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برخی تجارب گروه :
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برخی تجارب گروه :

13

❖ برخی از عضویت ها و گواهینامه ها :

1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان تهران
پروانه صالحیت اجرا از وزارت راه و شهرسازی
گواهینامه های ایزو AJA 9001 & 14001 & 18001
گواهینامه  CCPLمدیریت حرفه ای بازار
گواهینامه بین المللی مدیریت حرفه ای پروژه از  ITCC Internationalانگلستان
گواهینامه بین المللی مدیریت برنامه ریزی و اجرای پروژه OXFORD Cert
گواهینامه بین المللی مدیریت پروژه های ملی و بین المللی از London BES
گواهینامه ایزو ASYS 9001
گواهینامه ایزو ASYS 10006
دیپلم افتخار  CICAبابت ساخت ساختمان های امن و مدرن
گواهینامه  ،FIECتوسعه دهندگان مسکن
عضو وابسته انجمن مدیریت پروژه ایران
عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران

برخی گواهینامه ها :
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آدرس  :تهران ،پاسداران ،دروس ،خیابان چیذری ،کوی پروانه ،شماره 9
تلفن 22798046 - 021 :
ایمیل info@pst.co.ir :
اینستاگرام @ pst_co_ir :
واتساپ +98 - 9912910827 :

