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تاریخچه تاسیس
شرکت پتروشیمی امیرکبیر )AKPC( یکی از بزرگترین تولید 
کنندگان پالستیک های رزین پلی اتیلن در ایران است. محصوالت 
 HDPE، شرکت شامل گریدهای پلی اتیلنی چندمنظوره از قبیل
را  کاالهایی  انواع  خام،  مواد  این  باشد.  می   LLDPE و   LDPE
فراهم می کنند که جهت حل مشکالت در تمامی بخش های اقتصاد 
و صنایع از قبیل فیلم بسته بندی، لوله سازی، کشاورزی و تجهیزات 
خودرو بکار می روند. همچنین عالوه بر پلیمرها، بوتادین، بوتن 1 و 
DPG نیز زمره محصوالت قابل عرضه شرکت قرار دارند. شرکت 
پتروشیمی امیرکبیر که به عنوان طرح الفین ششم و توسعه صنایع 
پتروشیمی ملی ایران آغاز بکار کرده است، در بدست آوردن سهم 
قابل توجهی از بازارهای داخلی و جهانی کامال موفق بوده است. با 
توجه به دستیابی به کاربرد بهینه منابع هیدروکربنی، افزایش سهم 
در بازار ایرانی و خارجی و ایجاد ارزش برای ذینفعان، پروژه های آتی 

شرکت پتروشیمی امیرکبیر به قرار ذیل می باشند:
• افزایش ظرفیت تولید الفین از kt 520 به kt 750 با پیاده 

NGL سازی طرح
• ارتقای کیفیت پایدار HDPE، گرید EX3 در باالترین سطح و 

PE 100 plus دستیابی به گواهی

 معرفی
بر اساس طرح توسعه شرکت ملی پتروشیمی به عنوان برنامه پنجم توسعه، شرکت امیرکبیر با شماره 137672 در سال 
1376 ثبت گردید و بعدها در سال 1377 در منطقه ویژه آزاد اقتصادی بندر امام خمینی در ناحیه ای به وسعت 55 هکتار پروژه 
ساخت آن آغاز گردید. شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان طرح الفین ششم، به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه های 

پتروشیمی در منطقه در نظر گرفته شد.
دسترسی مناسب به خوراک، سوخت، مواد اولیه، استفاده از تجهیزات جاده ای، دسترسی هوایی و حمل و نقل از ویژگی های 
برجسته برای انتخاب زمین مناسب برای احداث یک مجتمع پتروشیمی است. نخستین واحد تولیدی )HDPE( در سال 1382 

تاسیس و راه اندازی گردید و پس از آن واحد BD/B1 آغاز به تولید نمود.
واحدهای دیگر مجموعه که عبارتند از: LLDPE و LDPE به ترتیب در سال های 1384 و 1388 احداث گردیده و وارد جریان 
شدند. شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان سهامی عمومی دولتی با سرمایه 3600 میلیارد ریال ثبت گردیده و سهامداران 
عمده آن به این قرار هستند: بانک رفاه )51.72%(، نوید زرشیمی )20%(، صادرفر )10.19%(، شرکت سرمایه گذاری صندوق 

بازنشستگی )10.85%(، سازمان بازنشستگی کارکنان دولت )2.82%( و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا.

 ما تولید کننده محصوالت و مواد اولیه پلی الفینی در بازارهای 
سطح  ارتقای  به  مسیر  این  در  و  هستیم  المللی  بین  و  داخلی 
رضایتمندی ذینفعان از طریق سود آوری پایدار و توسعه زنجیره 
ارزش با ورود در صنایع پایین دستی ،مدیریت بهینه منابع ،توسعه 
سطح کیفیت محصوالت و خدمات ،متعهد و در رعایت مسئولیت های 
اجتماعی به بهبود و ارتقای کیفیت زندگی در سطح جامعه ،رعایت 

الزامات ایمنی،بهداشت و محیط زیست اعتقاد قلبی داریم.

ماموریت

در سال 2021 )1400(، شرکت پتروشیمی امیرکبیر، سازمانی 
با اندیشه اسالمی ایرانی و متعهد به سرآمدی در صنعت پلی اتیلن 

ایران خواهد بود.

چشم انداز

افتخار و عظمت
تعهد، مسئولیت پذیری، وفاداری

اعتماد و صداقت
شهروندی جهانی
خالقیت و ابتکار

ارزش های سازمانی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بازارهای جهانی
شرکت پتروشیمی امیرکبیر برنامه صادرات محصوالت خود را از سال 1388 اغاز نموده است. بازارهای صادراتی شرکت شامل 

کشورهای اروپایی، خاور دور، خاورمیانه ،هند، آسیای مرکزی و افریقا می باشند.
امید بر آن است که در آینده نزدیک با توجه به سیاست گذاری مجموعه مدیریتی شرکت و برنامه فروش و بازاریابی و همچنین نظر 
به اینکه شرکت پتروشیمی امیرکبیر نقش به سزا و مهمی در ارز آوری کشور ایفا می نماید ضمن افتتاح دفاتر و انبارهایی در نقاط مختلف 

جهان، شاهد افزایش حجم صادرات و توسعه بازارهای هدف باشیم.


