ردیف

زمان برگزاری

عنوان نمایشگاه

3

جشنواره نوروزی

 1- 7اردیبهشت

2

صنایع دستی ایران زمین

 1- 7اردیبهشت
 21- 22اردیبهشت

1

جشنواره رمضانیه (طرح ضیافت کاالهای مصرفی ماه مبارک رمضان)

4

قرآن و عترت

 4- 3خرداد

0

راههای مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ ارزشهای اسالمی

 4- 3خرداد

9

امر به معروف و نهی از منکر (نرم افزار و کتاب)

 4- 3خرداد

7

مبلمان و دکوراسیون داخلی

 30 – 33تیر

2

لوازم خانگی .سیستم های صوتی و تصویری

 3- 0مرداد

6

فرش و تابلو فرش دستبافت

 32- 2مرداد

31

فرش ماشینی

33

جشنواره اقوام –سوغات و هدایا

 34مردادلغایت 36مرداد
 22مرداد لغایت  9شهریور
 39- 21مهر

32

تجهیزات پزشکی .دندانپزشکی ،بیمارستانی و خدمات داروئی

31

مد ولباس ایران

 6- 0مهر

34

مواد آرایشی و بهداشتی  ،سلولزی ،شوینده و پاک کننده همزمان با کالسهای آموزشی(پوست و مو)

 0- 6مهر

30

توانمندی های تولید ی و صادراتی استان

 29- 23مرداد

39

سنگ و صنایع وابسته

 29- 23مرداد

37

بوی ماه مهر (ویژه بازگشایی مدارس)

 21- 34شهریور

32

مکتب عاشورایی ،آداب و رسوم عاشورایی

 9- 2مهر

36

خانه مدرن

 0- 2مهر

21

مادر ،نوزاد  ،کودک و نوجوان  ،اسباب باری و سرگرمی

 26— 20مهر

23

تجهیزات و ملزومات ورزشی -تفریحی و سالمت

 27- 22مهر

22

رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای

 31- 7مهر

21

تأسیسات و سیستم های گرمایشی ،سرمایشی و تکنولوژی های نوین ساختمانی

24

کتاب

29آبان  3-آذر

20

مبلمان و دکوراسیون داخلی

22آبان  2آذر

29

جهیزیه عروس  ،ازدواج آسان ،سفره عقد و گل آرایی

27

فرش و تابلو فرش دستبافت

 39- 32آذر

22

ماشین آال ت  ،ادوات و محصوالت کشاورزی

 23- 32آذر

26

صنعت دام و طیور ،شیالت ،آبزیان و صنایع وابسته

 23- 32آذر

11

شب یلدا( فروش زمستانه)

11- 20آذر

13

جشنواره انار و میوه های بهشتی

11- 20آذر

12

فرش ماشینی موکت و کفپوش

 7- 1دی ماه

11

فرش ماشینی

 7- 1دی ماه

14

مبلمان و کوراسیون

 34- 31دی

10

صنعت ساختمان

 23- 32دی

19

جشنواره اقوام

 22- 24دی

17

صنایع غذایی ،نان،شیرینی و شکالت و نوشیدنی های اسالمی

 0- 3بهمن

12

فرش و تابلو فرش دستبافت

 32- 7بهمن

16

خدمات و مبلمان شهری و فضای سبز

 36- 30بهمن

41

کاالی ایرانی و خانه ایرانی

 27- 21بهمن

43

کادو و سوغات و هدایای ایران زمین

 31- 0اسفند

42

گل و گیاه و گیاهان دارویی و سوغات و هدایا

31- 0اسفند

41

فروش بهاره 67

 20- 23آبان

 2- 4آذر

 22- 30اسفند
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