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63 مورد نتیجھ براي جستجوي عبارت ((برزیل))

نشست بررسي فرصت ھاي سرمایھ گذاري در برزیل -2
ھاشمي:  ایران نیازمند فناوري و تكنولوژي برزیل است

خبرگزاري فارس:  سفیر سابق ایران در برزیل گفت:  برزیل داراي تكنولوژي ھاي باالیي مي باشد كھ ایران نیازمند آنھا است.
سیاست خارجي - 89/10/06

نشست بررسي فرصت ھاي سرمایھ گذاري در برزیل -1
مومني:  برزیل گزینھ اي مناسب براي سرمایھ گذاران ایراني است

خبرگزاري فارس:  مدیر عامل انجمن دوستي ایران و برزیل گفت:  كشوري مانند برزیل با پتانسیل باالي اقتصادي مي تواند گزینھ مناسبي براي
حضور و سرمایھ گذاري بخش ھاي مختلف اقتصادي ایران باشد.

سیاست خارجي - 89/10/06

فردا برگزار مي شود؛
نشست مشترك تجار و بازرگانان ایران و برزیل در مركز مطالعات استراتژیك خاورمیانھ

خبرگزاري فارس:  نشست مشترك تجار و بازرگانان ایران و برزیل در ایران بھ ھمت انجمن دوستي ایران و برزیل دوشنبھ 6 دي در مركز
مطالعات استراتژیك خاورمیانھ برگزار مي شود.

سیاست خارجي - 89/10/05

سفیر برزیل در تھران در دیدار با ادیاني راد:
برزیل مخالف ھرگونھ تحریم و فشار علیھ ایران است

خبرگزاري فارس:  سفیر برزیل در تھران در دیدار با رئیس گروه دوستي-پارلماني ایران و برزیل گفت:  برزیل با رویكرد دوگانھ و
تبعیض آمیز در زمینھ موضوعات مختلف بین المللي مخالف است.

سیاسي - 89/10/01

رئیس انجمن دوستي ایران و برزیل در گفت وگو با فارس:
نشست مشترك تجار و بازرگانان ایران و برزیل در تھران برگزار مي شود

خبرگزاري فارس:  مؤمني از برگزاري نشست مشترك تجار و بازرگانان ایران و برزیل با ھدف بررسي فرصت ھاي اقتصادي خبر داد و
گفت:  این نشست دوشنبھ 6 دي در تھران برگزار مي شود.

سیاست خارجي - 89/10/01

انتقاد شدید لوال بھ اوباما/
آمریكا در بحث مبادلھ سوخت با ایران صادق نبود

خبرگزاري فارس:  رئیس جمھور برزیل با بیان اینكھ بیانیھ تھران ھنوز روي میز است، گفت كھ آمریكا در بحث مبادلھ سوخت ھستھ اي با
ایران صادق نبوده است.

سیاست خارجي - 89/10/01

انتقاد شدید رئیس جمھور برزیل از آمریكا؛
داسیلوا:  براي حمایت از ایران از كسي كسب تكلیف نمي كنیم

خبرگزاري فارس:  لوال داسیلوا رئیس جمھوري برزیل ضمن انتقاد شدید از سیاست ھاي واشنگتن علیھ ایران تاكید كرد:  ما براي حمایت از
ایران از كسي كسب تكلیف نمي كنیم .

آمریکای جنوبیموضوع کلی:
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فضاي مجازي - 89/10/01

داسیلوا:  با وجود آمریكا صلحي در خاورمیانھ حاصل نمي شود
خبرگزاري فارس:  رئیس جمھور برزیل گفت تا زماني كھ آمریكا بھ عنوان میانجي گر اصلي در منطقھ خاورمیانھ بھ ایفاي نقش بپردازد،

صلحي در این منطقھ حاصل نمي شود.
بین الملل - 89/09/30

رویترز خبر داد:
انتقاد شدید رییس جمھور برزیل از سیاست تحریم آمریكا علیھ ایران

خبرگزاري فارس:  رئیس جمھور برزیل با انتقاد شدید از رویكرد غرب براي تحریم ایران، در مورد مسئلھ فلسطین گفت تا زماني كھ آمریكا
نگھبان صلح است صلح در خاورمیانھ برقرار نمي شود.

اقتصادي - 89/09/30

جدیدترین اظھارات احمدي نژاد درباره مذاكرات ایران و 5+1
خبرگزاري فارس:  رئیس جمھور كشورمان گفت كھ در مذاكرات ژنو 3 رگھ ھایي از ھمكاري مشاھده شد كھ امیدواریم در استانبول، برزیل و

تھران بھ یك رویھ خوبي برسیم.
سیاست خارجي - 89/09/28

احمدي نژاد در مصاحبھ تلویزیوني- 1
رگھ ھاي خوبي از ھمكاري در ژنو 3 دیده شد

خبرگزاري فارس:  رئیس جمھور گفت:  ایران در شرایط ھستھ اي قرار دارد كھ در مذاكرات ژنو 3 نیز رگھ ھایي از ھمكاري مشاھده شد كھ
امیدواریم در استانبول، برزیل و تھران بھ یك رویھ خوبي برسیم.

سیاسي - 89/09/27

با انتشار بیانیھ اي صورت گرفت؛
محكومیت جنایت چابھار توسط مركز اسالمي برزیل

خبرگزاري فارس:  مركز اسالمي برزیل با انتشار بیانیھ اي جنایات چابھار، بغداد و دیالھ را كھ منجر بھ شھادت جمعي از عزاداران حسیني
شد، محكوم كرد.

سیاست خارجي - 89/09/27

پس از آرژانتین و برزیل؛
بولیوي دولت مستقل فلسطین را بھ رسمیت شناخت

خبرگزاري فارس:  دولت بولیوي بھ تبعیت از برزیل و آرژانتین اعالم كرد كھ دولت مستقل فلسطین در مرزھاي سال 1967 را بھ رسمیت
مي شناسد.

بین الملل - 89/09/27

عمرو موسي:
جامعھ بین الملل كشور مستقل فلسطیني را بھ رسمیت بشناسد

خبرگزاري فارس:  دبیركل اتحادیھ عرب تاكید كرد جامعھ بین الملل ھمچون برزیل و آرژانتین كشور مستقل فلسطیني بھ پایتختي قدس شریف را
بھ رسمیت بشناسد.

بین الملل - 89/09/23

الھیان در دیدار با سفیر برزیل در تھران:
مطالب رسانھ ھاي غربي درباره پرونده سكینھ محمدي واقعیت ندارد

خبرگزاري فارس:  رئیس كمیتھ حقوق بشر مجلس گفت:  واقعیات پرونده خانم سكینھ محمدي خالف مطالبي است كھ در رسانھ ھاي غربي گفتھ
مي شود.

سیاسي - 89/09/21
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داوران رشتھ كاریكاتور سومین جشنواره تجسمي فجر معرفي شدند
خبرگزاري فارس:  «دالسیو ماچادو» از كشور برزیل، «آنجل بولیگان» از مكزیك، «میخاییل كونتوریس» از یونان و مسعود

شجاعي طباطبایي، حسین نیرومند، كامبیز درم بخش و جواد علیزاده از ایران داوري بخش كاریكاتور سومین جشنواره بین المللي ھنرھاي
تجسمي فجر را بر عھده دارند.

فرھنگي - 89/09/21

در واكنش بھ اقدام برزیل و آرژانتین؛
ویلیام برنز:  بھ رسمیت شناختن دولت فلسطین زود است

خبرگزاري فارس:  قائم مقام وزرات امور خارجھ آمریكا مدعي شد بھ رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطیني ھنوز زود است.
بین الملل - 89/09/20

در واكنش بھ اقدام برزیل و آرژانتین؛
ویلیام برنز:  بھ رسمیت شناختن دولت فلسطین زود است

خبرگزاري فارس:  قائم مقام وزرات امور خارجھ آمریكا مدعي شد بھ رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطیني ھنوز زود است.
بین الملل - 89/09/20

فلسطین در ھفتھ اي كھ گذشت
خبرگزاري فارس:  ناكامي واشنگتن براي متقاعد كردن رژیم صھیونیستي بھ توقف شھرك سازي با ھدف ازسرگیري مذاكرات سازش و اعالم

آمادگي برزیل، آرژانتین و تركیھ براي بھ رسمیت شناختن دولت فلسطین در مرزھاي 1967 از مھمترین تحوالت فلسطین در ھفتھ گذشتھ بود.
بین الملل - 89/09/20

انتقاد داسیلوا از بازداشت موسس ویكي لیكس توسط انگلیس
خبرگزاري فارس:  رئیس جمھور سابق برزیل با انتقاد از انگلیس بدلیل دستگیري موسس سایت ویكي لیكس، این اقدام را تجاوز بھ آزادي بیان

دانست.
بین الملل - 89/09/19

عالوه بر واردات 90 ھزار تني در ماه ھاي گذشتھ:
ایران تا دي سال جاري 30 ھزار تن شكر از برزیل وارد مي كند

خبرگزاري فارس :  تجار اروپایي اعالم كردند ایران 90 ھزار تن شكر از برزیل وارد كرده و قصد دارد پیشنھاد خرید 30 ھزار تن شكر
دیگر را بھ شركت ھاي برزیلي ارائھ كند .

اقتصادي - 89/09/19

نایب رئیس ھیئت فوتبال خراسان رضوي:
مشھد توانایي برگزاري فوتسال ایران و برزیل را دارد

خبرگزاري فارس:  نائب رئیس ھیئت فوتبال استان خراسان رضوي گفت:  اگر تبلیغات محیطي دیدار تیم ھاي فوتسال ایران و برزیل در اختیار
قرار گیرد، توانایي برگزاري این مسابقات را در مشھد داریم.

استانھا - 89/09/19

/اخبار ورزشي آذربایجان شرقي/
ارومیھ و تبریز میزبان مسابقات والیبال جام ملت ھاي آسیا

خبرگزاري فارس:  ارومیھ و تبریز میزبان مسابقات والیبال جام ملت ھاي آسیا، دو بازیكن برزیلي تازه  وارد شھرداري تبریز مقابل استقالل و
...  از اھم اخبار ورزشي آذربایجان شرقي است.

استانھا - 89/09/18

دبیر كل حزب ملت فلسطین:
جھان در آستانھ پذیرش كشور فلسطین بھ پایتختي قدس است

خبرگزاري فارس:  دبیر كل حزب ملت فلسطین تاكید كرد، بھ رسمیت شناختھ شدن كشور فلسطین بھ واسطھ برزیل و آرژانتین ثابت مي كند،
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جھان اكنون در آستانھ پذیرش كشور فلسطین بھ پایتختي قدس است.
بین الملل - 89/09/18

رئیس اتحادیھ واردكنندگان گوشت قرمز و سفید خبر داد:
نیاز بھ واردات 400 ھزار تن گوشت قرمز و مرغ و ایجاد برخي موج كاذب در كشور

خبرگزاري فارس:  رئیس اتحادیھ واردكنندگان گوشت قرمز و سفید از ایجاد موج كاذب توسط برخي واردكنندگان گوشت برزیلي در كشور
خبر داد و گفت:  با توجھ بھ كمبود دام مولد در حال حاضر ما نیازمند بھ واردات 150 تا 200 ھزار تن انواع گوشت قرمز و بھ ھمین میزان

گوشت مرغ ھستیم.
اقتصادي - 89/09/16

گروه ھاي فلسطیني:
اقدام برزیل در بھ رسمیت شناختن دولت فلسطین "شجاعانھ" بود

خبرگزاري فارس:  گروه ھاي فلسطیني از تصمیم دولت برزیل در بھ رسمیت شناختن كشور فلسطیني در چارچوب مرزھاي 1967 استقبال
كردند و آن را اقدامي شجاعانھ براي مقابلھ با سیاست ھاي توسعھ طلبانھ رژیم صھیونیستي خواندند.

بین الملل - 89/09/16

اروگوئھ كشور مستقل فلسطیني را بھ رسمیت مي شناسد
خبرگزاري فارس:  بعد از آنكھ برزیل و آرژانتین كشور مستقل فلسطیني را برسمیت شناختند، اروگوئھ نیز از قصد خود براي برسمیت شناختن

كشور فلسطیني خبر داد.
بین الملل - 89/09/15

آرژانتین كشور مستقل فلسطیني را بھ رسمیت شناخت
خبرگزاري فارس:  بعد از برزیل، آرژانتین نیز كشور مستقل فلسطیني را در مرزھاي سال 1967 برسمیت شناخت.

بین الملل - 89/09/15

پس از برزیل؛
آرژانتین آماده بھ رسمیت شناختن دولت فلسطین است

خبرگزاري فارس:  دبیركل كمیتھ اجرایي سازمان آزادي بخش فلسطین(ساف) اعالم كرد كھ آرژانتین بھ تبعیت از برزیل آمادگي خود را براي
بھ رسمیت شناختن دولت فلسطین در مرزھاي 1967 اعالم كرد.

بین الملل - 89/09/15

سرمربي تیم ملي فوتسال ایران:
مشھد شرایط میزباني بازي دوستانھ ایران و برزیل را دارد

خبرگزاري فارس:  سرمربي تیم ملي فوتسال ایران گفت:  مشھد تمام شرایط را براي میزباني بازي دوستانھ تیم ھاي ملي برزیل و ایران دارد.
استانھا - 89/09/15

استقبال اتحادیھ عرب از تصمیم برزیل براي بھ رسمیت شناختن كشور فلسطین
خبرگزاري فارس:  اتحادیھ عرب امروز از تصمیم برزیل براي بھ رسمیت شناختن دولت فلسطین در مرزھاي سال 1967استقبال كرد و

خواستار تبعیت دیگر كشورھا از برزیل شد.
بین الملل - 89/09/14

با درخشش آقاي گل لیگ برتر؛
عیار مس قطار شھرري را از ریل خارج كرد

خبرگزاري فارس:  عصر امروز تیم صنعت مس كرمان موفق شد، با درخشش ستاره برزیلي و آقاي گل مسابقات لیگ برتر مقابل تیم راه آھن
شھرري با نتیجھ دو بر صفر بھ پیروزي برسد.

استانھا - 89/09/13
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انتقاد آمریكا از برزیل بھ دلیل حمایت از تشكیل كشور فلسطین
خبرگزاري فارس:  شماري از نمایندگان مجلس سناي آمریكا از تصمیم برزیل براي بھ رسمیت شناختن كشور فلسطین در چارچوب مرزھاي

1967 بھ شدت انتقاد كردند.
بین الملل - 89/09/13

خشم رژیم صھیونیستي بھ دلیل حمایت برزیل از فلسطین
خبرگزاري فارس:  رژیم صھیونیستي از تصمیم برزیل براي بھ رسمیت شناختن كشور فلسطیني در مرزھاي اشغالي 1967 بشدت ابراز

ناخرسندي كرد.
بین الملل - 89/09/13

استقبال جبھھ مبارزه مردمي فلسطین از تصمیم دولت برزیل
خبرگزاري فارس:  جبھھ مبارزه مردمي فلسطین از تصمیم دولت برزیل در بھ رسمیت شناختن كشوري فلسطیني در مرزھاي 1967 استقبال

كرد و آن را تصمیمي شجاعانھ و منطقي خواند كھ حقوق ملت فلسطیني را در نظر مي گیرد.
بین الملل - 89/09/13

ایران 60 ھزار تن برنج و شكر از بازار بین المللي خریداري مي كند
خبرگزاري فارس :  منابع تجاري اروپا اعالم كردند ایران قصد دارد بیش از 30 ھزار تن نیشكر خام از برزیل و 30 ھزار تن برنج از

بازارھاي بین المللي خریداري كند.
اقتصادي - 89/09/09

یكصدمین بازي نابغھ برزیلي با پیراھن مس؛
ادینھو بھ باشگاه صدتایي ھا پیوست

خبرگزاري فارس:  لوسیانو ادر ملقب بھ ادینھو مھاجم برزیلي و سیھ چرده تیم فوتبال مس كرمان بھ باشگاه صدتایي ھا پیوست.
استانھا - 89/09/08

21 كشتھ در درگیري ھاي پلیس و قاچاقچیان در برزیل
خبرگزاري فارس:  درگیري شدید پلیس برزیل با قاچاقچیان مواد مخدر منجر بھ مرگ 21 نفر در شھر ریودوژانیرو شد.

اجتماعي - 89/09/05

توسط میرزاخاني و مدیران جشنواره ھاي خارجي امضا شد؛
تفاھم نامھ ھمكاري جشنواره فیلم كوتاه تھران با 6 جشنواره  خارجي

خبرگزاري فارس:  ھاشم میرزاخاني با مدیران جشنواره ھاي فیلم كوتاه ریودو ژانیرو برزیل، فیلم كودكان اشتوگارت، فیلم كوتاه كرواسي، فیلم
كوتاه الجزیره، فیلم زنگبار و مذھب امروز ایتالیا تفاھم نامھ ھمكاري امضا كرد.

فرھنگي - 89/09/01

/اخبار كوتاه ورزشي از استان قم/
تأیید نامزدي قم براي میزباني دیدار ایران و برزیل

خبرگزاري فارس:  تأیید نامزدي قم براي میزباني دیدار ایران و برزیل، اختصاص عنوان بازیكن فني و اخالق بھ بسكتبالیست ھاي جانباز و
معلول قمي و ...  مھم ترین عناوین اخبار كوتاه ورزشي از استان قم است.

استانھا - 89/08/30

بازیكن برزیلي تیم فوتسال گیتي پسند:
لیگ ایران جذاب تر از لیگ اسپانیاست

خبرگزاري فارس:  بازیكن برزیلي تیم فوتسال گیتي پسند اصفھان گفت:  تجربھ بازي در لیگ ھاي مختلف اروپایي را دارم اما فكر مي كنم لیگ
ایران از ھمھ لیگ ھاي اروپایي بھ خصوص از لیگ اسپانیا جذاب تر است.

استانھا - 89/08/29

/اخبار كوتاه از ورزش استان قم/
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افزایش احتمال برگزاري دیدار ایران و برزیل در قم
خبرگزاري فارس:  اعزام كاراتھ كار قمي بھ بازي ھاي آسیایي گوانگ جو، محرومیت مدافع صباي قم از دیدار با نفت آبادان و احتمال برگزاري

دیدار فوتسال ایران و برزیل در قم مھم ترین خبرھاي كوتاه ورزشي از استان قم است.
استانھا - 89/08/29

نخستین محمولھ پتروشیمي ایران بھ زودي راھي بازار برزیل مي شود
خبرگزاري فارس :  یك پایگاه تخصصي پتروشیمي بھ نقل از منابع آگاه اعالم كرد ایران در راستاي سیاست متنوع سازي بازارھاي

صادراتي اش بھ زودي نخستین محمولھ پتروشیمي خود را بھ برزیل صادر خواھد كرد .
اقتصادي - 89/08/25

در شب اجراي ویژه نمایش «رستم و اسفندیار»؛
بنیاد فردوسي از «پري صابري» تقدیر كرد

خبرگزاري فارس:  در اجراي ویژه نمایش «رستم و اسفندیار» براي ھنرمندان و خبرنگاران بنیاد فردوسي با حضور سفراي كشورھایي چون
مكزیك، روماني، سوئد، برزیل و...  از پري صابري بھ دلیل یك عمر تالش مستمر در اجراي نمایش ھاي ایراني بھ خصوص شاھنامھ فردوسي

تقدیر كرد.
فرھنگي - 89/08/24

برزیل خواستار عضویت دائم در شوراي امنیت سازمان ملل شد
خبرگزاري فارس:  پس از آنكھ رئیس جمھور آمریكا از عضویت دائم ھند در شوراي امنیت سازمان ملل حمایت كرد، برزیل نیز خواستار

توجھ بھ درخواست این كشور براي عضویت در این نھاد بین المللي شد.
بین الملل - 89/08/18

شركت رئیس جمھور منتخب برزیل در نشست گروه بیست
خبرگزاري فارس:  رئیس جمھور منتخب برزیل بھ عنوان نخستین سفر رسمي خود لوال داسیلوا رئیس جمھور كنوني این كشور را در سفر بھ

كره جنوبي براي شركت در نشست گروه بیست ھمراھي مي كند.
بین الملل - 89/08/17

فایننشال تایمز گزارش داد:
واكنش تند كشورھاي جھان بھ سیاست دالر درماني آمریكا

خبرگزاري فارس :  فایننشال تایمز طي گزارشي از واكنش تند كشورھاي جھان بھ ویژه آلمان، چین و برزیل بھ سیاست آمریكا در تزریق
دالرھاي بدون پشتوانھ بھ اقتصاد خود خبر داد.

اقتصادي - 89/08/16

پس از لغو توافق با چین صورت گرفت؛
تالش تاجیكستان براي خرید ھواپیما از برزیل

خبرگزاري فارس:  یك مقام شركت ھواپیمایي تاجیكستان اعالم كرد كھ این كشور با لغو توافقنامھ خرید ھواپیما از چین ھم اكنون در حال
مذاكره با برزیل براي خرید ھواپیما از این كشور است.

بین الملل - 89/08/15

از سوي مركز پژوھش ھاي مجلس صورت گرفت؛
بررسي فرآیند انتخابات آفریقاي جنوبي، مجارستان، روسیھ و برزیل

خبرگزاري فارس:  مركز پژوھش ھاي مجلس در خصوص فرآیند انتخابات و رأي گیري در كشورھاي مختلف، چگونگي برگزاري انتخابات در
چھار كشور آفریقاي جنوبي، مجارستان، روسیھ و برزیل را بررسي كرد.

سیاسي - 89/08/15

گزارش توسعھ انساني سازمان ملل(3)
تركیھ، برزیل و 16 كشور دیگر در توسعھ انساني از ایران عقب ماندند

خبرگزاري فارس:بر اساس گزارش توسعھ انساني سازمان ملل ایران طي یك سال18كشور جھان از جملھ تركیھ، برزیل، عمان، تایلند و
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ونزوئال را پشت سرگذاشت تا در میان كشورھاي داراي توسعھ انساني باال قرار بگیرد.
اقتصادي - 89/08/14

عنادي در گفت وگو با فارس:
امكان دارد مذاكرات «5+1»بھ « 5+3»تبدیل شود

خبرگزاري فارس:  كارشناس روابط بین الملل با بیان اینكھ در گروه 1+5 اختالف دیدگاه و شكاف وجود دارد، گفت:  امكان این وجود دارد كھ
5+1 بھ 3+5 تبدیل شود و «تركیھ و برزیل» نیز در این مذاكرات وارد شوند، بنابراین با توجھ بھ جمیع جھات مذاكرات از حالت یكسویھ

خارج شده است.
سیاست خارجي - 89/08/12

بي بي سي گزارش داد
حمایت رئیس جمھور جدید برزیل از سیاست ھاي داسیلوا در قبال ایران

خبرگزاري فارس:  شبكھ خبري بي بي سي با اشاره بھ پیروزي كاندیداي حزب كارگر در انتخابات ریاست جمھوري برزیل اعالم كرد كھ وي
رویكرد ھاي سیاست خارجي داسیلوا در قبال ایران را ادامھ خواھد داد.

بین الملل - 89/08/10

پیام تبریك احمدي نژاد بھ رئیس جمھور جدید برزیل
خبرگزاري فارس:  احمدي نژاد با ارسال پیامي براي رئیس جمھوري جدید جمھوري فدراتیو برزیل ابراز امیدواري كرد ھمكاري ھاي دوستانھ

ایران و برزیل در دوره جدید نیز تداوم و تقویت یابد.
سیاسي - 89/08/10

"دیلما روسف" نخستین رئیس جمھور زن در برزیل شد
خبرگزاري فارس: "دیلما روسف" كاندیداي حزب حاكم در انتخابات ریاست جمھوري برزیل موفق شد در دور دوم این انتخابات با كسب

اكثریت آراء پیروز شود.
بین الملل - 89/08/10

در ھفتھ سیزدھم رقابت ھاي لیگ برتر فوتبال؛
صباي قم در مقابل ادینھو زانو زد

خبرگزاري فارس:  از سري رقابت ھاي لیگ برتر فوتبال در ھفتھ سیزدھم، مس كرمان توانست با درخشش بازیكن برزیلي خود لوسیانو ادینھو
تیم صباي قم را با شكست بدرقھ كند.

استانھا - 89/08/08

/جشنواره بین المللي سینماحقیقت/
نمایش مستند «شانتال آكرمن، از این زاویھ» در جشنواره سینماحقیقت

خبرگزاري فارس:  فیلم مستند «شانتال آكرمن، از این زاویھ» تولید سال 2010 كشور برزیل بھ كارگرداني گوستاو بك و لئوناردو لوئیز
فریرا، در بخش مستند- پُرتره چھارمین جشنواره بین المللي سینماحقیقت روي پرده خواھد رفت.
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