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حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر:

گروه شرکت های فجر به رغم تحریم ها و فشارهای اقتصادی،
موفق در صادرات غیر نفتی

2

حاج طاهرعلی حسن زاده در سال  1357شروع به تاسیس موسسه های حمل و نقل نمود و در همان سال در اجرای فرمان حضرت
امام خمینی (ره) مبنی بر تخلیه بنادر با تهیه حدود  600کامیون از سراسر خراسان بزرگ و اعزام به بنادر جنوبی کشور نقش مهمی
را در تخلیه ی بنادر ایفا نمود .همچنین در طول جنگ تحمیلی همچون عملیات والفجر در انتقال اسرای عراقی به پشت خط مقدم و
با تدارک  800کامیون و اعزام به جبهه های جنگ برای تحویل ارزاق و کمک های مردمی به رزمندگان مجاهد بخشی از دین خود
را به مردم و انقالب ادا نموده است .به طوری که در پی این اقدام های ارزنده توسط صنف کامیون داران و سایر عالقمندان به لقب
پدر صنعت و حمل و نقل خراسان بزرگ آن زمان نائل گردیدو اخیرا نیز با تاسیس موسسه خیریه آوای فجر با پیروی از موالی متقیان
در راستای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست یک بار دیگر عنوان پدر ایتام برای ایشان برگزیده و در محافل مختلف بر
لب ها زمزمه شد الزم به ذکر است که وی با هدف حمایت از تولید داخلی و ملی اقدام به سرمایه گذاری در کارخانه کاشی زرین
خراسان در سال 1393نموده است.
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حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره
گروه شرکت های فجر با ذکر این مقدمه در
نشستی کوتاه با خبرنگار ما انگیزه ی خود را
از به وجود آمدن گروه شرکت های فجر و
اهداف آن چنین بیان نمود :اولین انگیزه برای
ایجاد یک شرکت هولدینگ ،یافتن وسیله ای
برای کنترل و هدایت شرکت ها است .ایجاد
ادغام به واسطه هماهنگی و یکپارچگی در
بخش ها و فعالیت ها ،همچنین به منظور
افزایش تمرکز زدایی و بازده عملیاتی صورت
گرفته است ،ادغام تولیدات یک بنگاه با خدمات
توزیع و یا فرایند تکمیل تولیدات در بنگاهی
دیگر ،صرفه جویی در هزینه ها از طریق حذف
تسهیالت یا کارکنان مازاد ،توان ورود سریع
محصوالت یا خدمات در بازارهای داخلی و
خارجی ،بهره گیری از صرفه جویی ناشی از
مقیاس به منظور افزایش توان رقابت و ارتقاء
کارآیی ،امکان دسترسی به منابع مالی جدید با
هزینه کمتر ،کاهش خطر (ریسک ) تجاری از
طریق تنوع بخشیدن به نوع فعالیت ها از جمله
مهمترین اهداف گروه می باشد.
وی در ادامه مزایای تشکیل هلدینگ و
تجمیع مدیریتی شرکت را به شرح ذیل
برشمرد:پخش ریسک در سطح سازمان،
سربارمرکزی کم ،جبران ضرر شرکت های
مستقل ،دسترسی به سرمایه گذاری با نرخ های
ارزان تر ،اثربخشی بیشتر شرکت های تابعه،

کاهش تصدی گری دولت ها ،سادگی در گرفتن قدرت از شرکت ها و واحدها ،سادگی در
تفویض اختیارات ،امکان برقراری نظام هم افزایی بین شرکت های زیر مجموعه.
حاج طاهرعلی حسن زاده گروه معادن امیر سنگان پارسیان ،شرکت حمل و نقل کاالی
داخلی همای فجر سنگان ،شرکت ماشین آالت فجر سنگان ،شرکت حمل و نقل امیر سنگان،
شرکت حمل و نقل کاالی داخلی فجر تربت حیریه ،شرکت تالشگران فجر سنگان ،باشگاه
فرهنگی ورزشی همای فجر و موسسه خیریه آوای فجر از جمله شرکت های زیر مجموعه
گروه فجر دانست و افزود :این گروه در حال حاضر با ایجاد 2000فرصت شغلی مستقیم و2500
زمینه شغلی غیر مستقیم برای جوانان پاک و مومن توانست ،کشور را به سوی استقالل مالی و
خودکفایی یاری نماید.
رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر با اعالم اینکه تالش خواهیم کرد تا با توکل به خداوند
متعال آنچه را خداوند مهربان به عنوان امانت در اختیارمان قرار داده است برای خدمت به بندگانش
بکار گیریم اظهار داشت :در این کشور اسالمی با حاکمیت ولی فقیه فرصت های رشد و تعالی و
خودسازی انسان در ابعاد مختلف مهیا است و هرکس با هر داشته ای باید از این فرصت استثنایی
برای کسب توشه آخرت نهایت بهره را ببرد.

حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره
گروه شرکت های فجر:

این گروه در حال حاضر با ایجاد2000
فرصت شغلی مستقیم و 2500زمینه شغلی
غیر مستقیم برای جوانان پاک و مومن
توانست ،کشور را به سوی استقالل مالی
و خودکفایی یاری نماید

گروه شرکت های فجر یکی از ساختارهای
اقتصادی فعال در کشور عزیزمان ایران می
باشد که پس از انقالب شکوهمند جمهوری
اسالمیایرانعلیرغمشرایطدشوارواعمال
محدودیت ها و تحریم های کشورهای
متخاصم ،قله های افتخار و پیشرفت را طی
نمود و توانست به اهداف بلند و رفیع خود با
ریسک پذیری و سرمایه گذاری مناسب در
بخش صادرات غیر نفتی دست یابد
گروه شرکت های فجر یکی از موفق ترین
تولیدکنندگان سنگ آهن جمهوری اسالمی
ایران محسوب می گردد که با لطف و عنایت
خداوند متعال و با تدبیر به موقع مدیران
موفق شرکت های گروه  ،با مشکل جدی
برخورد نکرده ایم هرچند که تحریم های
کشورهای متخاصم فشارهای مضاعفی را
درچرخه تولید و خدمات کشور وارد کرده
است

وی تاکید کرد :باید فرصت های دنیوی را به
بهترین شکل مورد استفاده قرار داد ،زیرا کسی
از سرنوشت چند لحظه بعد زندگی خودآگاه
نیست.
حاج طاهرعلی حسن زاده در ادامه به اهمیت
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باید فرصت های دنیوی را به بهترین
شکل مورد استفاده قرار داد ،زیرا کسی از
سرنوشت چند لحظه بعد زندگی خودآگاه
نیست

بکارگیری های نیروهای بومی و اشتغالزایی در منطقه اشاره کرد و افزود :گروه شرکت های
فجر یکی از ساختارهای اقتصادی فعال در کشور عزیزمان ایران می باشد که پس از انقالب
شکوهمند جمهوری اسالمی ایران علیرغم شرایط دشوار و اعمال محدودیت ها و تحریم های
کشورهای متخاصم ،قله های افتخار و پیشرفت را طی نمود و توانست به اهداف بلند و رفیع خود
با ریسک پذیری و سرمایه گذاری مناسب در بخش صادرات غیر نفتی دست یابد.
وی در ادامه در رابطه با محصوالت و خدمات بخش های مختلف گروه اظهار نمود:
گروه شرکت های فجر در بخش راه و ترابری  ،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها
نظیر راه های اصلی و فرعی  ،بزرگراه ها ،آزادراه ها ،راه های ریلی ،باند فرودگاه ،سیستم های
انتقال هوایی پایه دار ،تونل ها  ،پل ها ،راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل( تهیه  ،نصب،
نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری ،عملیات آسفالت را انجام می دهد.
بخش صنعت :امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی ،نساجی ،پوشاک،
چرم ،چوب ،شیشه ،سلولزی ،استخراج و فرآوری به جز نفت وگاز ،ذخیره و تبدیل مواد خام،
تولید در صنایع نفت و گاز ،کانی غیر فلزی ،صنایع سنگین معدنی ،صنایع فلزی (آهن و فوالد)،
فلزی غیرآهنی و فرآورده های فلزی) کارخانجات ابزارآالت و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری
و کنترل تاسیسات صنعتی جانبی ،تولید وسایل آزمایشگاهی ،داروئی ،کارخانجات تولید وسایل
حمل ونقل تجهیزات را انجام می دهد.
بخش معدن و کاوش های زمینی :امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف ،استخراج ،حفاری،حمل
و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین به جز نفت و گاز( در خشکی و آب)،
کاوش های غیر مستقیم روش خشکی ،حفاری های آبی ،هیدروکربوری وتزریق مواد و دفن
زباله ،کاوش های دریایی ،حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک ،بهره برداری از مواد دریا به جز
هیدروکربورها ،سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب و فاضالب،
هیدروکربورها ،آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز ،ساخت و بهره برداری از
معادن زیر زمینی در خشکی و همچنین امور خیریه از اقدام ها و فعالیت های این گروه می
باشد.
رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر در ادامه به طرح توسعه گروه اشاره کرد و گفت:
در صدد احداث کارخانه کنسانتره می باشیم و برخی از اقدام های اولیه هم نیز صورت گرفته
است .الزم به ذکر است که گروه شرکت های فجر یکی از موفق ترین تولیدکنندگان سنگ آهن
جمهوری اسالمی ایران محسوب می گردد که با لطف و عنایت خداوند متعال و با تدبیر به موقع
مدیران موفق شرکت های گروه  ،با مشکل جدی برخورد نکرده ایم هرچند که تحریم های
کشورهای متخاصم فشارهای مضاعفی را درچرخه تولید و خدمات کشور وارد کرده است.
وی افزود :فقط در زیر گروه معدن همان طوری که استحضار دارید کاهش بی سابقه قیمت در
بازار جهانی باعث رکود گردیده است که در این شرایط ،افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی
معادن نیز باعث فشار مضاعف و در نتیجه عدم فعالیت معدود فعاالن این صنعت خواهد شد.
حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر در پایان حمایت دولت و
همبستگی فی مابین کلیه اعضا برای احقاق حق از ارگان های دولتی را خواستار شد

