
 ۲۰۲۲کاربران اینترنت خاورمیانه، آمار جمعیت و فیس بوک  

خاورمیانه  

 جمعیت

( ۲۰۲۲)برآورد   

 کاربر اینترنت 

۳۱-July-۲۰۲۲ 

 جمعیت ٪

 )نفوذ(

 ٪ ۱۰۰ ۱٬۸۰۴٬۵۸۳ ۱٬۸۰۴٬۵۸۳ رین حب

 ٪ ۹۱.۰ ۷۸٬۰۸۶٬۶۶۳ ۸۵٬۷۷۷٬۷۰۸ ایران 

 ٪ ۷۴.۳ ۳۱٬۰۲۷٬۴۰۰ ۴۱٬۷۵۲٬۱۷۲ عراق

 

 ی داخلیاجتماع یها و شبکه  هارسانامیدر پ   کتایکاربران  کل تعداد 

 تعداد رشد کاربران  کتا یتعداد کاربر  منبع آمار روز/ماه سال 

 آبان  ۲۶ ۱۴۰۰
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی ؛ امیر خوراکیان

 - نفر  ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ کمیسیون مشترک طرح صیانتگزارش ارائه شده در جلسه 

 زیآمار رسمی مرکز ملی فضای مجا  آبان ۱۹ ۱۴۰۱
 + نفر۳٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ (های اجتماعیاز جامعه کاربران شبکه  ٪ ۴۱.۸)

 آبان ۲۷ ۱۴۰۱
  رانیاطالعات ا ینظارت بر شبکه مل  ری مد آمار اعالم شده توسط 

 + نفر۲٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر  ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ (های اجتماعیاز جامعه کاربران شبکه  ٪ ۴۵.۴۳)

 

 تر آمارهای و ارقام پیش فرض جهت محاسبات دقیق

 
 

 

 جمعیت کل ایران  نفر ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰

 مشترکین اینترنت ایران  نفر/دستگاه   ۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰

 کاربران اینترنت ایران  نفر/دستگاه ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

داخلی    های اجتماعیها و شبکه رسان پیام   در  یکتایرانی  ن ا کاربرا  نفر  ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰  

میلیررون  ۲۳های اجتمرراعی )معررادح درصررد از جامعرره کرراربران شرربکه ۴۱.۸در حرراح حا ررر  بررر اسرراا آمررار مرکررز ملرری فضررای مجررازی 
بررراهمین  .اندهای اجتمررراعی داخلررری عضرررو شرررده و بررره کررراربران فعررراح ایرررن سرررکوها تبررردی  شررردهها و شررربکهرسرررانکررراربر یک رررا( در   ام

را  دباشرر ایررران را کرره مررورد تای ررد مرکررز ملرری نیررز می های اجتمرراعیجامعرره کرراربران شرربکه درصررد ۱۰۰ترروانی   براحترری رقرر   اطالعررات مررا می
 محاسبه کنی :

۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ∗ ۱۰۰
۴۱.۸ =  ۵۵٬۰۲۳٬۹۲۳ 

در اختیارمرران عباا مرررادی سررید ی کررهبررر اسرراا اطالعررا  هبهتررر بدسررت آمررده کسررا اطمینرران ب شررتر از صررحت و درسررتی رقرر  جهررت 
 ۲۵برره رقرر   میلیررون ۲۷رقرر  ب نیررد میهمررانرور کرره  برردی  و نتررای  را برراه  مقایسرره کنرری . یکسرر ی محاسرربات انجررام قرررار داده اسررت هرر  

هایی اسررت کرره مررورد رسررانکرراربران   امکرر  درصررد  ۵۰هرر  بسرریار نزدیررت برره مقرردار  درصررد  ۴۵٬۴بسرریار نزدیررت اسررت. مقرردار میلیررون 
   می باشد. رانیاطالعات ا ینظارت بر شبکه مل ریمد تای د 

۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ = ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ≅ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰         |۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۱.۸  =
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۵٬۴
 

 

 خارجی  های اجتماعیها و شبکه رسان پیام   دریکتا  یرانی  ن ا کاربرا  نفر ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰

 نیستند   های اجتماعیها و شبکه رسان پیام  ن اینترنت  ایران که عضو هیچکاربرا  نفر/دستگاه ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

  

https://www.internetworldstats.com/middle.htm
https://www.internetworldstats.com/middle.htm#bh
https://www.internetworldstats.com/middle.htm#ir
https://www.internetworldstats.com/middle.htm#iq
https://majazi.ir/news/98033-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://majazi.ir/news/98033-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 

 

 ، روبینو، روبیکا ایکس کایروب   شنیکیسوپر اپل

 منبع آمار ماه و روز سال 
  تعدادنصب

 ( AppStore) عالف

 تعداد کاربران 
 نام شدهثبت 

 تعداد کاربران 
 فعال ماهانه 

تعداد کاربران  
 فعال روزانه 

خرداد  ۳۰ ۱۳۹۸  
 رایی روب کاجمحمد رشیدی، مدیر ارشد ا

   (IRAN MOBILE SUMMITرویداد موبای  ایران) در 
 «روند؟ها در ایران به کدام سمت می سو راپ  ن  »

کاربر ون یلی م ۷/۵از  ش ب ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰  

۰۰۱۴  
مرداد ۲۵  

کارب ی در صفحات نام اطالعیه روب کا در خصوص مشابهت
 شده دارد!کاربر یک ای رجیستر  ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ لتفرم روب کا با ب ش از  )قضیه ساخت اکانت جعلی( روب نو

آبان  ۲۶ مرکز ملی  معاون حقوقی و امور مجلس ؛ امیر خوراکیان 
 (کمیسیون مشترک طرح صیانت جلسه)فضای مجازی

 های داخلی برای نمایندگان،های  لتفرمدر هنگام ارائه گزارش آمار 
 برور عجیبی این  لتفرم را از قل  انداختند

اپ قطع شدو واتس   نستاگرامیبه ا   یرانیکاربران ا یکشور، دسترس تیامن یشورا   می، با تصم۱۴۰۱ وریشهر   ۳۰از روز چهارشنبه،   

۱۴۰۱ 

مهر  ۲۱  
بگذاری  کاربران در فضای رقابتی، » روب کا: ب انیه رسمی

 ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ - «خودشان  لتفرم را انتخاب کنند

آبان ۵  اخرار ایمنی گوگ  به کاربران روب کاز قب  ا  
 ( یفضا  یشورا  ر  : مشاور دبانیل یآرش وک)به گفته 

- - - ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ 

آبان ۶  و ریزش کاربران اخرار ایمنی گوگ  به کاربران روب کابعد از  
 ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ - - - ( یفضا  یشورا  ر  : مشاور دبانیل یآرش وک)به گفته 

آبان ۸ مدیرعام  روب کا در نشست جمعیت  ؛ احمد حدادی 
 ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ گران فضای مجازی  اک )مهافمپ( توسعه

آبان  ۲۶      باشدمی  نصب هزار  پانصد و هشتاد و میلیون   ۳۸ فقط روبیکا نصب فعال بعد از بررسی تمام اپستورهای ایران مشخص شد که تعداد   

آذر ۸  

 

- - - ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 ۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ - - محمد احسان خرامید آذر ۱۵

وکارهای طرح حمایت از کسا  ر جلسه نماینده روب کا د  آذر ۲۷
 در سازمان فناوری اطالعات  دیجیتاح

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ - 

 

غ  نمره( ۲۰)پیدا کنیدرا   صیانتگر گویدرو
 

 

 

  

https://www.mehrnews.com/news/5608445/بگذاریم-کاربران-در-فضای-رقابتی-خودشان-پلتفرم-را-انتخاب-کنند
https://www.mehrnews.com/news/5608445/بگذاریم-کاربران-در-فضای-رقابتی-خودشان-پلتفرم-را-انتخاب-کنند


 ببرند رنج می   عقل کشورحکمرانان بیتصمیمات از  که دارند عصبانی اینترنت فوق تعداد کاربران 
های  بر روی پروتکل   ،هاسازی انواع فیلترشکن مسدودراستای  در    فراوانی کهالملل، بخاطر ایجاد اختالالت عمدی  اینترنت بیناسفناک  از بابت وضعیت  

 بشوند.   های خارجی به داخلیرسانام کوچ اجباری کاربران ایرانی از پیاعمال شده تا اینگونه بتوانند باعث های ناشناخته  ( یا ترافیک SSLرمزنگاری شده)

خاورمیانه  

 جمعیت

( ۲۰۲۲)برآورد   
 

۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰  - 

 

  ۱٬۸۰۴٬۵۸۳ رین حب

  ۸۵٬۷۷۷٬۷۰۸ ایران 

  ۴۱٬۷۵۲٬۱۷۲ عراق

 

 

 

رسان سروش پیام   

نام شده کاربر ثبت منبع آمار  ماه و روز سال   کاربر فعال ماهانه  

بهمن ۲۶ ۱۴۰۰  
 امیر خوراکیان 

امور مجلس مرکز ملی فضای  معاون حقوقی و )
 ( مجازی در جلسه  کمیسیون مشترک طرح صیانت 

۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ 

 

 

کا یروب شنیک یسوپر اپل  

 منبع آمار  ماه و روز سال 
 تعداد لک

 نصب فعال 
 کاربر تعداد  

 نام شده ثبت

 فعال  کاربر تعداد  
 ماهانه 

تعداد کاربران فعال  
 روزانه 

بهمن ۲۶ ۱۴۰۰  

خوراکیان امیر   
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای  )

مجازی در جلسه  کمیسیون مشترک طرح  
 ( صیانت 

- - - - 

مهر  ۸ ۱۴۰۱  احمد حدادی  
(مدیرعامل روبیکا)      

 

 

 

 

 

https://www.internetworldstats.com/middle.htm
https://www.internetworldstats.com/middle.htm#bh
https://www.internetworldstats.com/middle.htm#ir
https://www.internetworldstats.com/middle.htm#iq

