«« زودتر از همه از اخـــبار داغ آگــــاه شویـــم »»

فريدون وردي نژاد مدير عامل ايرنا مي شود؟  -پبرسیىً
www.parsine.com/fa/news/131344/%25D9%2581%25D8%25B1%25D...

ايرنا وٍبد خبري رسمي َ مٍمي است کً رَزوبمً ايران َ گرَي وطريبت آن از جملً رَزوبمًٌبي الُفبق بً زببن عربي َ ايران ...رَز پیص 2
 ...ديلي بً زببن اوگلیسي ،ايران َرزضي،

جستجُگر اخببر تی ویُز -فریدون وردی نژاد مدیرعامل ایرنا می شود
tnews.ir/khabar/6CB715595490.html

ابً گسارش .در محبفل سیبسی گفتً می شود کً در دَلت رَحبوی فریدون وردی نژاد مدیر عامل ایرنا می شود ...جُالی 4 3102
 ...سراج 32یروب وٍبد خبری رسمی َ مٍمی است کً رَزوبمً

رٌُا -وردي نژاد مدير عامل ايرنا مي شود
www.rahva.ir/Policy/2181-home.html

بً گسارش«رٌُا»،ضىیذٌبی خبروگبر«رٌُا» حکبیت از ایه دارد کً در دَلت بعذی فريدون وردي نژاد مدير عامل ايرنا ...جُالی 3 3102
 ...ايرنا وٍبد خبرگساري رسمي َ مٍمي .مي شود

فريدون وردي نژاد مدير عامل ايرنا مي شود  -اخببر محرمبوً
secretnews.ir/News.aspx%3Fcode%3D229

اخببر محرمبوً-در محبفل سیبسي گفتً مي شود کً در دَلت رَحبوي فريدون وردي نژاد مدير عامل ايرنا مي ...جُالی 3 3102
 ...ايرنا وٍبد خبري رسمي َ مٍمي است کً رَزوبمً ايران .شود

" َ...ایران" چً میکىذ؟ /پبیگبيٌبی رسبوًای دَلت "ایرنا" رَحبوی بب مذیران
www.mashreghnews.ir/fa/news/227891/%25D8%25B1%25D9%2588...

مدیرعامل ایرنا از ...محمذرضب ضریف بً عىُان اَلیه مدیر عامل ایرنا محسُة می شود کً در سبل ٌبی اسفىذ ...ژَئه 30 3102
وردی نژاد کً تقریبب مدیرعامل دًٌ  11ایرنا محسُةمی ...ضٍریُر  86تب ضٍریُر  10بُدي است َ پس از اَ فریدون وردی نژاد ایه
 ...شود ،مىطأ اثر

آریب -فریدون وردی نژاد مدیر عامل ایرنا می شود
www.ghatreh.com/news/nn14693821/%25D9%2581%25D8%25B1%25...

بً گسارش . -در محبفل سیبسی گفتً می شود کً در دَلت رَحبوی فریدون وردی نژاد مدیر عامل ایرنا می شود ...جُالی 3 3102
 ...خبرگساری آریب بً وقل از اخببر محرمبوً  ،ایرنا وٍبد

سبمبوً ی خبر خُان  -جُان آوالیه  -پرتبل فرٌىگی اطالع رسبوی وُر
noorportal.net/news/site-26-1.aspx

جُان آوالیه  -چٍبرضىبً  03تیر  - 0233سیبسی .در محبفل سیبسی گفتً می ·فریدون وردی نژاد مدیرعامل ایرنا می شود
...شود کً در دَلت رَحبوی فریدون وردی نژاد مدیر عامل ایرنا

َ "ایران" چً میکىذ؟  -پبرست "ایرنا" رَحبوی بب مذیران
www.parset.com/FaNews/2407904_rohany_ba_madiran_%2522ai...

حسیه وصیری سُمیه مدیرعامل ایرنا از ضٍریُر  86تب ضٍریُر  10بُدي است َ پس از اَ فریدون وردی نژاد ایه ...جُالی 1 3102
وردی نژاد کً تقریبب مدیرعامل دًٌ  11ایرنا محسُة می شود ،مىطأ اثر بسیبری از اقذامبت از ...مسئُلیت را برعٍذي گرفت ،اَ از
 ...جملً ،راي

خبرگساری آريب  -از تغییرات ايرنا چً خبر؟  -آریب
www.aryanews.com/News.aspx%3Fcode%3D20130701180912482%2...

مذيرعبملي خبرگساري ايرنا كً رسبوً رسمي دَلت محسُة مي شود فريدون وردي ...از تغییرات ايرنا چً خبر؟ ...جُالی 1 3102
وردي نژاد در  0212رَزوبمً ايران را تبسیس کرد .اَ از ضٍريُر  10تب مٍر  61مديرعامل خبرگساري رسمي جمٍُري اسالمي .نژاد است
 ...بُد َ پس

فریدون وردی نژاد مدیر عامل ایرنا می شود؟
sedayeqazvin.ir/Pages/OthersNews-117496.aspx

صفحً وخست َبالگ ٌب جبربً ٌبی گردضگری ارسبل خبر َعذي ٌبی مسئُلیه عکس فیلم صذا پیُوذٌبی مٍم ارتببط بب مب ...رَز پیص 2
 ...آخریه خبر در سبعت َ RSS.رَد اعضب

