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 مرتبه( 2): مالقات با نمایندگان جامعه االزهر و اوقاف مصر در برزیل2-33
 مرتبه( 2): مالقات با مفتی اعظم بیت المقدس2-711
 مرتبه( 1برزیل) دوکس : مالقات با اسقف کلیسای ارت 2-717
 و بازدید از کارخانه  Bematech: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-712
 و بازدید از کارخانه  Curitiba S/A: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت2-718
 ازدید از کارخانهو ب  Nutrimental: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-714
و   Junqueira Compressores: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-715

 بازدید از کارخانه
 و بازدید از کارخانه  Maqplas : مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت2-711
 ازدید از کارخانهو ب  Jumil: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-711
 و بازدید از کارخانه  Mello: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-713
 و بازدید از کارخانه Ergomat: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-713
  Thermes: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-771
   Campoدیر عامل و اعضای هیات مدیره گروه : مالقا ت با م2-777
   Terrapin: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-772
 Thyssen Krupp: مالقا ت با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت 2-778
 : مالقا ت با سرمایه گذاران عرب مقیم برزیل2-774
 برزیل : مالقات با رییس اتحادیه رادیو های2-775
 Estado de Direito: مالقات با رییس نشریه حقوقی 2-771
 : مالقات با تعدادی از سرمایه گذاران برزیلی2-771
 مرتبه(5)  برزیل: مالقات با رییس جنبش نهضتهای انقالبی 2-773
 مرتبه( 8مالقات با مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه )  :2-773
 الملل وزیر محیط زیست مالقات با معاون بین :2-721
 مرتبه( 71مالقات با آقای پاوان سرمایه گذار برزیلی ) :2-727
 مرتبه( 3مالقات با اسقف ارتودوکس سان پائولو )  :2-722
 مرتبه( 1مالقات با اسقف ارتودوکس برازیلیا ) :2-728
 مرتبه( 4) مالقات با مدیر عامل شرکت معماری سعود کامل :2-724
 با معاون کمیسیون آموزش مجلس برزیلمالقات  :2-725
 مرتبه( 4) مالقات با معاون بین الملل وزیر تکنولوژی :2-721
 مالقات با نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ورزش:2-721



 مالقات با رییس بانک دو برزیل:2-723
 مرتبه( 8مالقات با معاون بین الملل دانشگاه فدرال ریو دو ژانیرو):2-723
 مرتبه( 2با مدیر کل کنسولی وزارت خارجه )مالقات :2-781
 مرتبه( 2)مالقات با مدیر کل آژانس برزیلی همکاریهای فنی در وزارت خارجه:2-787
 دار برزیلامالقات با رییس بورس اوراق به:2-782
 مرتبه ( 75مالقات با مسئولین مرکز اسالمی برزیل ):2-788
 مرتبه( 78در سان پائولو ) مالقات با مسئولین جمعیت خیریه اسالمی:2-784
 آقای فرناندو کاردوزو مالقات بارییس جمهور سابق برزیل :2-785
 : مالقات با فرماندار ایالت سان پائولو2-781
 نوبت( 4مالقات با وزیر امور استراتژیک ) :2-781
 نوبت( 1ستیارارشد بین الملل رئیس جمهور)مالقات با آقای مارکو اورلیو گارسیا د: 2-783
 مالقات با وزیر دادگستری برزیل به همراه دادستان کل کشورمان : 2-783
 مالقات با دادستان کل کشور برزیل: 2-741
 مرتبه( 1) مالقات با سناتور بوارک رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس سنا  : 2-747
مانی حزب مالقات با نمایندگان پارلمان و سناتورهای مجلس سنا از جمله رئیس گروه پارل: 2-742

 (نوبت 5کارگران در مجلس ) 
 مالقات با رئیس گروه حزب سوسیال دمکرات در مجلس : 2-748
 (نوبت 77مالقات با مدیر کل سیاسی دو جانبه ): 2-744
 مرتبه( 2)مالقات با مدیر کل اداره سازمانهای بین الملل وزارت خارجه برزیل :2-745
 مرتبه( 2) یلبرز اطالعات رییس سازمانمالقات با :2-741
 نوبت( 8) مالقات با قائم مقام وزیر توسعه و صنعت و تجارت 741 -2
 مالقات با معاون بین الملل وزارت انرژی برزیل : 2-743
  (مرتبه 2) و وزیر تامین اجتماعی مالقات با سناتور گاریبالدی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس سنا: 2-743
 مرتبه( 4توسعه و صنایع و تجارت)معاون تجارت وزیر مالقات با : 2-751
مالقات با قائم مقام وزیر گردشگری همراه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و : 2-757

 گردشگری کشورمان 
 مالقات با مدیران شرکت بزرگ برزیلی آندره گوتیرز: 2-752
 مالقات با رئیس سابق آژانس انرژی اتمی برزیل:2-758
 ر فرهنگ همراه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان مالقات با وزی: 2-754
مالقات با شهردار شهر اورو پرتو همراه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان : 2-755
 مالقات رییس سازمان میراث فرهنگی با مدیر کل یونسکو: 2-751
 (مرتبه 5مالقات با رئیس خبرگزاری برزیل ): 2-751
 مالقات با مدیر کل بین الملل وزارت فرهنگ برزیل : 2-753
 : مالقات با مقامات استان گویاس و بازدید از نمایشگاه بین المللی دام2-753
 : مالقات با هیات رییسه دانشگاه یو دی اف2-711
 مرتبه( 8)  : مالقات با معاون وزیر انرژی2-717
 مرتبه( 1ان ) : مالقات با رییس اتاق بازرگانی برزیل و ایر2-712
 قاضی دادگاه عالی برزیل  Sidnei Beneti: مالقات با  2-718
 : مالقات با رییس سازمان یونسکو در برزیل2-714
 مرتبه( 8): مالقا با رییس و هیات رییسه سازمان نظام مهندسی2-715
 Eduardo Suplicy : مالقات با سناتور2-711
 José Nery: مالقات با سناتور 2-711
 TV Futura: مالقات با مدیران تلویزیون 2-713
 Mr. Jose A. Fontesآقای  مالقات با رییس اتحادیه صادر کنندگان گوشت برزیل: 2-713
 : مالقات با رییس اتحادیه صادر کنندگان سویا2-711
 : مالقات با تجار ایرانی فرش در برزیل2-717
 José Eduardo Dutra: مالقات با رییس حزب کارگر آقای 2-718
 وزیر محیط زیست   Ms. Izabella Teixeira: مالقات با خانم 2-714
 معاون وزیر توسعه و صنعت و تجارت  Ms. Tatiana Prazeres: مالقات با خانم  2-715
 رییس کنفدراسیون صنایع برزیل  Mr. Robson Braga: مالقات با آقای   2-711



 فرماندار ایالت پارانا  Mr.Carlos Alberto Richaمالقات با آقای  : 2-711
 استاد دانشگاه سان پائولو   Prof Farah: مالقات با آقای دکتر 2-713
 معاون بین الملل حزب کارگر  Mr. Walter Pomar : مالقات با آقای2-713
 رییس ائتالف دولت در سنا Senator Romero Jucá: مالقات با سناتور 2-731
 تماعی آقای سناتور گاریبالدی:مالقات با وزیر تامین اج2-737
 رییس ائتالف دولت در مجلس ملی  Candido Vaccarezza: مالقات یا آقای 2-732
 معاون بین الملل شهردار ریو  Ambassador Stelio Amarante: مالقات با اقای  2-738
 مهوریرییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست ج  Marcio Pochmann: مالقات با آقای دکتر 2-734
 معاون انرژی  وزارت خارجه Luiz Alberto Figueredo Machadoآقای مالقات با : 2-735
 رییس حزب کارگر در سنا  Senator Humberto Costa: مالقات با سناتور 2-731
 مرتبه( 3)در مجلس یرزیل برزیل و ایران رییس گروه دوستی  Valdir Colatto: مالقات با آقای 2-731

 وزیر ایالتی صنهعت و تجارت ایالت پارانا  .Mr. Hercilio Santinoriات با اقای : مالق2-733
 دبیر بخش سیاسی روزنامه فولیا   Mr. Fabio Zanini, Journalis : مالقات با آقای2-733
 رییس تلویوزیون کومونیتاریو و نماینده تله سور برزیل  Mr. Almeida: مالقات با آقای 2-731
 رییس کمیسیون سیلست خارجی سنا  Senator Fernando Collor de Meloبا آقای : مالقات 2-737

 
 

  
 
 
 

 مالقات با سفرا: -8
 

؛ سوریه  مرتبه( 8) ؛ اردن ؛ مصرمرتبه( 8)؛ سنگالمرتبه( 4)مالقات با سفرای کشور های تایلند 
مغرب ؛ تونس ؛ مرتبه( ؛ 8هند ) ؛ مرتبه( 2)  ؛ عربستان سعودی ؛ پاکستانمرتبه( 8)؛ ترکیه مرتبه(5)

؛ مرتبه( 8)؛ لبنان؛ چین مرتبه( 2)  ؛ فیلیپینمرتبه( 4)؛ میانمارمرتبه( 8)؛ اندونزیمرتبه( 4)مالزی
؛  مرتبه( 2)  ؛ موریتانی ؛ ویتناممرتبه( 2)زیلند ؛ الجزایر؛ لیبی ؛ کوبانیو امارات متحده عربی ؛ کویت؛

؛ پاراگوئه ؛ ترینیداد و توباگو؛ اکوادور ؛ کلمبیا ؛ اوروگوئه ؛ مرتبه( 4)نیجریه ؛ واتیکان ؛ قطر؛ ونزوئال
استرالیا ؛ سویس؛ بلژیک کیپ ورد ؛ گواتماال ؛ شیلی؛ کره شمالی ؛ ژاپن ؛ نیکاراگوئه ؛ سودان ؛ پاناما؛ 

 یک ؛ کره شمالی ؛ مکزیک ؛ ساحلمرتبه( ؛ بلژ 2)؛ سویس مرتبه(2)؛ عراقبولیوی کره جنوبی ؛ چک ؛؛
 و .... ؛ فیجی ؛ اکوادور ؛ گرجستان مرتبه( 2؛ عراق )  ؛ تیمور شرقی مرتبه( 8؛ سریالنکا )عاج 

 
 
 
 

 مصاحبه ها: -4
 
: مصاحبه با خبرگزاری برزیل و روزنامه کوریو برزیلینس و رویترز قبل از سفر وزیر خارجه برزیل 4-7

 به ایران
رسانه برزیلی و بین المللی در مورد  73یش از : مصاحبه همراه نماینده ویژه ریاست جمهوری با ب4-2

 جنایات صهیونیستها در غزه
 : مصاحبه با نمایندگان رسانه های برزیلی و بین المللی  قبل از سفر وزیر امور خارجه ایران به برزیل4-8
 : مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس4-4
 : مصاحبه اختصاصی با بی بی سی برزیل4-5
 صاصی با روزنامه گلوبو برزیل: مصاحبه اخت4-1
 : مصاحبه اختصاصی با روزنامه کوریو برزیلینس 4-1
 ریو برزیلینسو: مقاله سفیر درج شده در روزنامه های فولیا دو سان پائولو و ک4-3
 برزیل سنای : مصاحبه با تلویزیون مجلس4-3
 : مصاحبه با روزنامه شیلیایی4-71



ای برزیل در مورد سفر رییس رژیم صهیونیستی  و نیز سفر : مصاحبه مطبوعاتی با رسانه ه77--4
 رییس جمهوری اسالمی ایران به برزیل

: مصاحبه جمعی با روزنامه های فولیا دو سان پائولو ؛ کوریوبرزیلینس؛ استادو دو سان پائولو؛  4-72
تلویزیون  ایستوئه؛ والور اکونومیک؛ گلوبو؛ رویترز؛ فرانس پرس؛ بی بی سی؛ خبرگزاری برزیل ؛

رکورد؛ تلویزیون گلوبو در مورد مسایل بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سفر رییس جمهور 
 ایران به برزیل

 : مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایرنا4-78
 : مقاله سفیر در روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا4-74
 : مصاحبه با مجله ایستوئه4-75
 مه ژورنال دو برازیلیا: مصاحبه با روزنا4-71
 : مصاحبه جمعی در سالگرد انقالب اسالمی ایران4-71
 : مصاحبه جمعی به مناسبت سفر رییس جمهور برزیل به ایران4-73
 : مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری برزیل4-73
 : مصاحبه اختصاصی با روزنامه فولیا دو سان پائولو4-21
 ن و حقوق هسته ای ایران: مصاحبه جمعی در خصوص بیانیه تهرا4-27
 : مصاحبه با تلویزیون سوپرن4-22
 مرتبه( 8: مصاحبه اختصاصی با روزنامه کوهیو برازیلینس )4-28
 : مصاحبه اختصاصی با روزنامه فولیا دو سان پائولو4-24
 : مصاحبه اختصتصی با روزنامه والور اکونومیک4-25
 مرتبه( 2)سالگرد سی ودومین سالگرد انقالب اسالمی: مصاحبه با وبالگ نویسان معروف برزیلی در 4-21

 ) سه مرتبه( TV Comunitária: مصاحبه با تلویزیون 4-21
 Correio Braziliense : مصاحبه با روزنامه کوریو برازیلینس4-23
 

 
 
 
 

 سخنرانی ها: -5
 
 : سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه کاتولیک شهر بلوریزنچی5-7
 رانس بین المللی گفتگوی ادیان الهی: سخنرانی در کنف5-2
 سال( سهمرتبه در  8)  : سخنرانی در کنفرانس بزرگداشت سالگرد مقاومت اسالمی در جنوب لبنان5-8
 مرتبه( 1و سایر مناسبتها ) : سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم سان پائولو به مناسبت نوروز5-4
 سال( سهمرتبه در  8) در سان پائولو : سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی5-5
 سال(سه مرتبه در  5) : سخنرانی در مراسم روز قدس در پارلمان برزیل و در سان پائولو5-1
 مرتبه( 2)نشجویان دانشگاه کاتولیک برازیلیا: سخنرانی در جمع دا5-1
 مرتبه( 4) : سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه یو دی اف برازیلیا5-3
 رانی در جمع دانشجویان دانشگاه ای اس ب برازیلیا: سخن5-3
 مرتبه( 2)ارسی در دانشگاه یو دی اف برازیلیا : برگزاری مراسم پایان دوره زبان ف5-71
 (مرتبه در دو سال 2سخنرانی و بزرگداشت روز زن ) : 5-77
 CONFEA Leadership Conference: سخنرانی در کنفرانس ملی نظام مهندسی برزیل 5-72
 Fundacao Getulio Vargas : سخنرانی در بنیاد زتولیو وارگاس سانپائولو5-78
 در برازیلیا : سخنرانی در کنفرانس ملی فلسطین5-74
 کنفرانس اخالق و دیپلماسی در جمع اغضای انجمن مسلمانان آمریکای التین: سخنرانی در 5-75
 لس ملی برزیل: سخنرانی در مراسم حقوق بشر و موضوع فلسطین در مج5-71
: سخنرانی در جمع سفرای آسیا و اقیانوسیه بعنوان رییس گروه آسیا و اقیانوسیه ) در محل 5-71

 سفارتخانه های ژاپن ؛ چین ؛ فیلیپین ؛ نپال ؛ پاکستان ؛ میانمار؛ اندونزی ؛ مالزی ؛ ویتنام و ایران(
 



 
 
 
 

 برگزاری انتخابات ریاست جمهوری: -1
 

در سه شهر برازیلیا و سان پائولو و کوریچیبا برگزار 7833خرداد  22در روز انتخابات ریاست جمهوری 
نفر اعضا هیات مرکزی اجرای این  3نفراعضا هیات اجرایی و سه نفر اعضا هیات نظارت و  75شد. تعداد 

 امر را برعهده داشتند.

 
 
 

 برنامه های فرهنگی: -1
 
  میهمان )پس از سالها وقفه( ا حضور صدها نفربهمن( در رزیدانس ب 22برگزاری مراسم روز ملی ) :1-7
 سال(8مرتبه در  8)
برگزاری مراسم اعیاد نیمه شعبان ؛ مبعث؛ عید فطر ؛ عید قربان؛ عید غدیر ؛ میالد حضرت رسول : 1-2

؛ تاسوعا؛ عاشورا؛ خرداد  74)ع( ؛  رجب ؛ سوم شعبان ؛ شهادت حضرت زهرا 78اکرم؛ روز زن ؛ 
 نوروز در رزیدانس و با حضور خانواده های همکاراناربعین ؛ سال نو و 

 )دو مرتبه در دو سال( : برگزاری مراسم روز ارتش جمهوری اسالمی ایران در رزیدانس1-8
 سال(سه مرتبه در  8) : برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی در دو شهر برازیلیا و سان پائولو1-8
سال گذشته( و در شهرهای  81لمان برزیل )برای اولین بار در : برگزاری مراسم روز قدس در پار1-4

 سال( سهمرتبه و در  5) سان پائولو و کوریچیبا
 سال هر سال سه شب( 8مرتبه در  8) شهر های برازیلیا و ریو دو ژانیرو مساجدافطاری به مسلمانان در: 1-5
ن پائولو ) ایرانیان برازیلیا؛ ایرانیان برگزاری چهار برنامه مراسم نوروزدر شهرهای برازیلیا و سا :1-1

سان پائولو ؛ همسران سفرای آسیا اقیانوسیه و نیز مقامات و شخصیتهای فرهنگی و دانشگاهی و 
 مرتبه در دو سال( 2)اجتماعی و سیاسی برزیل( 

 یبامتر فرش ایرانی و حمل آن به برزیل و اهدا به مسجد علی بن ابیطالب در شهر کوریچ 811خرید  :1-1
 ریو دو ژانیرود در دو شهر حمل و نصب سرستون تخت جمشی ساخت و :1-3
 برگزاری مراسم هفتگی دعای کمیل در رزیدانس :1-3
  و برگزاری مراسم دهه محرم سفر مبلغ روحانی در ماه محرم به برزیل  :1-71
 برگزاری مراسم احیا در شبهای قدر در رزیدانس در ماه مبارک رمضان  :1-77
و انجام برنامه های قرائت قرآن در چهار شهر سان پائولو و  سفر قاری ممتاز قرآن به برزیل :1-72

 کوریچیبا و فوز و برازیلیا در مساجد مسلمانان در ماه مبارک رمضان
 سفر دوچرخه سوار کورس دور دنیا به برزیل:  :1-78
 رهای کوریچیبا و سان پائولو: کاشی کاری مساجد علی ابن ابیطالب و محمد رسول هللا در شه1-74
: دعوت از سران مذاهب مسیحی و سنی و شیعه در برزیل جهت حضور در مراسم استقبال از 7-75

 مهوریجریاست 
: راه اندازی کرسی زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه یودی اف برازیلیا با همکاری دانشگاه 7-71

 کرمان
 ان مقیم برزیل: راه اندازی انجمن نخبگان ایرانی7-71
 : آغاز همکاریهای دانشگاههای فدرال ریو دو ژانیرو و صنعتی شریف7-73
 و دانشگاه تهران سان پائولوآغاز همکاریهای دانشگاههای  :7-73
 : راه اندازی انجمن ایرانیان مقیم برزیل در سان پائولو7-21
 : راه اندازی انجمن تجار ایرانی فرش در برزیل7-27
 ای ادیان مقیم برزیل در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی: سفر روس7-22
 نفره رسانه ای برزیل به ایران 71: برنامه ریزی سفر هیات 7-28
 : ارائه بورس تحصیلی به دانشجویان ممتاز زبان فارسی و طی دوره تکمیلی زبان فارسی در ایران7-24



 
 

 
 
 
 سفر های ایالتی : -3

 
سفر( ؛ ایالت ریو  83تهای مختلف برزیل : ایلت سان پائولو )سفر کاری به ایال( شصت) 11تعداد 

 ایالتلت میناس جرایس ؛ ایالت باهیا؛ ایالت پرنامبوکو واسفر( ؛ ای 4سفر( ؛ ایالت پارانا ) 3دوژانیرو )
 آمازون پارا و ایالت

 

 
 

 :شرکت در مراسم  -3
ر  ؛ عربستان سعودی ؛ مغرب شرکت در مراسم روز ملی کشور های کشور های تایلند ؛ اردن ؛ مص: 3-7

؛ تونس ؛ مالزی؛ اندونزی؛ چین؛ امارات متحده عربی ؛ کویت؛ لیبی ؛ ویتنام ؛ واتیکان ؛ قطر؛ ونزوئال؛  
اوروگوئه ؛ شیلی؛ ژاپن ؛  سودان ؛ استرالیا ؛ سویس؛ کره جنوبی ؛ بولیوی؛ اوکراین؛ برزیل؛ مکزیک؛ 

؛  ان ؛ آنگوال ؛ لهستان ؛ یونان ؛ روسیه؛ هند؛ کره جنوبیآلمان ؛ ایتالیا؛ اسپانیا ؛ پرتغال؛ پاکست
 ؛ سویس؛ فنالند؛ عمان؛ کره شمالی ؛ سنگال؛ اطریش مجارستان

 
 شرکت در کنفرانس بین المللی آمازون به دعوت وزیر صنایع برزیل :3-2
 به دعوت وزارتخارجه برزیل   Biofuelsشرکت در کنفرانس بین المللی :3-8
 به دعوت رییس مجلس سنای برزیل  Infrastructureسمینارزیر ساختارهای برزیل   : شرکت در 3-4
 World Engineers Convention: شرکت در سمینار کنوانسیون بینالمللی مهندسین 3-5
 در مجلس سنا به دعوت رییس سنای برزیل   Petroleum: شرکت در سمینار نفت 3-1
به    Mercosul – European Unionل و اتحادیه اروپا : شرکت در سمینار همکاریهای مرکوسو3-1

 دعوت دبیر کل مرکوسول
 : شرکت در مراسم توزیع مدالهای ملی در مجلس برزیل توسط رییس مجلس برزیل3-3
 : شرکت در نمایشگاه عکس بومیان استرالیا به دعوت سفیر استرالیا در محل مجلس برزیل3-3
بعنوان رییس گروه سفرای آسیا و اقیانوسیه  ی آسیا و اقیانوسیه: شرکت در مراسم ماهیانه سفرا3-71

)کشورهای هند و چین و ژاپن و اندونزی و مالزی و سریالنکا و کره جنوبی و پاکستان و نپال و تیمور 
 و ویتنام و فیلیپین ( شرقی و استرالیا و نیوزیلند و تایلند و میانمار

 ماینده دولت برزیل در آمازون: شرکت در مراسم بزرگداشت و تودیع ن3-77
 : شرکت در مراسم برگزیدگان صنعت برزیل به دعوت رییس کنفراسیون صنایع برزیل3-72
 : شرکت در مراسم روز ملی آمازون در مجلس سنای برزیل3-78
 : شرکت در مراسم بزرگداشت ژوسلین کوبیتچک بنیانگذار شهر برازیلیا3-74
 لمپیک برزیل به دعوت سفیر مصر در سفارت مصر: شرکت در مراسم کمیته ملی ا3-75
 سال( 2: شرکت در مراسم افطار سفارت عربستان )3-71
 سال( 2: شرکت در مراسم افطار سفارت کویت )3-71
  سفارت میانمار  اسممر: شرکت در 3-73
 : شرکت در جشن چهلمین سالگرد انقالب لیبی3-73
 لس سنای برزیل: شرکت در مراسم بزرگداشت آمازون در مج3-21
 : امضا دفتر یادبود در سفارت سریالنکا3-27
 : امضا دفتر یادبود در سفارت هاییتی3-22
 : امضا دفتر یادبود در سفارت فیلیپین3-28
 : امضا دفتر یادبود در سفارت اندونزی3-24
 : امضا دفتر یادبود در سفارت هند3-25
 : امضا دفتر یادبود در سفارت مالزی3-21



 کت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری برزیل: شر3-21
 : شرکت در مراسم افتتاح مجلسین جدید برزیل3-23
 : شرکت در مراسم سال نو ویتنام3-23
 : شرکت در مراسم روز سازمان ملل در وزارت خارجه برزیل3-81
 Samuel Guimarães : شرکت در مراسم رونمایی کتاب وزیر تکنولوژی3-87

 کلنگ زنی سفارت فلسطین: شرکت در مراسم 3-82
 : شرکت در مراسم شام رییس دولت فلسطین3-88
 : شرکت در مراسم معارفه و تودیع وزیران خارجه برزیل3-84
 مراسم تودیع سفیر استرالیا: 3-85
 : مراسم تودیع سفیر پاکستان3-81
 : مراسم تودیع سفیر سریالنکا3-81
 : مراسم روز استقالل ونزوئال3-83
 سال نو میانمار: مراسم 3-83
 : افتتاح نمایشگاه هنر در اسالم3-41
 : مراسم آزادی آفریقای جنوبی3-47
 : مراسم صلیب سرخ جهانی3-42
 مین سالگرد تشکیل مجلس سنا 735: مراسم 3-51
 Macae- Rio de Janeiro شرکت در نمایشگاه صنایع باالدستی نفت در ماکائه ریو دو ژانیرو: 3-57
 س سفارت فیلیپین: نمایشگاه عک3-52
 : مراسم افتتاح رسمی سفارت جدید آرژانتین با حضور روسای جمهور دو کشور3-58
 : مراسم ضیافت شام سفیر نپال بمناسبت ورود نخست وزیر این کشور3-54
 : مراسم روز ارتش ونزوئال3-55
 : مراسم سال نو ویتنام3-11
 : مراسم سالگرد رحلت امام3-17
 قاومت لبنان: مراسم سالگرد م3-12
 : مراسم روز قدس برازیلیا و سان پائولو3-18
 : مراسم روز ارتش تایلند3-14
 : امضا دفتر یادبود شهدای انقالب مصر3-15
 : مراسم مدال وابسته های نظامی3-11
 : مراسم استقالل بولیوی3-17
 در کمیسیون سیاست خارجی سنا  RIO+20: مراسم توجیهی اجالس   3-12
 هفته فرهنگی هند  افتتاحیه : مراسم3-18
 : مراسم هفته فرهنگی کره جنوبی3-14
 : مراسم هفته فرهنگی چین3-15
 مضا دفتر یادبود در سفارت پاکستان: ا3-11
 : امضا دفتر یادبود در سفارت عربستان سعودی3-11

 
 
 

 ضیافتها و مراسم در رزیدانس: -71
 

گزار شده که اهم این مراسم به شرح زیر است. بر سال سهدر طی  ضیافت و مراسم در رزیدانس 738تعداد
 :پذیرایی شده اند چهل ماهنفر میهمان سفارت در  5311مجموعا بیش از 

 
 سال( 8) بهمن ( 22ضیافت روز ملی ):71-7
 ) دو مرتبه( ضیافت به سفرای کشورهای آسیا و اقیا نوسیه :71-2
 مرتبه( 2) ضیافت  وزیر تعاون و هیات همراه :71-8
 مرتبه( 8) ضیافت گروه دوستی پارلمان برزیل و ایران:71-4



 ضیافت رییس اداره تشرفات وزارت خارجه برزیل و همسر نامبرده :71-5
 ژی ایالت ریو گراند دو نورچ وهمراهانرضیافت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سنای برزیل و وزیر ان :71-1

 مبراپاضیافت رییس و مدیران موسسه تحقیقات کشاورزی ا :71-1
 مرتبه(5) ضیافت رییس و اعضا گروه دوستی برزیل و عرب :71-3
 ضیافت هیات زمین شناسی ایران :71-3
 مرتبه( 2) ایران و اقتصادی ضیافت هیات بانکی :71-71
 ت کشاورزی ایرانضیافت هیا:71-77
 ضیافت مقام عالی وزارت و هیات همراه:71-72
 یضیافت هیات مقدماتی ریاست جمهور :71-78
 ضیافت رییس اتاق بازرگانی ایران و هیات همراه :71-74
 ضیافت هیات تکنولوژی ایران :71-75
 ضیافت مدیران و کارشناسان آب و سد سازی وزارت نیرو ایران :71-71
 ضیافت هیات بانک مرکزی ایران :71-71
 مرتبه( 8) ضیافت هیئت رییسه حزب کارگر برزیل:71-73
 زب سوسیال دمکرات برزیلضیافت هیات رییسه ح:71-73
 ایران و نمایندگان رسانه های برزیل ضیافت هیات رسانه ای :71-21
 : ضیافت هیات دانشگاه االزهر مصر71-27
 مرتبه( 5)  : ضیافت خبرنگاران برزیلی71-22
 : ضیافت نمایندگان ایالت میناس جرایس برزیل71-28
 مرتبه( 2) : ضیافت سفیر سوریه71-24
 مرتبه( 4تیم ملی فوتسال) : ضیافت 71-25
 سال( 2) :ضیافت روز ارتش71-21
 ضیافت روز قدس در مجلس برزیل :71-21
 سال( 8) ضیافت رایزنان مالی وزارت متبوع :71-23
 صیافت همسران سفرای کشورهای آسیا و اقیانوسیه:71-23
 سال( 8) با همسران همکاران همشارکت در نمایشگاه بین المللی غذا همرا:71-81
 شب( 72: ضیافت افطار به مسلمان مساجد شهرهای برزیلیا و ریو دو ژانیرو) 71-87
 سال( 8):صیافت مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی در دو شهر برازیلیا و سان پائولو71-82
 مرتبه( 5) : ضیافت مدیرکل اقتصادی وزارت خارجه برزیل71-88
 ئم مقام شرکت هواپیمایی گل برزیلوزیر سابق صنایع برزیل و قا شام : ضیافت71-84
 مرتبه( 8) : ضیافت ناهارنماینگان مجلس برزیل عضو گروه دوستی فلسطین85 -71
 : صیافت شام هیات رییسه دانشگاه یو دی اف برازیلیا71-81
 ضیافت ناهار دستیار ویژه وزیر توسعه و صنایع برزیل :71-81
 ضیافت مدیران تشریفات وزارت خارجه:71-83
 ضیافت ناهار وزیر علوم و تکنولوژی و معاونین وی:71-83
 ضیافت هیات بزرگ اقتصادی همراه ریاست جمهوری:71-41
 ضیافت هیات سیاسی و خبرنگاران و همراهان ریاست جمهوری:71-47
 ضیافت همسر ریاست جمهوری و همسران معاونین رییس جمهور:71-42
 و نمایندگان مجلس و سناتور برزیلیضیافت ناهار و شام وزیر آموزش و پرورش :71-48
 ضیافت ناهار و شام نماینده ولی فقیه در جهاد و رییس سازمان دامپزشکی و هیات همراه:71-44
 : جلسه و پذیرایی از شرکتهای برزیلی فروشنده گوشت به ایران در رزیدانس71-45
 رزیدانس: جلسه و پذیرایی از شرکتهای برزیلی فروشنده سویا به ایران در 71-41
 : ضیافت شام معاون وزیر خارجه ایران به معاون سیاسی وزیر خارجه برزیل71-41
 مرتیه( 5:ضیافت معاون رییس جمهور و هیات همراه )71-43
 : ضیافت هیات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی71-43
 : ضیافت هیات کمیسیون آیین نامه های مجلس شورای اسالمی71-51
 ستان کل کشور: ضیافت داد71-57
 مرتبه( 2): ضیافت ناهار به مدیران گروه کامپو71-52
 : ضیافت هیات وزارت بهداشت71-58
 : ضیافت هیات وزارت دارایی71-54



 : ضیافت هیات ریاست جمهوری71-55
 مرتبه( 2): ضیافت هیات جامعه المصطفی71-51
 ضیافت مراسم ملی فلسطین به جنبشهای اجتماعی برزیل: 71-51
 : ضیافت به مدیران خبرگزاری برزیل71-53
 : ضیافت به مدیران تلویزیون سوپرن71-53
 ANAPE : ضیافت ناهار به مدیران 71-11

  Planetary Union : ضیافت شام به مدیران حزب01-17
 و هیات رییسه حزب دمکراتیک کارگران José Nery: ضیافت شام به سناتور  71-12
 Eduardo Suplicy: ضیافت ناهار به سناتور 71-18
 Argemiro: ضیافت ناهار به رییس دانشکده روابط بین الملل دانشگاه برازیلیا و اساتید آن 01-14

Procopio and Virgilio Arraes 
 ار به هیات منطقه آزاد چابهار: ضیافت ناه71-15
 : ضیافت شام به سفیر ونزوئال71-11
 : ضیافت عصرانه به مناسبت نوروز71-11
 سیا و اقیانوسیهیافت ناهار به سفرای آ: ض71-13
 : ضیافت شام به خبرنگاران و وبالگ نویسها71-13
 هیات مبارزع با پولشویی: ضیافت ناهار به 71-11
 ییسه مرکز فرهنگی بانک برزیلو هیات ر  .Mr. Rodolfo Athayde: ضیافت شام به آقای 71-17
 Marcio Pochmmanک ریاست جمهوری آقای ضیافت شام به رییس مرکز تحقیقات استراتژی: 71-12
 .President of PT Rui Falcão, Mrsضیافت شام به رییس و معاونین حزب کارگر   :71-18

Iole Ilíada, Secretary of International Department and Mr. Valter Pomar 
 President of CONFEA : ضیافت شام به هیات رییسه نظام مهندسی برزیل 71-14
 : ضیافت هیات آقای دکتر آهنی71-15
 : ضیافت شام به مسئولین جنبشهای اجتماعی برزیل71-11
 : ضیافت ناهار به هیات رییسه انجمن جراحان قلب برزیل71-11
 : ضیافت هیات استانداری بوشهر71-13
 : ضیافت هیات نمایندگان کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس71-13
 یاست جمهوری: هیات معاون حقوقی ر71-31
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 :0331سال 

 

 توافقنامه فرهنگی  -

 

 

 

 

 :0331سال 

 

 موافقتنامه حمل و نقل دریایی -

 یادداشت تفاهم همکاریهای کشاورزی -

 



 

 

 : 0330سال 

 

 یادداشت تفاهم همکاریهای پستی -

 

 

 

 :0331سال 

 

 کمیسیون مشترک ایران و برزیل -

 خابراتیت تفاهم همکاریهای پستی و مشیاددا -

 یادداشت تفاهم همکاریهای علمی و تکنولوژی -

 

 

 :0331سال 

 

 ت تفاهم ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه برازیلیاشیاددا -

 

 

 

 :0330سال 

 

 یادداشت تفاهم همکاریهای رادیو تلویزیونی -

 یادداشت تفاهم همکاریهای جامع پستی -

 یادداشت تفاهم همکاریهای ورزشی -

 ای ایالت توکانچیس و استان همدانت تفاهم همکاریهشیاددا -

 

 

 

 :0333سال 

 

 دو کشور روسای جمهور بیانیه مشترک -

 سند لغو ویزای دارندگان گذر نامه های سیاسی  -

 همکاریهای فرهنگی  برنامه اجرایی سند -

 تکنولوژیکیسند همكاریهاي  -

 سند همکاریهای انرژی -

 سند همکاریهای بازرگانی -

 )امبراپا(سند همکاریهای تحقیقات کشاورزی  -

 (بورس )سند همکاریهای بازار های مالی  -

 ریو وصنعتی شریف فدرال سند همکاریهای دانشگاههای -

 اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صنایع برزیل سند تشکیل شورای مشترک بازرگانی بین -

 سند همکاریهای بانکهای مرکزی -

 سند همکاریهای دانشگاههای یو دی اف و کرمان -

 (خبری و رادیو تلویزیونی )تمدید و تداوم آن همکاریهایسند -
 

 

 :0331سال 

 

 بیانیه مشترک روسای جمهوری -



 سند همکاریهای جامع کشاورزی -

 سند همکاریهای ورزشی -

 سند همکاریهای مالی و اعتباری -

 سند همکاریهای جامع صنعتی -

 سند همکاریهای محیط زیست -

 سند همکاریهای گردشگری -

 سند همکاریهای استاندارد -

 همکاریهای استاندارد نانوتکنولوژی سند -

 سند همکاریهای نفتی -

 سند همکاریهای نیرو )برنامه اقدام( -

 سند همکاریهای جامع زمین شناسی و معدنی -

 سند همکاریهای توسعه تجارت و نمایشگاه -

 همکاریهای داروسازی )بخش خصوصی(سند  -

 یاددشت تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی -
 مکاریهای خبرگزاری برزیل و خبرگزاری جمهوری اسالمی ایرانتفاهم نامه ه -

 

 اسناد در حال مذاکره و در دست اقدام:

 

 سند همکاریهای فنی -

 سند همکاریهای دامپزشکی -

 قضایی سند همکاریها در زمینه معاضدت -

 سند همکاریها در زمینه استرداد مجرمین -

 سند عملیاتی شدن خط اعتباری -

 سند همکاریهای جوانان -

 د همکاریهای بازرگانیسن -

 سند همکاریهای سرمایه گذاری در پروژه ها -

 سند همکاریهای مالکیت صنعتی -

 سند همکاریهای آموزش عالی -

 سند همکاریهای دانشگاههای تهران و سائو پائولو  -

 سند همکاریهای میراث فرهنگی -


