
تعداد کل الی ها

٢٫٩میلیو ن
تعداد کل نظرات

١۶١هزار
تعداد کل همرسان

١١٠ هزار
میزان تعامل

٣٫٢میلیو ن

هنر و فرهنگحوادثاجتماع محیط زیست اقتصادیعلم و تکنولوژیورزش سیاس

ه های اجتماعرد منابع خبری در شبعمل

٢٨٩

١۵٩

۵٢

۶۴,۶٠٣

٢٩,٣٧٨

١۶,٠۴٩

١,۶٩۴,٨٨۶

٩٩٩,٨۶۵

٢٨٠,۶۶۴

٩٢,٨۵٧

۴٧,۶۶۴

٢٠,٩۵۶

meidoon.com  meidoon.com/watch

شهریورماه 
١٣٩۴

گزارش ماهیانه دیدبان میدون نگاه به ۵٠٠ خبر اول وب سایت میدون 
و روندهای حاکم به این اخبار دارد. 
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انتخاب دبیر کل جدید 
برای حزب اتحاد مل

تبدیل بافت سرطان به 
بافت سالم در آزمایشاه

عشق سال های دور،
 زن روس را به کابل 
بازگرداند

نخستین سفیر کرد سن در جمهوری 
اسالم ایران منصوب م شود

سقوط جرثقیل در مسجدالحرام 

خط خوردن نام بازین 
مل پوش به دلیل 

ممانعت شوهر از سفر او

انتخابات مجلس در ٩ کالن شهر و چند 
شهر «تمام الترونی» برگزار م شود

مهدی چمران رئیس 
شورای شهر تهران ماند

جسد ایالن بر شن های 
سواحل ترکیه آرام گرفت

تعداد سناتورهای موافق توافق 
هسته ای ایران به ۴٢ رسید

 ،مرگ شاهرخ زمان
فعال کارگری، در زندان

سخنران روحان در جمع 
فرماندهان و مسئوالن سپاه

سفر آمانو به تهران

 گشایش دفتر بازرگان
فرانسه در تهران

بیت اله عباسپور درگذشت

پیشنهاد میلیاردر مصری برای 
خرید ی جزیره در یونان یا 

ایتالیا برای پناهندگان
مجرمان در گنبدکاووس به 
جای حبس به خرید کتاب 
محوم م شوند

موضوعات منابع خبری

داستان مرغ سرکنده ای
 که  ١٨ ماه زنده ماند
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