اطالعات تماس

پست الکترونیک:
info@aronsolutions.com
وبسایت:
www.aronsolutions.com
آدرس:

تهران ،بلوار نلسون ماندال ،نبش خیابان

طاهری،پالک  ،216طبقه  ،10واحد 6
تلفن:

021-26212498-96

خدمات
مشاوره و نظارت
طراحی مهندسی پایه و تفصیلی
مطالعات و تدوین گزارشات امکان
سنجی فنی و اقتصادی (طرح توجیهی)
مشاوره در تأمین مالی پروژه ها
پیمانکاری  EPCیا مدیریت پیمان

سوابق
طراحی مهندسی پایه و تفصیلی پروژه
های تولید فروسیلیسیم به ظرفیت های
هجده و دوازده هزار تن در سال
طراحی مهندسی پایه و تفصیلی پروژه
های تولید محصوالت ثانویه از
میکروسیلیکا
مشاوره ،مطالعه و نظارت بر اکثر پروژه
های تولید منیزیم
تدوین طرح های توجیهی برای پروژه های
تولید فروسیلیسیم و منیزیم
طراحی و نظارت بر ساخت پروژه فرآوری
زغال سنگ حرارتی مصرفی فروآلیاژها
سیستم جیگ
سابقه مدیریت عالیه تیم در واحدهای
بزرگ صنایع فروآلیاژ و منیزیم
اجرای پروژه تصفیه مذاب فروسیلیسیم
مشاوره فنی و تأمین مالی پروژه تولید
سیلیکون متال

شرکت راهکار گستران آرون
راهکارهای مهندسی

""A Vision to Clear Solutions

معرفی
تیمی متشکل از مدیران و متخصصان
مجرب صنایع فروآلیاژ ،تولید شمش

منیزیم (از طریق احیا با فروسیلیسیم) و

فرآوری مواد کربنی (مورد مصرف در
صنایع آلیاژی و فوالدسازی) زیر مجموعه

می باشد .هدف اصلی از تأسیس این

شرکت ارائه خدمات تخصصی مدیریتی،
مشاوره ای ،نظارتی ،مهندسی ،امکان

سنجی و اجرای پروژه های صنعتی و

تأمین تجهیزات و مواد اولیه می باشد.

حوزه های فعالیت :
صنایع فروآلیاژ

مطالعات امکان سنجی ،تهیه طرح
توجیهی ،فنی و اقتصادی تولید
فروآلیاژها و فروسیلیسیم با ظرفیت
های مختلف
مشاوره در تأمین مالی پروژه ها
طراحی ،مشاوره و نظارت بر ساخت
کارخانه
مشاوره در خرید تجهیزات داخلی و
خارجی
مدیریت ساخت
مشاوره راهبری کوره های فروآلیاژ
مشاوره تعمیرات و بهینه سازی
مشاوره و تأمین تجهیزات زیست
محیطی
مشاوره تامین نیروی انسانی
مشاوره و اجرای پروژه تصفیه مذاب
فروسیلیسیم
مشاوره و اجرای پروژه تولید فروسلیسیم
با خلوص باال و آلومینیوم پایین
مشاوره و اجرای سیستم جبرانسازی
برق ولتاژ پایین
مشاوره در تامین مواد اولیه مورد نیاز و
فروش محصول صنعت فروآلیاژ
مشاوره در تامین برق و صرفه جویی در
هزینه برق

حوزه های فعالیت :

صنعت منیزیم

مطالعات امکان سنجی تهیه طرح
توجیهی ،فنی و اقتصادی تولید شمش
منیزیم با ظرفیت های مختلف
مشاوره در تأمین مالی پروژه ها
طراحی ،مشاوره و نظارت بر ساخت
کارخانه تولید شمش منیزیم
مشاوره در خرید تجهیزات داخلی و
خارجی
مشاوره در تأمین برق و صرفه جویی در
هزینه برق
مشاوره در تأمین مواد اولیه مورد نیاز
مدیریت ساخت
مشاوره راهبری خط تولید شمش
منیزیم
مشاوره تعمیرات و بهینه سازی خط
مشاوره و تأمین تجهیزات زیست
محیطی
مشاوره تأمین نیروی انسانی

حوزه های فعالیت :

زغال سنگ و مواد کربنی
مطالعات امکان سنجی ،تهیه طرح توجیهی،
فنی و اقتصادی خط ذغال شویی و مواد
کربنی با ظرفیت های مختلف
طراحی،مشاوره و ساخت خط ذغال شویی
و موادکربنی
مشاوره در خرید تجهیزات داخلی و خارجی
و در تأمین مواد اولیه مورد نیاز و فروش
محصول
مدیریت ساخت
مشاوره راهبری خط تولید
مشاوره در بهینه سازی خطوط تولید و
افزایش راندمان خطوط فرآوری مواد کربنی
مشاوره تعمیرات و بهینه سازی

