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آبان ماه   
١٣٩۴

گزارش ماهیانه دیدبان میدون نگاه به ۵٠٠ خبر اول وب سایت میدون 
و روندهای حاکم به این اخبار دارد. 

تعداد کل الی ها
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پوشش خبری میدون
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موضوعات منابع خبری

ه های اجتماعرد منابع خبری در شبعمل
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دعوت ایران به نشست 
درباره بحران سوریه

 به اردوگاه لیبرت حمله راکت

بازداشت عیس سحرخیز و 
احسان مازندران

رستوران ک اف س در ایران باز 
و روز بعد افتتاح پلمب شد

درمان؛ افق جديد برای  ژن 
درمان بيماری ها

توقف پخش «فیتیله» به  دلیل 
توهین به آذری زبان ها

دو بمب در منطقه تحت کنترل 
حزب اله در جنوب بیروت 

منفجر شد

 رائول لوزانو سرمربی تیم مل
والیبال ایران شد

تایید مرگ مغز متفکر 
حمالت تروریست پاریس 

حمالت مرگبار در پاریس و 
اعالم وضعیت اضطراری در 

سراسر فرانسه

هواپیمای مسافربری روسیه با ٢٢۴ 
سرنشین در مصر سقوط کرد

بانوی افغان تبار در کانادا وزیر شد

بارش برف در 
شمال تهران

ممنوعیت واردات 
کاالی مصرف از آمریا

واژگون شدن اتوبوس 
«راهیان نور» در شیراز

روحان: موسوی و کروبی 
روزی آزاد خواهند شد

 گور دسته جمع کشف ی
زنان ایزدی در سنجار

گزارش آژانس: ایران جمع آوری 
سانتریفیوژها را آغاز کرده است

رای کمیته سازمان ملل به 
قطعنامه محومیت «دخالت» 
خارج در سوریه


