هدف پروژه
دستیابی به بهترین و مناسبترین طرح سردر ورودی کارخانه صبا فوالد خلیجفارس

دربارٔه صبافوالد خلیجفارس
مجتمــع «صبــا فــوالد خلیــج فــارس» در زمینــی بــه وســعت
ب یــش از400هکتــار در منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع
معدنــی و فلــزی خلیجفــارس در کیلومتــر  20بزرگــراه شــهید
رجایــی بندرعبــاس واقــع شــده اســت.
ایــن مجتمــع بــا پیشبینــی تولیــد ســالیانه 1.5میلیــون تــن
بریکــت گــرم HBIدر مرحلــه 1فــاز یــک و تولیــد 1.5میلیــون
تــن شــمش فــوالد بیلــت بــه ابعــاد  120×120تــا 180×180
میلیمتــر بــه طــول  6تــا 12متــر در مرحلــه دوم از فــاز یــک
همچنیــن با احتســاب توســعههای آتــی آن طــی فازهــای  2و
 3بــه ظرفیــت نهایــی حــدود 4.5میلیــون تــن انــواع محصول
فــوالدی از قبیــل ورق گــرم تیرهــای عریــض در ســال بــه
عنــوان یکــی از بزرگتریــن طرحهــای فــوالدی کشــور مطــرح
اســت.

از مهمتریــن مشــخصههای تاســیس شــرکت «صبــا فــوالد
خلیــج فــارس» مــوارد زیــر اســت:
ایجاد زنجیره کامل فوالد
بلندتریــن کــورٔه احیــاء مســتقیم بــه روش میدکــس در
ایران 
نزدیکــی بــه بنــادر مهــم تجــاری شــهید باهنــر و شــهید
رجایــی
نزدیکــی بــه دریــا جهــت اســتفاده از ظرفیــت آب شــیرین
جهــت تامیــن آب موردنیــاز
مجاورت با ریل راه آهن
اولین تولیدکننده بریکت گرم در ایران
بــه واســطه احــداث شــرکت صبــا فــوالد ،ایــران نهمیــن
تولیدکننــده بریکــت گــرم در جهــان اســت.

برنامه فیزیکی
عنوان فضای اصلی

ورودی  
ساختمان

مجموعه نگهبانی


زیرفضا

زیربنای فضای اصلی (مترمربع)

توضیحات





بستگی به ایده طراحی دارد

اتاق کنترل ترافیک

20

اتاق بانک

20

اتاق حراست
آبدارخانه

سرویس بهداشتی

15
15
10

کارت و ساعت پرسنل

20

اتاق امانت و...

20

البی انتظار

30
 150مترمربع



نکات موردتوجه طراح
عالقهمنــدان بــرای شــرکت در ایــن مســابقه میتواننــد
آ ثــار خــود را در قالــب طراحــی ســردر بــه طــول تقریبــی
23متــر ارائه کننــد.
تفکیک مسیر سواره ،پیاده و دسترسی به پارکینگ
پیشبینــی فضاهــای الزم بــرای مجموعــه نگهبانــی (اتــاق
کنتــرل ترافیــک ،بانــک ،آبدارخانــه و ســرویس بهداشــتی)،
گیــت کارت ،ســاعت پرســنل ،البی انتظــار ،اتــاق امانــات
و… (متــراژ حــدود 150مترمربــع)
توجه به اتصال جاده اختصاصی و مجموعه ورودی

توجــه بــه اهمیــت تجهیــزات ترافیکــی بــزرگ بــا در نظــر
گرفتــن طرحهــای توســعه آت ـی
توجــه بــه فرهنــگ و معمــاری بومــی بندرعبــاس ،ضمــن
رعایــت اســتانداردهای معمــاری روز دنیــا از نــکات مــورد
توجــه در ایــن مســابقه محســوب میشــود.
توجــه بــه مقولــه بهین هســازی انــرژی بــا اســتفاده از
تکنولوژ یهــای جدیــد و راهکارهــای ســنتی
بــا توجــه بــه عملکــرد ،نمادیــن بــودن بنــا از اهمیــت ویــژه
برخوردار اســت.

معرفی سایت پروژه و محیط آن
ســایت موردنظــر بــرای ورودی ســردر مجتمــع در غــرب شــهر بندرعبــاس در بزرگــراه شــهیدرجایی و منطقــه ویــژه اقتصــادی
خلیجفــارس قــرار دارد.

موقعیت سایت

موقعیت سایت در تصویر هوایی
بزرگراه شهید رجایی

موقعیت بندرعباس در نقشٔه ایران

بررسی محیط اطراف
همانطــور کــه در نقشــه قابــل مشــاهده اســت عمــدهٔ کاربریهــای ایــن ناحیــه در جنوب ســایت شــامل پاالیشــگاه نفــت،
آلومینیــوم المهــدی ،کارخانــه فــوالد هرمــزگان و فــوالد کاوه جنــوب اســت .در غــرب ســایت هــم مجموعــه پــوران اندیشــگان
قــرار دارد.

دیدهای سایت

نمای ورودی فعلی مجتمع

دید چهارگانه ورودی

مقررات مسابقه

 1هر شرکتکننده میتواند فقط ۱طرح ارسال کند.
 2دربــارٔه افــرادی کــه بهصــورت گروهــی در مســابقه شــرکت کننــد ،برگزارکننــده فقــط فــرد ســرگروه را جهــت انجام مراحــل
مســابقه بــه رســمیت میشناســد.
3ضــروری اســت بــر روی شــیتها هیچگونــه اطالعاتــی همچــون «نــام ،مشــخصات ،لوگــو و »...نوشــته نشــود ،درغیراینصورت
آن طرح از شــرکت در مســابقه حذف خواهد شــد.
 4در برگزارکننــده در قبــال تاخیــر و یــا خســارات وارده بــه مــدارک قبــل از تحویــل آن بــه دبیرخانــه ،مســئولیتی را برعهــده
نمیگیــرد .
 5به طرحهایی که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمیشود.
 6برگزارکننــده مجــاز اســت آثــار منتخــب را بــا ذکــر نــام طــراح یــا طراحــان در قالــب کتــاب ،مجلــه و بولتــن منتشــر کنــد یــا در
قالــب نمایشــگاه در داخــل و خــارج از کشــور بــه نمایــش بگــذارد.
 7حقــوق مــادی و معنــوی طرحهــای برگزیــده متعلــق بــه شــرکت صبــا فــوالد خلیــج فــارس اســت و اختیــار چــاپ و انتشــار
طرحهــا در اختیــار برگزارکنندٔه مســابقه اســت.
 8تمامــی مــدارک بایــد مطابــق بــا نیازهــای مســابقه و درمــدت زمــان مقــرر بــه دســت هیئــت برگزارکننــده برســد در غیــر ایــن
صــورت از فهرســت شــرکتکنندگان حذف خواهــد شــد.
طرحهای ارسالی برگشت داده نمیشود.
 10برگزارکننــده مجــاز بــه انتخــاب هــر یــک از طرحهــای ارســالی بــرای اجــرا اســت و تعهــدی بــرای انعقــاد پیمــان فــاز یــک و دو
طــرح بــا ارســالکننده طرح انتخابــی نخواهــد داشــت.
 11اسناد مسابقه توسط دبیرخانه مسابقه پرینت گرفته میشود.
 12ارســال طــرح توســط شــرکتکنندگان بــه منزلــه اعــام مالکیــت اثــر اســت و در صــورت اثبــات عــدم صحــت ایــن موضــوع
شــرکتکنندٔه موردنظــر از مراحــل مســابقه حذف خواهــد شــد.
 13تصمیمگیری درمورد مسائل پیشبینی نشده برعهده برگزارکننده است.

هیات داوران و گروه اجرایی
هیات داوران دکتر فاطمه موسوی ،مهندس محمد ناجیان ،مهندس بهمن رهبین
دبیر اجرایی دکتر هوبه تحویلداری
برگزارکننده مسابقه شرکت صبا فوالد خلیج فارس 

جوایــــــــــز
رتبه اول ۵۰۰میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر
رتبه دوم  ۳۰۰میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر
رتبه سوم ۲۰۰میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر

مدارک موردنیاز جهت ارسال
اطالعــات و مشــخصات طــراح یــا طراحــان در قالــب فایــل (  wordشــامل نــام و نــام خانوادگــی ،تاریــخ تولــد ،کدملــی ،شــهر،
نشــانی ،تلفــن /موبایــل ،ایمیــل)
شرح ایدٔه طرح و سازه در یک صفحه  A4در قالب فایل  wordیا PDF
شرح توجیه اقلیمی ،اقتصادی ،اجرایی و تاسیسات در یک صفحه  A4در قالب فایل  wordیا PDF
پالن به مقیاس ۱:۲۰۰
نماها به مقیاس ۱:۲۰۰
برش طولی و عرضی به مقیاس ۱:۲۰۰
تصاویر سه بعدی روز و شب
ارائٔه مدارک طرح حداکثر دو شیت در قطع  70×100سانتیمتر
ارائٔه ماکت طرح اختیاری است.
انتظــار مـیرود طراحــان عــاوه بــر در نظرگرفتن مــوارد ذکــر شــده در بخــش اهــداف مســابقه ،نســبت بــه طراحــی ســردر ورودی
بهعنــوان یــک طــرح شــاخص در اســتان و کشــور اهتمام ورزنــد.

گاهشمار و راههای ارسال آثار
گاهشمار

آخرین مهلت ارسال آثار18  :خرداد 1400
داوری طرحها20 :خرداد  1400
اعالم نتایج25 :خرداد  1400

راههای ارسال آثار

ایمیل SabaSteel1400@Gmail.com

تحویل حضوری

بندرعباس ،بلوار امام خمینی ،روبروی بانک ملی شعبه گلشهر ،ساختمان 15خرداد ،طبقه دوم ،دفتر مهندسی کارو
موبایل( 09176524945 :نوید شاهینزاده)

دبیـــــــرخانه
نشــانیبندرعبــاس ،کیلومتــر  13بزرگــراه شــهید رجایــی ،منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس ،شــرکت صبــا فــوالد
خ لیجفــارس ،د ف ت ــر بیمــه مجتمــع 
وبسایت SabaSteel.co
کانال تلگرام t.me/SabaSteel1400

