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آشنایی با استان هرمزگان
استان هرمزگان با وسعت شصت و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج کیلومتر مربع در جنوب ایران واقع شده است .این استان با استان های
کرمان ،سیستان و بلوچستان ،فارس و بوشهر همسایه است .استان هرمزگان با بیش از  2هزار و  300کیلومتر مرز دریایی و به واسطه قرار داشتن
صنایع بزرگ در این استان و استانهای تولیدی کشور و همچنین برخورداری از زیر ساختهای مناسب خطوط مختلف حمل و نقل و اتصال به
شبکه بین المللی راه آهن ،هوایی وجاده تاریخی ابریشم ،بیشترین نقش در صنعت حمل و نقل را ایفا نموده و با بیش از  80بندر معروف جهان
از طریق  35خط برتر کانتینری دنیا تبادل کاال و مراوده بازرگانی دارد.
مرکز استان هرمزگان شهرستان بندر عباس ،مهمترین بندر جنوب ایران با ده متر ارتفاع از سطح دریا است .نام پیشین آن بندر گمبرون بوده،
امروزه درصد باالیی از ترانزیت کاال از طریق مجتمع بندری شهید رجایی که دراین شهرستان قراردارد ،صورت می گیرد .مجتمع بندری شهید
رجایی  ،با برخورداری از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس ،به دلیل فاصله
کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره ای کشتی ها  ،با قرار گرفتن در محل تالقی کریدور ترانزیتی شمال -جنوب  ،مهمترین دروازه واردات و صادرات
جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود .وسعت این مجتمع عظیم بندری که در نقطه مرکزی نوار ساحلی جنوب کشور قرار دارد  2400هکتار با
ظرفیت پذیرش  70میلیون تن کاال در سال می باشد ،بدین ترتیب حجم گسترده ای از عملیات جابجایی کاالی عمومی مانند محصوالت فوالدی
 ،فله خشک  ،فله ،مایع و فرآورده های نفتی خام در این بندر انجام می شود .به گونه ای که مجتمع عظیم بندری شهید رجایی بعنوان دروازه
واردات وصادرات و تنظیم کننده نبض اقتصاد کشور مطرح می شود  ،بر این اساس شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء  ،به منظور کمک
به اقتصاد ایران از طریق گسترش حمل و نقل دریایی و ایجاد زمینه مناسب جهت گسترش تجارت بین المللی تاسیس گردید ،به گونه ای که در
حال حاضر مدیریت ترمینال کانتیرشماره یک این بندر با فن آوری ها و تجهیزات پیشرفته بعهده این شرکت می باشد .سرعت و دقت دو اصل
حا کم بر ارائه خدمات شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء می باشد.
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چشم انداز و ماموریت
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء با هدف ارائه خدمات بهتر و کمک به گسترش بازار در راستای قوانین کشور تاسیس شد .شرکت
توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء با استفاده از متد ها و تجهیزات پیشرفته و توجه به خالقیت و تجربه کارکنان خویش توانسته با حضور
در جوامع بین المللی و گسترش بازارهای داخلی و منطقه ای ،به عنوان یک مرکز شناخته شده ارائه خدمات دریایی و بندری مطرح شود.
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ترمینال کانتینری شماره یک
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

طول اسکله 957 :متر
شروع پروژه :نوامبر 1975
تاریخ تحویل1985 :
افتتاح رسمی :جوالی 1984
ظرفیت اسمی  TEU 1500000در سال
راه اندازی اولین جرثقیل ریلی ساحلی1991 :
ابخور اسکله ها  12/5متر

ترمینال کانتینر شماره یک بندر شهید رجایی در سال  1370با تجهیز دو
گنتری کرین لیبهر به صورت تخصصی راه اندازی شد و در سال های بعد در
چند مرحله با اضافه نمودن گنتری کرین های دیگر ظرفیت عملیات کانتینری
ارتقاء یافته تا اینکه در سال  1380عملیات از مرز  TEU 1/000/000گذشت.
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تجهیزات ترمینال یک کانتینری
به منظور ارائه خدمات بهتر در سطح بین المللی در ترمینال کانتینر شماره
یک بندر شهید رجایی با مدیریت شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری
بتاء از متد ها و تجهیزات پیشرفته استفاده می شود ،برخی از این تجهیزات
عبارتند از :
تعداد  10دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی شامل :
▪ گنتری کرین لیبهر  -پاناما کس تعداد  2دستگاه ؛ کارخانه سازنده  :لیبهر
؛ کشور سازنده  :ایرلند ؛ سال ساخت  1992 :؛ ظرفیت  40تن ؛ طول بوم
متحرک  38 :متر ؛ طول بوم ثابت  14متر ؛ فاصله بین دو ریل ( 20 )SPANمتر

▪ گنتری کرین ُ - ZPMCپست پاناما کس تعداد  3دستگاه ؛ کارخانه سازنده  ZPMC :؛ کشور سازنده  :چین ؛ سال ساخت  2004 :؛ ظرفیت  45تن ؛
طول بوم  45 :متر؛ طول بوم ثابت  14متر ؛ فاصله بین دو ریل ( 20 )SPANمتر
▪ گنتری کرین فانتوزی ُ -پست پاناما کس تعداد  2دستگاه ؛ کارخانه سازنده  :فانتوزی ؛ کشور سازنده  :ایتالیا ؛ سال ساخت  2004 :؛ ظرفیت  40تن ؛
طول بوم  45 :متر؛ طول بوم ثابت  14متر ؛ فاصله بین دو ریل ( 20 )SPANمتر
جرثقیلهای  ( RTGترانستینر)  :جمعا  17دستگاه شامل :
• ترانستینر کالمار تعداد  12دستگاه ظرفیت  40تن ؛ کارخانه سازنده  :کالمار ؛ کشور سازنده  :فنالند ؛ سال ساخت  2004 :؛ ارتفاع چینش  4بعالوه  1و
عرض  6بعالوه 1

▪ گنتری کرین لیبهر ُ -پست پاناما کس تعداد  2دستگاه ؛ کارخانه سازنده
 :لیبهر ؛ کشور سازنده  :ایرلند ؛ سال ساخت  1996 :؛ ظرفیت  40تن ؛ طول
بوم  45 :متر؛ طول بوم ثابت  14متر ؛ فاصله بین دو ریل ( 20 )SPANمتر
▪ گنتری کرین لیبهر ُ -پست پاناما کس تعداد  1دستگاه ؛ کارخانه سازنده :
لیبهر ؛ کشور سازنده  :ایرلند ؛ سال ساخت  2000 :؛ ظرفیت  40تن ؛ طول بوم
 45 :متر؛ طول بوم ثابت  14متر ؛ فاصله بین دو ریل ( 20 )SPANمتر
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• ترانستینر منگان تعداد  5دستگاه ظرفیت  40تن ؛ کارخانه سازنده  :منگان
؛ کشور سازنده  :آلمان شرقی ؛ سال ساخت  2004 :؛ ارتفاع چینش  4بعالوه
 1و عرض  6بعالوه 1
دیگر تجهیزات شامل
▪ تعداد  6دستگاه سایدلیفت  4 ( : EMPTY STACKERدستگاه فانتوزی
با ظرفیت  9تن و ارتفاع چینش  6طبقه  ،کشور سازنده ایتالیا  2 +دستگاه
فراری با ظرفیت  9تن و ارتفاع چینش  6طبقه  ،کشور سازنده ایتالیا )
▪ تعداد  60دستگاه کشنده تربرگ (  )TERMINAL TRACTORبا ظرفیت
حمل  50تن بار  ،کشور سازنده  :سوئد به همراه  40دستگاه آماده بکار
()STAND BY
▪ یک دستگاه باالبر ( 45 )SKY LIFTمتری ساخت کارخانه هوریانگ کره
جنوبی با ظرفیت حمل  300کیلوگرم
▪  2دستگاه لیفترا ک  3تنی کوماتسو  1 +دستگاه لیفترا ک  3تنی کالرک +
 1دستگاه لیفترا ک  15تنی کوماتسو
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خط مشی نظام مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء به عنوان یکی از بزرگترین
اپراتورهای خدمات بندری ،دریایی و فراساحل در صنعت دریایی و
بندری جمهوری اسالمی ایران ،با استقرار نظام مدیریتی  HSEاز بدو
تاسیس ،توانسته با کاهش مخاطرات و حذف دوره ای ریسک های
مهم تنها
افزایش دهد .این
خطر ،سطح رضایتمندی مراجعین را
Little
things
در صورت آ گاه سازی ،آموزش و نظارت بر قوانین و استانداردهای
ipsum
dolor
sit amet,
Loremتوسعه
مشی شرکت
خط و
مهمترین
conseteturشد ،لذا
saحاصل خواهدمربوطه
diamازdipscing elitr, sed:
nonumy
eirmod
temعبارتند
بندری بتاء
دریایی و
خدمات
por invidunt ut labore et dolore magna ali-

▪ استقرار کامل کمیته های بررسی  ،تجزیه و تحلیل حوادث و
سوانح در تمام نواحی
▪ استقرار نظام ممیزی  IMSدر تمام نواحی
آموزش های الزم برای کارکنان در تمامی سطوح سازمانی و نظارت
مستمر برآن
▪ ایمن سازی سیستم حمل و نقل و نگهداری کاالهای خطرنا ک

erat, sed
voluptua.
پذیرش vero
▪ eos
 quyamسوی
پذیرفته شده از
diamهای
کنوانسیون
قوانینAtملی و
et accusam et justo duoIMO
dolores
et
ea
rebum.
جمهوری اسالمی ایران در

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem dolor sit amet, consetetur
▪ کاهش پتانسیل های خطر موجود در محوطه های عملیاتی و
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
تجهیزات بندری و دریایی به پایین ترین سطح
tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
فعالیتetهای مرتبط
محیطی
مخاطراتetزیست
▪ کاهش
et accusam
duoدرjusto
dolores
ea.
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دفتر مرکزی :تهران ،میدان فلسطین ،خیابان طوس ،کوچه تبریز پال ک 18
فکس88988652:
کدپستی 1416663541 :تلفن88964503 88988648 :
دفتر بندر عباس :مجتمع شهید رجایی ،ترمینال یک ،ساختمان عملیات
فکس0763-3524721 :
تلفن0763-3524720 :
وبسایتwww.betaco.org :
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پست الکترونیکinfo@betaco.org :

