
18 articles focused on 

Khamenei 
and his statements

تــیـــرمـــاه ١٣٩۴ گزارش ماهیانه دیدبان میدون نگاه به ۵٠٠ خبر اول وب سایت میدون و روندهای حاکم به این اخبار دارد. 

 ١٨ خبر در مورد

خامنه ای
 و سخنانش در مورد موضوعات 

 مختلف بودند

۶۶ خبر مربوط به 
افغانستان

و مسائل سیاس آن بودند   

کلمه 'کشته' در

 ٢۵  تیتر خبری رخ داد  

 ٢٢ خبر در مورد

 حمالت مختلف در نقاط مختلف
 جهان منتشر شد

٩ خبر حاک از 
بازداشت های 

گوناگون بودند

 خامنه ای: لغو تحریم های غرب
 نباید منوط به اجرای تعهدات
ایران شود

 شورای نگهبان طرح هسته ای
مجلس را تأیید کرد

 آغاز دوباره مذاکرات
ظریف و کری

 مذاکرات هسته ای
تمدید شد

سفر مدیرکل آژانس بین الملل 
انرژی اتم به تهران

 تمدید دوباره مذاکرات
هسته ای

 رفسنجان: تابوی مذاکره با
 آمریا را شستیم، بازگشایی
سفارت آمریا غیرممن نیست

ایران و ۵+١ 
به توافق رسیدند

جشن و پایوبی در خیابان 
پس از اعالم تفاهم هسته ای 

بین ایران و ١+۵

تشر امامان جمعه
 از مذاکره کنندگان 
هسته ای و تاکید بر 
رعایت 'خطوط قرمز'

دولت آمریا توافق 
هسته ای ایران را به 

کنگره فرستاد

ظریف و 
صالح برای 
تقدیم متن 
توافق به 
مجلس رفتند

فرمانده سپاه: 
قطعنامه شورای امنیت 
در مورد توافق هسته ای 

را نم پذیریم

گاهشمار اخبار توافق هسته ای
تیرماه ١٣٩۴

١

 تیرماه
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:هشدار روحان
اگر توافق را نقض کنند به 
مسیر قبل باز م گردیم

پوشـــش خبری میدون عملرد موضوعات خبری ه های اجتماعرد منابع خبری در شبعمل
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