
استراتژى توسعه بازار

شــرکت پتروشــیمی امیرکبیــر یکــی از تولیدکننــدگان و 
اســت.  ایــران  در  پلی اتیلــن  اصلــی  صادرکننــدگان 
ــه کشــورهای  ــان ب ــن شــرکت در ســطح جه محصــوالت ای
هنــد،  ترکیــه،  خاورمیانــه،   ،CIS چیــن،  تــا  اروپایــی 
کشــورهای شــرق مدیترانــه و همســایگان صــادر می شــود. 
همچنیــن شــرکت امیرکبیــر در حــال کار بــر روی برنامــه 
توســعه بــازار بــرای آمریــکای جنوبــی، آفریقــا و جنــوب 
شــرق آســیا در راســتای توســعه جغرافیایــی مشــتریان 
خــود می باشــد. بعــالوه در راســتای متعــادل ســازی حجــم 
صادراتــی بــرای مقاصــد مختلــف و تخصیــص برخــی مــوارد 
ــازار اســت،  در هــر ناحیــه کــه بخشــی از برنامــه توســعه ب
تــالش هایــی در دســت اقــدام اســت. بــرای دســتیابی بــه 
مطالعــه  امیرکبیــر  پتروشــیمی  شــرکت  هــدف،  ایــن 
گســترده ای را بــرای تحلیــل بــازار بیــن المللــی آغــاز نمــوده 

و تمامی بازارها بطور مداوم مطالعه می شوند.
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شــرکت پتروشــیمی امیرکبیــر فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۸۲ 
و بــا راه انــدازی واحــد پلی اتیلــن ســنگین آغــاز کــرده اســت. 
امیرکبیــر اینــک يكــی از بزرگتريــن واحدهــای پلی الفینــی 
کشــور بــوده و بــا تولیــد ســاالنه بالــغ بــر ۱ میلیــون و ۷۹۴ هزار 
ُتــن انــواع محصــوالت هیدروکربنــی در ســایت چهــار منطقــه 
ویــژه اقتصــادی بنــدر ماهشــهر مشــغول بــه فعالیــت اســت. 
ایــن مجتمــع تولیــدی بــا تولیــد ســاالنه ۷۰۰ هــزار ُتــن انــواع 
پلی اتیلــن ســبك، ســبك خطــی و ســنگین، مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز در صنايــع پايین دســتی را تأمیــن می کنــد. واحــد الفیــن 
بــا تولیــد ســاالنه ۵۲۰ هــزار ُتــن اتیلــن و ۱۵۴ هــزار ُتــن 
ــر  ــع پتروشــیمی امیرکبی ــد باالدســتی مجتم ــن، واح پروپیل
محســوب می شــود. از دیگــر محصــوالت ایــن مجتمــع 
می تــوان بــه بوتــن-۱ بــا حجــم تولیــد ســاالنه ۲۰ هــزار 
ُتــن و بوتادیــن بــا حجــم  تولیــد ســاالنه ۵۱ هــزار ُتــن 

اشاره کرد.

امیرکبیــر یکــی از ســه شــرکت برتــر و ســودآور صنعــت 
پلی اتیلن کشور در افق ۱۴۰۴ با رویکرد توسعه پایدار

ارزش هاى سازمانىچشم اندازشرکت پتروشیمى امیرکبیرامیرکبیر در یک نگاه

مــا تولیدكننــده محصــوالت و مــواد اولیــه پلی الفینــی در 
بازارهــای داخلــی و بین المللــی هســتیم و در ایــن مســیر بــه 
ــق ســودآوری  ــدی ذی نفعــان از طری ــاء ســطح رضایت من ارتق
صنایــع  بــه  ورود  بــا  ارزش  زنجیــره  توســعه  و  پایــدار 
پایین دســتی، مدیریــت بهینــه منابــع و انــرژی، حفــظ و 
بهبــود ســطح کیفــی محصــوالت و خدمات متعهد بــوده و در 
اجــرای مســئولیت های اجتماعــی به منظــور بهبــود و ارتقــاء 
کیفیــت زندگــی در ســطح جامعــه، بــه رعایــت الزامــات 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست، اعتقاد قلبی داریم.

مأموریت

احترام و
کرامت
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تعهد
مسئولیت پذیری

و وفاداری

ارزش آفرینی
برای ذی نفعان

ارزش های سازمانی

بروشور فنى



یادداشتیادداشت

Density
Gr/cm3

کاربردهامحصول

2420D0.923

MFI
g/10min

0.25 تولید کاالهای 
بسیار متنوع در 

زمینه حمل ونقل و 
نگهداری از قبیل 
کیسه و ساک، 
فیلم، لوله های 

پلی اتیلنی ، 
ظروف خانگی، 
قطعات تزریقی 
انعطاف پذیر، 
اسباب بازی، 

قطعات مختلف 
اتومبیل و...

LDPE-2420D

Density
Gr/cm3

کاربردهامحصول

2420H0.924

MFI
g/10min

1.9 تولید کاالهای 
بسیار متنوع در 

زمینه حمل ونقل و 
نگهداری از قبیل 

کیسه و ساک،
 فیلم، لوله های 

پلی اتیلنی ، 
ظروف خانگی، 
قطعات تزریقی 
انعطاف پذیر، 
اسباب بازی، 

قطعات مختلف 
اتومبیل و...

LDPE-2420H

Density
Gr/cm3

کاربردهامحصول

EX30.945

MFI
g/10min

0.45 بطری، روکش سیم و 
کابل، اسباب بازی، 

وسایل منزل، 
جعبه های حمل و نقل 
و نگهداری اشیاء، 

مخازن بزرگ و 
کوچک، مخازن مواد 
شیمیایی، سطل های 

بزرگ زباله، 
جعبه های حمل 

ماهی، ساک دستی 
خرید، لوله های تحت 
 فشار مانند لوله های 
گاز، آب آشامیدنی و 

فاضالب

HDPE-EX3

Density
Gr/cm3

کاربردهامحصول

0209AA0.920

MFI
g/10min

0.9 درپوش کابل، 
انواع 

بسته بندی های 
کوچک، ساخت 
فیلم های سخت،
استفاده های 

عمومی در ساخت 
فیلم های مختلف، 

لوله ها، 
وسایل منزل، 

ظروف مایعات و 
انواع کیسه های

 پالستیکی.

LLDPE-0209AA

AKPC

اتیلن
۵۲۰,۰۰۰ تن

پروپیلن
۱۵۴,۰۰۰ تن

بنزین پیرولیز
۱۳۴,۰۰۰ تن

برش چهارکربنه
۱۰۵,۰۰۰ تن

سوخت کوره
۲۳,۵۰۰ تن

هیدروژن
۵۲,۰۰۰ تن

LINDE :گواهینامه

BASELL :گواهینامه

BASELL :گواهینامه

INEOS :گواهینامه

BASF :گواهینامه

IFP :گواهینامه

الفین: ۹۸۸,۵۰۰ تن

پلی اتیلن سنگین: ۱۴۰,۰۰۰ تن

پلی اتیلن سبک: ۳۰۰,۰۰۰ تن

بوتادین: ۵۱,۰۰۰ تن

بوتن-۱: ۲۰,۰۰۰ تن

پلی اتیلن سبک خطی:  ۲۶۰,۰۰۰ تن

Website: www.akpc.ir

تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافهای جنوبی،
خیابان نفیسی (۲۳ شرقی)، پالک ۲۱

تلفن: ۰۲۱۸۴۲۴۷۰۰۰ -  ۰۲۱۸۷۷۵۰
کدپستی: ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲

خوزستان، ماهشهر، 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۴

تلفن: ۰۶۱۵۲۱۷۴۵۵۵

ارتباط با ما
دفتر تهران

مجتمع


