گزارش آییه گشایش اولیه شعبه اوجمه هوافضای ایران
در کاشان
اًجوي ًجْم طپِز کاشاى در رّس چِارشٌثَ هْرر  91 /12 /9طی هزاطوی ًخظتیي شعثَ اًجوي ُْافضای کشْر
افتتاح ًوْد .در ایي هزاطن کَ آقای دکتزهذوذهِذی جعفزی عضْ ُیات هذیزٍ اًجوي ُْافضای ایزاى دضْر داشتٌذ ّ
تا اطتقثال خْتی اس طْی اطاتیذ،داًشجْیاى ّ اعضای اًجوي ًجْم طپِز کاتشاى هْاجَ گزدیذ در تاالر غیاث الذیي
جوشیذ کاشاًی در داًشگاٍ آساد کاشاى اس طاعت  15لغایت  17تزگشار گزدیذ.
تزًاهَ ُایی کَ در ایي آییي تَ اجزا گذاشتَ شذ تَ شزح سیز هی تاشذ:
در اتتذای تزًاهَ پض اس پخش قزاى ّ طزّد هلی،دتیز اًجوي خاًن فاطوَ طعیذی پْر تَ هعزفی اًجوي ّ فعالیت
ُای ایي گزٍّ پزداختٌذ.
ًجوي ُْافضای ایزاى در شِزطتاى کاشاى را اس افتخارات
ایشاى حثت اطتاًی اًجوي ّ هجْس تأطیض اّلیي شعثَ ا
ًیش تَ عٌْاى اّلیي عضْ دقْقی اًجوي
ایي اًجوي در طال جاری اعالم کزد ّ گفت :ایي اًجوي در تیزهاٍ طال جاری
ًجْم ایزاى پذیزفتَ شذ ٍ اطت .
ارائَ طخٌزاًی ص پزطت تین طزادی پارک ًجْم ّ فضای ایزاى تخش تعذی تزًاهَ تْد .آقای داهذ تزّجزدی گفتٌذ:
ایي پارک تَ عٌْاى هجوْعَ ای علوی ،فزٌُگی ّ تفزیذی تزای اطتفادٍ اس طٌیي پیش دتظتاًی تا ططْح
داًشگاُی ،اطاتیذ ّ در ططخ تیي الوللی طزادی شذٍ اطت .
ایي هجوْعَ در تخش فزٌُگی ،علوی ّ اقتصادی ،ظزفیت ُای هختلفی تزای رشذ گزدشگزی کاشاى تا تِزٍ ّری
اطت .
علوی ّ فزٌُگی تا پٌج تخش اصلی در دْسٍ ُای هختلف در ًظز گزفتَ
تخش اصلی ایي آییي،طخٌزاًی آقای دکتز جعفزی تْد .ایشاى در اتتذای صذثت ُای خْد تَ ایي ًکتَ اشارٍ ًوْدًذ
ُْافضای ایزاى در اطتاى اصفِاى هطزح شذ ّ در
کَ در طال ُای اخیز هثادج سیادی در هْرد اًتخاب شعثَ اًجوي
ایي راطتا شِزطتاى ُای اصفِاى ّ کاشاى ًیش کاًذیذای تأطیض ایي شعثَ شذًذ کَ در ًِایت شِزطتاى کاشاى
تزای تأطیض اّلیي شعثَ اًجوي ُْافضای ایزاى تزگشیذٍ شذ .
دکتز جعفزی تاص یض شعثَ اًجوي ُْافضا در ُز هٌطقَ ای اس کشْر
فضا تزای آى هٌطقَ تزشوزدًذ.

را ُوزاٍ تا دطتاّردُای سیادی در تذج ُْا ّ

ایشاى در اداهَ طخٌزاًی خْد تَ تیاى رشتَ ُای داًشگاُی دْسٍ ُْافضا،هعزفی طاسهاًِا ّ هزاکش هزتثط ّ گذری
تز دطتاّردُای ُْافضایی ایزاى سدًذ.
تخش پایاًی ایٌئ هزاطن ،قزائت پیام ریاطت اًجوي ُْافضای ایزاى آقای دکتز طیثی خطاب تَ شعثَ کاشاى تْد کَ
تْطط هذیز تخش فضایی اًجوي آقای دکتز ایزاًی صْرت گزفت.
ایشاى ُوچٌیي در خصْص قاتلیت ُای هٌطقَ کاشاى در دْسٍ ًجْم ّ ُْافضا هْاردی را اشارٍ ّ هزادل کظة
هجْس ایي شعثَ را ًیش تزای داضزیي در طالي تشزیخ ًوْدًذ.
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