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اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۵/۱۸

۱۴/۴۰۸۲/ص

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً تصویر نامه شماره ۲۳۷۱/۱۲۷۲۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ وزارت امور خارجه  درخصوص تقویم 
نمایشگاه های بین المللی بالروس- سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۲، جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمنداست 

دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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 بسمه تعالی

 2022سپتامبر تا نوامبر  -تقویم نمایشگاه های بین المللی بالروس 

 لینک نمایشگاه تاریخ میالدی تاریخ شمسی مینسک-نام نمایشگاه های بین المللی بالروس ردیف

 نمایشگاه صنایع و ماشین آالت ساخت و ساز 1

 «بودپراگرس»

 25لغایت  22

1401شهریور   

13.09.2022  
16.09.2022 
 

https://budpragres.minskexpo.com/delovaya-programma-
2021-9535 

 

 26لغایت  24 نمایشگاه بین المللی چوب و صنایع وابسته 2

1401شهریور   

15.09.2022  
17.09.2022 
 

https://lesdrevtech.by/ 
 

شهریور لغایت  30 نمایشگاه بین الملل بازیافت زباله شهری 3

1401مهر  1  

21.09.2022  
23.09.2022 
 

https://utilityexpo.by/ovystavke/ 
 

نفت، شیمی و گاز، انرژی و بهینه سازی نمایشگاه  4

 مصرف سوخت

 31لغایت  29

1401شهریور   

20.09.2022  
22.09.2022 
 

http://chemistryexpo.by/ 
 
 
 

 31لغایت  29 پلیمر و کامپوزیت نمایشگاه  5

1401شهریور   

20.09.2022  
22.09.2022 
 

http://polymerexpo.by/ 

 31لغایت  29 جوشکاری صنعت نمایشگاه 6

1401شهریور   

20.09.2022  
22.09.2022 
 

http://profsvarka.by/ 
 

 31لغایت  29 نمایشگاه فناوری و  نوآوری در صنعت 7
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20.09.2022  
22.09.2022 
 

http://techinnoprom.by/ 
 

مهر  14لغایت  12 نمایشگاه پزشکی و سالمت 8

1401 

04.10.2022  
06.10.2022 
 

https://medicine.minskexpo.com/english/ 
 

نمایشگاه فروش محصوالت نساجی و صنایع سبک   9

BelTexIndustry 2022 

مهر  15لغایت  13

1401 

05.10.2022  
07.10.2022 
 

https://bti.by/ 
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 آبان  6لغایت  3 نمایشگاه فراوری چوب و کاغذ و صنایع وابسته  10

1401 

25.10.2022 
28.10.2022 
 

https://woodworking.minskexpo.com/english/woodworking-
info-letter 
 

آبان  6لغایت  3 نمایشگاه راهسازی، حمل و نقل و لجستیک 11

1401 

25.10.2022  
28.10.2022 
 

https://minskexpo.com/dorozhnoe-stroitelstvo 
 

قطعات  ، . حمل و نقلکیخودرو. مکان شگاهینما 12

  کلتیموتور سو  خودرو 

آبان  6لغایت  3

1401 

25.10.2022  
28.10.2022 
 

https://minskexpo.com/dorozhnoe-stroitelstvo 
 

آبان  13لغایت  11 نمایشگاه دندانپزشکی و جراحیهمایش و  13

1401 

02.11.2022  
04.11.2022 
 

http://belarusdent.by/ 
 

مهر  22لغایت  19 هفته حمل و نقل بالروس و سیستم لجستیک 14

1401 

11.10.2022  
14.10.2022 
 

http://transportlogistic.by/?lang=ru#Exhibition 

 

مهر  22لغایت  AtomExpo 19 نمایشگاه صنایع اتمی 15

1401 

11.10.2022  
14.10.2022 

https://energyexpo.by/subject/ 
 

مهر  22لغایت  ExpoLight  19نمایشگاه تجهیزات روشنایی و برق  16

1401 

11.10.2022  
14.10.2022 
 

https://energyexpo.by/subject/ 
 

آبان  27لغایت  24 «پرود اکسپو»نمایشگاه محصوالت غذایی  17

1401 

15.11.2022  
18.11.2022 
 

https://prodexpo.by/ 
 

 لینک نمایشگاه تاریخ میالدی تاریخ شمسی گومل-نام نمایشگاه های بین المللی بالروس 
 آبان 27لغایت  25 نمایشگاه تجارت در مناطق 18

1401 

16.11.2022  
18.11.2022 

https://www.belarp.by/ru/calendar-of-events 
 

 لینک نمایشگاه تاریخ میالدی تاریخ شمسی ماگیلف-نام نمایشگاه های بین المللی بالروس 
 26لغایت  23 نمایشگاه طراحی داخلی و ساخت ساز  19

1401شهریور   

14.09.2022 – 
17.09.2022 
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