
 3 لغایت 5 بهمن ماه ۱۴۰۱  
 جزیره قشم  

نفــت، گــاز، پتروشیــمی
و انرژی های تجدیدپذیر

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

بی نهایت فرصت سرمایه گذاری

IFEEX2023

دومین نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه

برگزار کننده





میـــز اولیـن نمایشـــگاه و همایـش معرفـی فرصتهـــای ســـرمایهگذاری و توسـعه حـوزه   
ٓ
پیـــرو برگـــزاری موفقیـــت ا

- و اســـتقبال گســـترده فعالیـــن ایـــن حـــوزه از رویـــداد فـوق دومیـن دوره ایـــن نمایشـگاه و همایـــش از تاریـخ 3  
لغایـــت 5  بهمن مـــاه در جزیـــره قشـــم هـــاب جدیـد انـــرژی کشـور برگـــزار مـی گـردد.

بــا توجــه بــه تجــارب و دســتاوردهای اولیــن دوره ایــن رویــداد و نیــز ظرفیــت هــای ذاتی جزیره قشــم در حــوزه نفت 
ــعه  ــرمایه گذاری و توس ــای س ــی فرصته ــش معرف ــگاه و همای ــن نمایش ــی رود دومی ــار م ــیمی انتظ گاز و پتروش
  IFEEX2023– زاد و ویــژه اقتصــادی کشــور

ٓ
حــوزه نفــت گاز پتروشــیمی و انرژی هــای تجدیدپذیــر در مناطــق ا

پربارتــر از قبــل برگــزار گــردد.



۱. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

۲. وزارتخانه های نفت، نیرو، صمت و شرکت های تابعه

EPC و شرکت های GC شرکت های ،E&P ۳.شرکت های

۴.صنایع دریایی و فراساحل

۵.شرکت های دانش بنیان

۶.شتاب دهنده ها و استارتاپ ها ی صنعت نفت

۷.دانشگا ه ها و مراکز علمی و پژوهشی

۸.پارك های علم و فناوری

۹.تجهیزات فرایندی ) برج، مبدل، سینی و ...(

۱۰.پکیجهای مورد نیاز صنعت نفت

۱۱.تجهیزات مکانیکی ثابت)مخزن، مبدل، تانک و ...(

۱۲. صنایع پایین دستی- پتروشیمی

۱۳.بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی

۱۴. بیمه

۱۵.بازار سرمایه )بانک ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های  

سرمایه گذاری و مشاور سرمایه گذاری(

۱۶.برق

۱۷. الکترونیک و ابزار دقیق

۱۸.کاتالیست و مواد شیمیایی

IT ۱۹.مخابرات و

۲۰.اتوماسیون

بهره   ،O&M شرکت های  و  )سازندگان  دوار  ۲۱.ماشین های 

برداری و تعمیرات( )پمپ،کمپرسور،توربین و ...(

۲۲. محیط زیست

۲۳.ایمنی و بهداشت

۲۴.خدمات  و تجهیزات آزمایشگاهی

۲۵.شیرآالت صنعتی

۲۶. لوله و اتصاالت

۲۷.فوالد - ورق

۲۸.بازرگانی حوزه نفت،گاز، پاالیش و پتروشیمی

۲۷.شرکت های پاالیش نفت - تولید کنندگان فرآورده های 

نفتی


