همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /
موسسه:

شرکت تعاوني 4مس دامغان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس رحیمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه دامغان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

❖ اکتشاف و استخراج معاد م
❖ استخراج و توليد سنگ ساختمانی مرمريت ،سنگ آهکی و مرغوبترين سنگ بشه ايرا
❖ فرآوری سنگ معدنی م و توليد شمش م
-

محورهای همکاری مشترک

•

همکاری با دانشگاه و تيم تحقيقاتی دانشکده علوم زمين جهت انجام اکتشاف محدوده های شرکت

•

تفاهم جهت استفاده از امکانات آزمايشگاهی و فرآوری

•

فراهم شد امکا گذراند کارآموزی دانشجويا در معاد و واحدهای فرآوری شرکت

•

همکاری مشتر

•

بررسی راهکارهای عملی جهت حفظ منابع طبيعی ،محيط زيست و توجه به توسعه پايدار
-

جهت بهبود فرآيند و همچنين بهينه سازی خطوط فرآوری

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

با انعقاد تفاهم نامه سه ساله فی مابين دانشگاه دامغا و شرکت چهار م انجام امور اکتشافی مورد نياز شرکت از طريق عقد قرارداد با دانشگاه و تيم
اکتشافی دانشکده علوم زمين که مرکب از  6عضو هيات علمی است به اجراء درخواهد آمد .اولين قرارداد با شرکت فوق در ارتباط با انجام اکتشاف فلز م
در محدوده معدنی حق نظر واقع در جنوب غربی دامغا منعقد شده است .حجم اعتبار تخمينی مورد نياز برای اکتشاف در محدوده فوق در حدود هفت
ميليارد و هشتصد ميليو ريال است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

مراحل انجام قرارداد طی  5مرحله انجام خواهد شد .که اولين مرحله آ مربوط به تهيه طرح اکتشاف جهت ارائه به سازما نظام مهندسی معد استا
سمنا و اداره کل صنعت ،معد و تجارت استا سمنا است که صورت گرفته است و طرح تهيه شده جهت بررسی و اعالم نظر در اختيار سازما مهندسی
معد استا قرار داده شده است .در ادامه برنامه هايی جهت گسترش همکاری ها و استفاده از ظرفيت های دانشگاه جهت انجام اکتشاف در سطح وسيع
تری از محدوده های شرکت مد نظر می باشد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
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