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گالری عکس ریفناشھرداری ھااستان ھابین المللعلمی و فن آوریورزشیفرھنگی ھنریاجتماعیاقتصادیسیاسیصفحه اصلی

آیا جمھوری اسالمی ایران تنھا سه دیپلمات عمومی دارد؟ 

جدیدترین ا خبار :

نبض ھستی در نجف اشرف می زند 

جدیدترین ا خبار :

ھدف اصالح طلبان از نفوذ به کابینه روحانی ، بازسازی مقبولیت اجتماعی است 

جدیدترین ا خبار :

آیت هللا مھدوی کنی:دعوای جناح ھا با صلوات بفرست! حل نمی شود/ انشا� به اعتدال در عین حفظ کردن اصول برسیم 

جدیدترین ا خبار :

اصالح طلبان چه وزارتخانه ھایی را از روحانی می خواھند؟ 

جدیدترین ا خبار :

فرستادن

JC omments

فریدون وردی نژاد مدیرعامل ایرنا می شود

نوشته شده توسط مھدوی   

چھارشنبه, 12 تیر 1392 ساعت 09:55

در محافل سیاسی گفته می شود که در دولت روحانی فریدون وردی نژاد مدیر عامل ایرنا می شود.

خبرگزاری خبرنگاران آزاد ایران(ریفنا) به گزارش سراج24 یرنا نھاد خبری
رسمی و مھمی است که روزنامه ایران و گروه نشریات آن از جمله
روزنامه ھای الوفاق به زبان عربی و ایران دیلی به زبان انگلیسی، ایران
ورزشی، و ایران سپید برای نابینایان به صاحب امتیازی خبرگزاری
جمھوری اسالمی منتشر می شوند. دانشکده خبر با وظیفه تربیت خبرنگار

ھم از نھادھای تابعه خبرگزاری جمھوری اسالمی است.

فعال مجید امیدی شھرکی مدیر عامل ایرناست.

وردی نژاد از شھریور 71 تا مھر 80 مدیرعامل خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی بود و پس از آن به
وزارت امور خارجه رفت و سفیر جمھوری اسالمی در کشور چین شد و تا سال 1384 به عنوان سفیر

فعالیت خود را در دولت ادامه داد.
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