تخؾ پشػؾ ٍ پاػخ
پشػؾ اٍل
"تا تَخِ تِ ایٌکِ هاسکتیٌگ ٍ حتی فشٍؽ دس ؿثکِ ّای اختواػی دس ایشاى تِ ػشػت خا افتاد ٍ تا حذٍدی اػتقثال ّن ؿذ ،چـن اًذاص
ایي فضا چیِ؟ گضیٌِ تؼذ اص ؿثکِ ّای اختواػی چِ ؿکلی هیتًَِ داؿتِ تاؿِ؟ تا کی هخاعثاى ؿثکِ ّای اختواػی تحت تاثیش تشًذیٌگ
دس ایي فضا قشاس هیگیشًذ؟"
پاػخ:
ػالم خذهت ؿوا دٍػت گشاهی ؿثکِ ّای اختواػی تا چٌذػال آیٌذُ ّؼتٌذ هثال تضًن االى هایکشٍػافت تا ػال  ۰۲۰۲تشًاهِ سیضی
کشدُ کِ تا ؿثکِ ّای اختواػی پْثاد تاکؼی سٍ ساُ اًذاصی کٌِ  ٍ.هثحث دیدیتال هاسکتیٌگ سٍ ّن هیتَاًیذ دًثال کٌیذ.
(دکتش ػیذػداد هَػَی)

پشػؾ دٍم
"ػالم.
ػَالْای تٌذُ

هوٌَى اص تالؽ تی ٍقفِ ٍ خالصاًِ ؿوا
دس حال حاضش صادسات ایشاى تشّالف اظْاسات حضشاتٍ،اقؼا ػصا تذػت ؿذُ ٍ خیلی تداس خاسخی توایل تِ ّوکاسی ٍ هؼاهلِ تا تداس
ایشاًی ًذاسًذ.خة ػلتْای صیادی هثل دسیافت ٍ پشداختْای هالی،ػلة اػتواد تَػیلِ ی اصػال هحصَل ًاهٌاػة(حذاقل اص تاس دٍم تِ تؼذ)
ٍ ...
هیخَاػتن اص دکتش ػَال کٌن کِ ٍاقؼا اؿخاف ٍ ؿشکتْایی هثل ها تَی ایي تشِّ ی ػخت چِ تایذ تکٌین ٍ چِ ساُ حلْایی ٍخَد داسد".
پاػخ:
ایي هؼالِ سٍ کلی هیگن دٍػتاى تایذ سٍی خَدؿَى ٍ هدوَػِ کاس کٌٌذ دس هثاحث ػضت ًفغ ٍ ضویشًاخَدآگاُ.
دس ؿشایظ تحشین تشًذ آیغ دسحال حاضش داسد تشًذ ٍ هحصَالتؾ سا صادس هیکٌذ ٍ.خیلی هؼاػل دیگِ سٍ حتوا تایذ سػایت کشد.
(دکتش ػیذػداد هَػَی)

پشػؾ ػَم
"هیـِ یکی دٍ ًوًَِ اص خغاّایی کِ ادم هیتًَِ دس ؿثکِ ّای اختواػی تکٌِ ٍ ػَخت تـَد سا ًام تثشیذ؟
دس اًدام چِ اقذاهاتی تایذ احتیاط کٌین تا تشًذ ها ًؼَصد؟"
پاػخ:
ؿفاف ًثَدى
هؼتوش ًثَدى فؼالیت ؿوا
دسػت ًکشدى ػاالد کِ دس ٍیغ ّا اؿاسُ ًوَدم
(دکتش احوذ هَػَی خَیی)
هـتشی هذاسی سٍ تایذ دس ؿثکِ ّای اختواػی سػایت کٌین.تِ هـتشی احتشام تضاسین .فؼالیت داؿتِ تاؿین تصَست سٍصاًِ.گزاؿتي پؼت دس
ػاػت ّای خاف سٍ هذًظش داؿتِ تاؿین.
(دکتش ػیذػداد هَػَی)

پشػؾ چْاسم
"تا ػشض ػالم خذهت دکتش هَػَی
 ۰ػَال اص هحضشتَى داؿتن
:1تشای ایٌکِ تتًَن هحصَل خَدم کِ صػفشٍى ّؼت سٍ تفشٍؿن ًیاص تِ ػلن تاصاسیاتی داسم قغؼا تاصاسیاتی تِ سٍؽ ػٌتی خَاتگَ تاصاس فؼلی
ًیؼت آیاهیـِ هَػؼِ ای اهَصؿگاّی یا هقالِ ای کِ کاستشدی تاؿِ ٍ صشفا آکادهیک ًثاؿِ هؼشفی تفشهاییذ .

 :۰تشای صػفشاى قغؼا تشًذ ّای ػحش خیض ٍ تْشاهي ٍ  .....چِ دس تاصاس داخلی ٍ خاسخی تا قذست دس حال کاس ّؼتٌذ ٍ سقاتت تاّاؿَى
ػختِ اها هوکي .
هي دًثال کاسی هثل اػٌپ ٍ تپؼی ّؼتن کِ تًَؼت تا آطاًغ ّا سقاتت کٌِ ٍ هَفق تـِ .
دس حال حاضش چِ ساُ حلی سٍ پیـٌْاد هیفشهاییذ .
تا تـکش
تـکش ٍیظُ ّن داسم اص خٌاب آقای تاػشُ ػضیض کِ چٌیي فشصت ّایی سٍ ایداد هیکٌي ".
پاػخ:
ایٌکِ تخَاّیذ هثل تشًذّای دیگِ تـیذ ػخت ّؼت اها هیتًَیذ تِ ؿشعی ایٌکِ کاستَى هتفاٍت تاؿِ ٍ دیذُ ؿَیذ  .خالقیت سٍ
دسکاستَى قشاستذیذ ٍ تثلیغات خذیذ داؿتِ تاؿیذ.حتوا اص هـاٍسیي تشًذػاصی ٍ تثلیغات اػتفادُ کٌیذ
(دکتشػیذػدادهَػَی)

پشػؾ پٌدن
"تْتشیي سٍؽ تشای کٌتشل اػضا ٍ ایداد استثاط تْتش ٍ تیـتش تا فالَسّا ٍ اػضا چیِ؟؟"
پاػخ:
احتشام گزاؿتي تِ ًظشاتـَى.اص پیـٌْادّای کِ تِ ؿوا اسائِ هی کٌٌذ اػتقثال کشدى .هثل خَدؿَى تاؿیذ.
(دکتشػیذػدادهَػَی)

پشػؾ ؿـن
"تاػالم ٍدسٍد
هیشخلیلی ّؼتن هذیشػاهل ؿشکت اعویٌاى یضد.
تفشهاییذ دسساتغِ تا تاصاسیاتی خاسج اص کـَس خصَصا کـَسّای حَصُ خلیح فاسع چگًَِ هیتَاى اقذام هَثش ٍ پایذاس ًوَد ؟
تاتـکش"
پاػخ:
تایذ تا صتاى ،فشٌّگ ٍ تاصاس هحصَل دس کـَسّای رکش ؿذُ آؿٌا تـیذ .هثال تتًَیذ تشسػی کٌیذ ّش کـَس یا ؿْش تِ چِ چیضی
ػالقوٌذّؼتٌذ ٍ دسخَاػت هحصَل داسًذ.
(دکتشػیذػدادهَػَی)

پشػؾ ّفتن

"تا ػالم اتتذا ػشض هیکٌن حَصُ کاسی تٌذُ دس خصَف خذهات گوشکی ّؼتؾ ،ضوي ایٌکِ دس ایي حَصُ کاًالْای تلگشام فشاٍاى هَخَد
هی تاؿذ ٍ هخاعثیي تاخشاى ّؼتٌذ چِ ساّکاسی خْت توایض پیـٌْاد هی دّیذ".
پاػخ:
هحتَای خزاب داؿتِ تاؿیذ
اعالع سػاًی دقیق اًدام تذّیذ
اًْا ساػَپشایض کٌیذ
ساّکاسّای خزاب تْیِ کٌیذ
هقاالت تِ سٍص تاػکغ ًـشدّیذ
اص هدلِ ّای هؼتثش ّاسٍاسد هغلة هذیشیتی اقتصادی دسکاًال تیاٍسیذ
ٍ..
(دکتش احوذ هَػَی خَیی)
تایذ خذهات ؿوا ًؼثت تِ تقیِ تفاٍت داؿتِ تاؿذ .تایذ خالقیت سٍ دس کاستَى داؿتِ تاؿیذً.حَُ استثاط تشقشاس کشدى ّن خیلی هْن
هیثاؿذ
(دکتشػیذػدادهَػَی)

پشػؾ ّـتن
"هي ؿٌیذم دکتش هَػَی هذسع اصَل پشػتیظ ٍ صتاى تذى ّن ّؼتٌذ
هیـِ کوی ساخغ تِ اّویت اصَل پشػتیظ دس ػکغ ّایی کِ دس ؿثکِ ّای هداصی پخؾ هی کٌین صحثت کٌٌذ؟
هثال ػکغ پشٍفایل خَدهاى یا ....؟"
پاػخ:
هشدم دًثال خزاتیت ّؼتي
خاصتش تاؿیذ
ػکغ خاصی داؿتِ تاؿیذ
تیـتش هَسد تَخِ قشاس هیگیشیذ
ػکغ خَدتٌذُ ساؿوا ًگاُ کٌیذ ّن داخلؾ حشف خذیذّؼت ٍّن پشػتیظ سػایت ؿذُ
(دکتش احوذ هَػَی خَیی)

پشػؾ ًْن
"ػالم
چغَس ٍ چگًَِ اص عشیق تلگشام هیتَاى هـتشی سٍ هتقاػذ کٌین کِ اص خشیذاس خذهات ها تـَد؟تاتَخِ تِ ایٌکِ ّوذیگش
ًویـٌاػین .هٌظَسم تیـتش تشخَسد تا هـتشی خذیذ کِ اص عشیق تلگشام ٍ گشٍّای تلکشاهی اؿٌا هیـین.
سػایت چِ ًکات ٍ اصَلی دس تشًذػاصی ؿثکِ ّای اختواػی(تلگشام) هَثش ٍ کاستشدی اػت؟
هوٌَى".
پاػخ:
اٍلیي گام داؿتي ٍب ػایت ّؼت
دٍم داؿتي صفحات ایٌؼتاگشام
ٍػکؼْای خزاب اصهحصَل
تَضیحات هختصش هحصَل
ادسع ؿوا ٍؿواسُ ّای ؿوا دقیق اٍسدُ ؿَد
لیٌک اص ایٌؼتا تِ تلگشام صدُ تاؿیذ ٍداخل ٍب ػایت ادسع ایٌؼتا ٍتلگشام ّن تاؿِ
(دکتش احوذ هَػَی خَیی)
ضوي خذا قَت تِ ؿوا خٌاب تاصشُ ٍ هْواى ّای گشاهی ؿوا ،ػپاع فشاٍاى داسم تاتت هغالة تؼیاس هفیذ اػتاداى.
اهیذٍاسم تًَؼتِ تاؿن تصَست خالصِ ػَاالت هغشح ؿذُ سٍ پاػخ دادُ تاؿن .دٍػتاًی کِ تصَست هفصل تش دًثال ّؼتٌذ تصَست
خصَصی دس خذهتـَى ّؼتن.
تـکش هیکٌن اصّوِ ػضیضاى
(دکتشػیذػدادهَػَی)

