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آگهی

 با روزی ۹۶۰ تومان ، در حوادث 
تا سقف ۲۵۰میلیون تومان بیمه باشید
دفتر امیرزاده کد ۲۱۸۵۶ بیمه آسیا 

مشاورتلفنی بیمه ای شما در برج صدف کیش
۰۷۶۴۴۴۵۳۶۷۰            ۰۹۱۲۲۱۱۸۶۳۲

صدور انواع بیمه نامه 
غیر حضوری در هر ساعتی که بخواهید

هر چهره ای با لبخند زیباتر می شود
بیمه نامه

مهنــدس علی عرب گفــت: اهمیت 
زیاد سوخت رسانی ســریع و باکیفیت به 
هواپیما های مســافری و کارگو و نقش آن 
در در کیفیــت خدمات دهــی فرودگاه به 
 شــرکت های هواپیمایی بر کسی پوشیده 

نیست .
وی همچنین اظهار داشــت : سوخت 
رســانی به پروازها با توجه به محدودیت 
هــای جزیره و جدایی از ســرزمین اصلی 
یکی از وظایف مهم شــرکت توســعه و 
مدیریــت بنادر و فــرودگاه های کیش به 

حســاب مــی آید. وی گفت : ســاخت و 
بهــره برداری از مخازن ســوخت هواپیما 
یکــی از پروژه های مهــم  فرودگاه کیش 
 بــوده و با تــاش همکاران فنــی به پایان 

رسیده است. 
وی افــزود  : در حال حاضر فرودگاه 
بیــن المللی کیش بــا افزایــش ظرفیت 
ذخیره ســوخت هواپیمــا در محل؛ دارای 
ظرفیــت تامیــن ســوخت فرودگاهی با 
 حجم 360متر مکعــب به صورت روزانه 

است.

عــرب  با بیان اینکه بــا توجه به بهره 
برداری از پایگاه ذخیره ســازی ســوخت 
رســانی هواپیما در فــرودگاه بین المللی 
کیش، تامین ســوخت فرودگاهي؛ بحث 
ایمني در ذخیره ســازي سوخت و افزایش 
ظرفیت ذخیره ســازی روزانه سوخت در 
فرودگاه، در شرایط هوایی نامناسب و زمان 
هــای پرتردد نیز با اطمینان خاطر و کیفیت 
بیشــتری قابل انجام خواهد بود که بسیار 

حائز اهمیت است.
  مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت 

بنادر و فرودگاه های کیش با تاکید بر اینکه 
پایگاه سوخت رساني فرودگاه بین المللي 
کیش؛ از استانداردهاي روز دنیا برخوردار 
است در پایان افزود:ساخت مخازن ۵۲00 
متر مکعبی ســوخت هواپیما در فرودگاه 
کیــش پــروژه دیگر در حــال اجرای این 
شــرکت اســت و اتصال ایــن مخازن به 
مخازن شــرکت پخش و پاالیش فرآورده 
های نفتی از برنامــه هاي آتی براي پایگاه 
ســوخت رساني فرودگاه بین المللي کیش 

می باشد.

اقتصاد کیش- مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش از تکمیل پروژه ساخت مخازن سوخت 
هواپیما در فرودگاه کیش خبر داد.

 تکمیل پروژه ساخت مخازن سوخت هواپیما در 
فرودگاه بین المللی کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کيش خبر داد: 


