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

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

2 ...روز پیش ايران ھاي الوفاق به زبان عربي و نھاد خبري رسمي و مھمي است که روزنامه ايران و گروه نشريات آن از جمله روزنامهايرنا
ديلي به زبان انگلیسي، ايران ورزشي، ...

شود می ایرنا مدیرعامل نژاد وردی -فریدون نیوز تی اخبار جستجوگر
tnews.ir/khabar/6CB715595490.html

4 2013جوالی  ... شودفریدون وردی نژاد مدیر عامل ایرنا میکه در دولت روحانیمی شودگفتهدر محافل سیاسی  ابه گزارش .
یرنا نھاد خبری رسمی و مھمی است که روزنامه24سراج ...

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

3 2013جوالی  ... وردي نژاد مدير عامل ايرنا فريدونحکایت از این دارد که در دولت بعدی» رھوا«،شنیدھای خبرنگار»رھوا«به گزارش
.مي شود نھاد خبرگزاري رسمي و مھميايرنا ...

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

3 2013جوالی  ... عامل ايرنا مي وردي نژاد مديرفريدون که در دولت روحانيمي شوددر محافل سیاسي گفته- اخبار محرمانه
.شود نھاد خبري رسمي و مھمي است که روزنامه ايرانايرنا ...

مدیران با روحانی "ایرنا" دولت رسانهای پایگاهھای میکند؟/ چه "ایران" ...و
www.mashreghnews.ir/fa/news/227891/%25D8%25B1%25D9%2588...

30 2013ژوئن  ... که در سال ھای اسفندمی شودمحسوبمدیر عامل ایرنامحمدرضا شریف به عنوان اولین ... از مدیرعامل ایرنا
اینفریدون وردی نژادبوده است و پس از او71تا شھریور 68شھریور  ... می محسوبایرنا70دھه مدیرعاملکه تقریباوردی نژاد

، منشأ اثرشود ...
شود می ایرنا عامل مدیر نژاد وردی -فریدون آریا

www.ghatreh.com/news/nn14693821/%25D9%2581%25D8%25B1%25...
3 2013جوالی  ... شودفریدون وردی نژاد مدیر عامل ایرنا میکه در دولت روحانیمی شوددر محافل سیاسی گفته . - به گزارش 

نھادایرناخبرگزاری آریا به نقل از اخبار محرمانه ، ...
نور رسانی اطالع فرھنگی پرتال  - آنالین جوان - خوان خبر ی سامانه

noorportal.net/news/site-26-1.aspx
·فریدون وردی نژاد مدیرعامل ایرنا می شود می سیاسی. در محافل سیاسی گفته-1392تیر 12چھارشنبه -جوان آنالین 

ایرنافریدون وردی نژاد مدیر عاملکه در دولت روحانیشود ...
مدیران با روحانی "ایرنا" پارست - میکند؟ چه "ایران" و

www.parset.com/FaNews/2407904_rohany_ba_madiran_%2522ai...
1 2013جوالی  ... این فریدون وردی نژادبوده است و پس از او71تا شھریور 68از شھریور مدیرعامل ایرناحسین نصیری سومین
...مسئولیت را برعھده گرفت، او از ، منشأ اثر بسیاری از اقدامات از می شودمحسوبایرنا70دھه مدیرعاملکه تقریبانژادوردی 

جمله، راه ...
آریا  - خبر؟ چه ايرنا تغییرات از - آريا خبرگزاری

www.aryanews.com/News.aspx%3Fcode%3D20130701180912482%2...
1 2013جوالی  ... چه خبر؟ايرنااز تغییرات ... شود فريدون وردي ميكه رسانه رسمي دولت محسوبايرنامديرعاملي خبرگزاري

استنژاد . خبرگزاري رسمي جمھوري اسالمي مديرعامل80تا مھر 71روزنامه ايران را تاسیس کرد .او از شھريور 1373در وردي نژاد
بود و پس ...

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

2 ...روز پیش وبالگ ھا جاذبه ھای گردشگری ارسال خبر وعده ھای مسئولین عکس فیلم صدا پیوندھای مھم ارتباط با ما صفحه نخست 
ورود اعضا RSS. آخرین خبر در ساعت ...


