


معرفی

ــرمایه گذاری های  ــن س ــی از بزرگتری ــش یک ــوب کی ــوالد کاوه جن ــرکت ف ش
بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی در بخــش تولیــد فــوالد بــه شــمار مــی رود 

کــه عملیــات احــداث آن از ســال 1386 در منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و 
فلــزی خلیــج فــارس در زمینــی بــه مســاحت 170 هکتــار در بندر عبــاس آغــاز گردیده 
اســت. تکمیــل زنجیــره فــوالد از معــدن تــا مقاطع فــوالدی بــه منظــور حضــور در جمع 
ســه تولیــد کننــده برتــر کشــور بــا کســب ســهم 10 درصــدی از تولیــد کل کشــور در 

افــق ســند چشــم انــداز 20 ســاله از جملــه اهــداف نخســتین ایــن شــرکت اســت.

SKS CO. - AT A GLANCE:

South Kaveh Steel Company (SKS CO.) is one of the largest investments of Islamic 

Revolution Mostazafan Foundation (IRMF) in the major of steel production in Iran .It is 

located on a plot of land with 170,000 Square meters in Persian Gulf Mining & Metal 

Industrial Special Economic Zone (P.G.M.I.S.E.Z), in Hormozgan, Bandar Abbas region, 

since 2007. Completing Steel production chain from mine to Steel sections is the 

main key part of SKS target, in order to consider as one of the three Iranian superior 

Steel  producers by achieving 10 percent share of the whole country’s production.



 تامین آب صنعتی از طریق برداشت آب از دریا
 زنجیـره کامل تولیـد فـوالد از چرخه معدن تـا مقاطع 

فوالدی
 همجواری با نیروگاه برق

 بهره گیـری از تکنولـوژی تولید آهن اسـفنجی به روش 
احیاء مسـتقیم )MIDREX (و تولید شـمش به روش کوره 

الکتریکی  قوس 
 برخـورداری از جایـگاه اول کشـور در ترانزیـت کاال و 

دروازه طایـی کریـدور شـمال- جنـوب
 قابلیت جـذب سـرمایه گذاری با توجه بـه وجود مناطق 

آزاد تجـاری، صنعتی و اقتصادی
 موقعیـت ترانزیتی کاال از جنوب و جنوب شـرق آسـیا 

تـا قفقاز و آسـیای میانه 

 وجـود ذخایـر عظیـم گاز، نفـت و معـادن بـا ارزش 
اقتصادی بـاال و همچنین نزدیکی به معـادن مواد معدنی 

در اسـتان های اطـراف )کرمـان، یـزد و فـارس(
 برخـورداری از مزیت نسـبی به دلیل وجود تاسیسـات 
عظیم بندر شـهید رجایی و اسـکله منطقه ویـژه، امکان 
بهره بـرداری از حمـل و نقـل دریایـی همراه بـا امکانات 

ریلـی و جاده ای مناسـب در منطقه
 حسـن همجـواری با شـرکت های متعـدد فـوالدی در 

منطقـه ویژه و امـکان اسـتفاده از ظرفیت هـای صنعتی 
د  جو مو

 دسترسـی بـه اسـکله تخلیـه و بارگیـری مـواد فله و 
معدنـی منطقـه ویـژه و همچنین امـکان بهره گیـری از 
سیسـتم شـانتینگ یارد و تجهیـزات تخلیـه، بارگیری، 

انباشـت و برداشـت منطقـه ویژه 

 Extracting water from seawater

 Completing Steel production chain

 Adjacency to the Electric Power Plant

 Exploiting MIDREX process to produce Sponge Iron by 

providing reliable Direct Reduction Ironmaking (DRI) 

technologies, and producing Steel billet by Electric Arc 

Furnace  (EAF)

 Having the first place in the transit of stuff and golden 

gate of North-South Corridor in Iran

 SKS CO. has capacity to attract investment considering 

the fact that is located in Industrial Special Economic 

Zone 

 Stuff transiting situation from South and South-east 

Asia to Caucasus and Central Asia

 The existence of huge resources of gas, oil and high  

economic mines in nearby provinces( i.e. Kerman, Yazd 

,and Fars)

 Having facility conditions including shipping line and 

road 

transportation systems in Shahid Rajaee Special Zone 

Jetty

 Adjacency to many Steel companies in Industrial 

Special Economic Zone (ISEZ) and possibility to use 

industrial capacities.

 Accessing to the loading and unloading bulk materials 

and exploiting shunting yard railway ,discharge 

 equipment, stacker and reclaimer system.

ADVANTAGES



Product

محصول

Row Parameter Permit Limited

1 Total Iron(%) 88 to 92
2 Carbon(%) 1.5 Min
3 Metallization(%) Min 91<Metallization< 93 Max
4 Sio2(%) 4 Max
5 Al2o3(%) 0.5 Ave
6 Sulfur(%) 0.005 Max
7 Phosphorus(%) 0.08 Max

8 Size
9-18 mm : 90% 
6.3 - 9 mm : 5% 

-6.3 mm : 5% Max

استاندارد فوالدهای ساختمانی

 General Structural Steels

ASTM A36
ASTM A283
JIS G3106
DIN 17100
EN 10025

استاندارد فوالد تقویت شونده بتن

Concrete Reinforcement Steels

Gost 380-94
ASTM A615
ASTM A706

JIS G3112
استاندارد مفتول فوالدی

Low Carbon for Wire Rods & pipes
SAE J403
JIS G3505
DIN 10016

استاندارد مفتول برای الکترود جوشکاری و سیم جوش

 Carbon Steel Electrodes and Fluxes for
Welding

DIN 17145
JIS G3503

استاندارد فوالد کله زنی سرد

Cold Heading Quality

SAE J403
JIS G3507

DIN 1654-3
DIN 17111

Steel Billet Size /اندازه محصول

Dimensions /ابعاد شمش Size /اندازه Tolerances /تلرانس

سطح مقطع

Cross-section
(mm × mm)

130×130

1% ±150×150

180×180

200×200

طول شاخه

Cutting Length
(mm)

12000
50 mm ±

100 mm ±



کلیات
Specification

محصول
Product

ظرفیت
Capacity TPY (Tons Per Year)

شرح پروژه
Project Title

آهن اسفنجی یک میلیون و 856 هزار تن درسال واحد 2و1 احیاء مستقیم
Sponge Iron 1/856/000 Module 1&2: DRI

شمش فوالدی در مقاطع 130*130، 150*150، 
200*200 و 180*180 )به دلخواه( به طول 6 تا 
12 متر شامل گروه های فوالدی کم کربن، متوسط 

کربن، کربن باال و فوالدهای مقاوم کم آلیاژی

بیلت 2 میلیون و 400 هزار تن
 در سال

واحد یک و دو فوالدسازی

Cross Section (mm×mm):
130×130    /  150 × 150

 180 × 180    /  200 × 200
Cutting Lengths (mm): 6000 – 12000

Low  Carbon / Medium Carbon
/ Low Alloy Steel

 Billet 2/400/000
Phase 1&2:

 Steel Making Plant

پروژه های خاتمه یافته
COMPLETED PROJECTS

UNDER CONSTRUCTION PROJECTS

طرح های توسعه
Development plans

 2 ایستگاه تقلیل فشار گاز 
230 KVخطوط انتقال برق فشار قوی 

 پست اصلی کارخانه 230/33 کیلو ولت 
 برق رسانی به سایت آبشیرین کن ها

 آبشیرین کنRO 3 )5هزارمترمکعب در شبانه روز(
 آبشیرین کنRO 4 )10هزارمترمکعب در شبانه روز(

 خطوط انتقال آب شور و شیرین
 فاز اول آبشیرین کنRO 2 )17 هزارمترمکعب در شبانه روز(

 آبشیرین کنRO 5  )10 هزارمترمکعب در شبانه روز(
 فاز دوم آبشیرین کنRO 2  )17 هزارمترمکعب در شبانه روز(

 پست ساحلی
 پمپ های برداشت آب از دریا و تاسیسات جانبی 

 Two natural gas pressure regulation station (CGS & TBS) 

 High- Voltage  power line 230 KV

 Main substation 230-33 KV (GIS)

 Sea Water Desalination 33KV Power Line    

 Sea Water Desalination Plant RO3 (5/000 m3/day)

 Sea Water Desalination Plant RO4 (10/000 m3/day)

 Sea Water supply pipeline

 Phase 1: RO 2 (17/000 m3/day)

 Sea Water Desalination Plant RO5

 Phase 2: RO2

 Sea Water Desalination Substation (33/6.6 KV)

 Offshore Facilities

 آبشیرین کنRO 1 )30 هزارمترمکعب در شبانه روز( آماده راه اندازی

 تصفیه خانه صنعتی و بهداشتیـ  آماده راه اندازی
 Sea Water Desalination Plant RO1 (30/000 m3/day)

 Industrial and sanitary wastewater treatment plant

 Module 3: DRI (Sponge Iron)

 Infrastructure & SWD & Power Line Development     

 Connecting To National Railway Network

 Discharge Station ، Stacker and reclaimed system

 Pelletizing Plants for completing Steel section production chain 

 واحد 3 احیاءمستقیم )تولید آهن اسفنجی(
 توسعه زیرساخت ها و افزایش ظرفیت

آب شیرین کن ها و توسعه خطوط انتقال برق 
 اتصال به شبکه ریلی 

 تاسیسات تخلیه، انباشت و برداشت 
 تکمیل چرخه تولید از طریق احداث واحد گندله سازی و نورد 

پروژه های در دست اقدام



  ارتقاء سطح آگاهی و دانش زیست محیطی با برگزاری دوره های آموزشی 
  انجام مطالعات ارزیابی اثرات )EIA( و ارزیابی جنبه های زیست محیطی 

  پایش و کنترل مستمر آالینده های هوا با انجام طرح خود اظهاری و استقرار سیستم پایش آناین 
  کنترل و تصفیه فاضاب های خروجی با احداث تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی 

  بهسازی و گسترش فضای سبز با استفاده از گونه های بومی و سازگار منطقه
  مطالعات الزم به منظور دفع اصولی پساب آب شیرین کن ها 

 Developing Staff  Environmental awareness by Environmental Training Courses

 Environmental Risk Assessment (ERA) and Environmental Impact Assessment (EIA) 

 Air pollution Control considered in all industrial area by Fume Excavation System(FES)

 Control and management  of industrial sewage  and Design of Industrial Treatment Plants

 Gardening with Native Plants and roadside tree planting to develop  green spaces

 Consciousness raising of how to reduce the impact of desalination plant on environment and reuse 

wastewater by optimization processing technologies 

OHSAS 18001ISO 14001ISO 9001



   بومی سازی:
 مهندســی معکــوس بــا رویکــرد ارتقــاء 

کیفیــت و بهبــود عملکــرد
ــد در  ــی شــرکت هــای توانمن  شناســایی و ارزیاب

ســاخت قطعــات و تجهیــزات
ــا  ــور ب ــارج از کش ــه خ ــتگی ب ــع وابس ــی و قط  خودکفای
ــت از  ــل و حمای ــاخت داخ ــت س ــر ظرفی ــری از حداکث ــره گی به

ــی  کاالی ایران

 تحقیق و توسعه
 ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان

ــط  ــظ محی ــارف، حف ــازی مص ــه س ــرد بهین ــا رویک ــوژی ب ــعه تکنول  توس
ــره وری  ــش به ــول و افزای ــی محص ــی و کم ــای کیف ــت، ارتق زیس

 فعاالن حوزه های عنوان شده می توانند با ارسال توانمندی های خود 
به آدرس  ENG@sksco.ir در راستای همکاری در پروژه های آتی یاریگر و 

همراه ما باشند.

مهندسی 
با نگاهی به آینده 

 Localization engineering 
 Reverse Engineering with an approach to 

quality & function improvement 
 Recognition and Evaluation of Iranian capable 

companies in the manufacture of equipment and 
consumable parts

 Self-sufficiency and interruption foreign dependency using the 
maximum capacity of domestic construction and protection of 
Iranian goods

 Research & Development 
 Communication with academic institute and scientific research 

centers  and knowledge –based companies
 Technology Development with concept of consumption 

modification ,environment preserving, quality & quantity 
improvement and increasing the productivity 

 In order to collaborate and accompanied with SKS in the future 
projects , All active companies in the field of above mentioned 
issues can submit us with their own capability details to below 

Email Add. : ENG@sksco.ir 

Future vision engineering





آدرس دفتر مرکزی :
   تهــران، شــهرک غــرب، تقاطــع خیابــان فالمــک شــمالی و زرافشــان شــمالی

نبش کوچه هفتم، پالک 1      تلفن: 88371621  021 و  88371146  021
دورنگار: 88۵7074۹ 021             کد پستی: 1467883741

آدرس کارخانه :
  بندر عباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 

تلفن:  33۵30280 076  دورنگار: 33۵30338  076  کد پستی: ۵876 7۹1717 
شماره تلفن هوشمند: 31۹10000    076

Main Office:
No.1, seventh Alley.,North Falamak-Zarafshan 
Intersections,Shahrak-E Gharb,Tehran,Iran
Phone No. : (+98 21) 88371146   (+98 21) 88371621
Zip code: 1467883741       Tehran Fax: (+98 21) 88570749

Company:
Persian Gulf Special Economic Zone, 13th Km Shahid 
Rajaee Highway, Bandar Abbas, Hormozgan, Iran
Fax: (+98 76) 33530338     Tel: (+98 76) 33530280
Smart Phone No.: (+98 76) 31910000
Zip Code: 7917175876


