
 

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛
  دهیم با شبکه ملی اطالعات به نیاز جامعه پاسخ می

درصد  02رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه 
در  ترافیک در فضای مجازی بین المللی است، گفت:

درصد ترافیک در فضای  02حال حاضر نزدیک به 
  .شودمجازی به داخل کشور مربوط می

فارس: ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی خبرگزاری 
با توجه به اینکه ترافیک کنونی فضای  ،فضای مجازی

مربوط به داخل کشور است، گفت: در حال  ،مجازی
حاضر ما به دنبال این هستیم تا خدماتی به مردم ارائه دهیم تا بتوانند از خدمات داخلی استفاده کنند، چرا که امروز بیش از 

هایی ی ایران نیازمند شبکه ملی اطالعات است که اگر این اتفاق بیفتد بدون شک بسیاری از مشکالت و خالءهر زمان دیگر
 .شودمانند حمله هکرها، مرتفع می

 تامین نیاز اینترنت و ایجاد موتور جستجو با شبکه ملی اطالعات *
اندازی شبکه ملی ی خود را بر روی راههایکی از اولویت فعالیت ،در حال حاضر مرکز ملی فضای مجازی وی افزود:

ما دیگر دچار مشکالت زیرساختی مانند اختالالت در آبان ماه سال  چرا که با وجود این شبکه ،اطالعات گذاشته است
 ها در داخل کشور مانند سایتبسیاری از فعالیت ،جاری نخواهیم داشت، در واقع با تامین نیاز اینترنت و موتور جستجو

 .شودهای مجازی و اینترنتی انجام میهادهای مختلف برطرف شده و با استفاده از توان داخلی فعالیتادارات و ن

 دهیمبه نیازهای مردم و جامعه پاسخ میسیس شبکه ملی اطالعات أبه زودی با ت *
ه موتور یچرئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر مردم برای گرفتن پاسخ و جستجوهای مختلف از در

های اخیر منحصر به این شرکت شده است که ما باید برای کنند که این امر متاسفانه در سالجستجوی گوگل استفاده می
بکه ایم و امیدواریم بتوانیم به زودی با تاسیس شهای خوبی را برداشتهجایگزینی آن راهکار داشته باشیم که در این زمینه گام

 .جو به نیازهای مردم و جامعه پاسخ دهیمملی اطالعات و موتور جست
                                                                                                                                                                                          

ینمنبع:    هاسایت برتر


