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در ایــن ســند خالصــه ای از وضعیــت شــرکت در ســال 1399 و راهبردهــا 
ــر  ــه ب ــا تکی ــش رو ب ــی پی ــق زمان ــت. اف ــده اس ــه ش ــاله ارائ ــای 15 س و برنامه ه
بهره بــرداری بهینــه و اثربخــش از فرصت هــای محیــط کســب و کار و منابــع 
ــه  ــرای رســیدن ب ــن ب ــده و مســیری روش ــی ش ــرکت طراح ــای ش و قابلیت ه
جایــگاه مناســب و مطلــوب  و کســب ســود بــرای ذینفعــان را ترســیم کــرده 

اســت.

جهانــی  و  منطقــه ای  بازارهــای  در  کــه  هســتیم  شــرکتی   1415 افــق  در  مــا 
فــروش  شــبکه  و  کســب وکار  مــدل  بــر  تکیــه  بــا  و  داریــم  فعالیــت 
کیفیــت  بهبــود  و  فــردی  کســب وکارهای  توســعه  زمینــه  حرفــه ای، 
ســالمت  همچنیــن  ســاخت.  خواهیــم  فراهــم  را  مشــتریانمان  زندگــی 
مصرف کننــدگان را از طریــق تولیــد و توزیــع محصــوالت متنــوع گیاهــی و 

کــرد. خواهیــم  تضمیــن  و  حفــظ  محــور  ســالمت 

چشم انداز 1415

دفتر مطالعات راهبردی



 ، در دنیــای رقابــت و تکنولــوژی، کســب وکارهایی موفق انــد کــه ســریع تر
ــدی  ــا و بهره من ــه توانمندی ه ــکا ب ــا ات ــایی  و ب ــط را شناس ــای محی فرصت ه

از فرصت ها، مسیر رشد و توسعه را برای خود هموار کنند. 
بســتر  در  تــا  داده  قــرار  همــه  اختیــار  در  را  فرصــت  ایــن  مــا  کســب وکار 
ــای  ــعه توانمندی ه ــا توس ــد و ب ــه کنن ــت را تجرب ــبکه ای، موفقی ــی ش بازاریاب
شــخصی و حرفــه ای خــود، بــه یــک کارآفریــن تبدیــل شــوند . ایــن ایــده، 

ماســت. کســب و کار  شــروع  چیســتی  و  دلیــل 
مــا معتقدیــم موفقیــت نماینــدگان فــروش، موفقیــت بازاریابــی شــبکه ای 
ــی  ــان، مؤلفه های ــت زم ــعه و مدیری ــوآوری، توس ــری، ن ــت و انعطاف پذی اس
هســتند کــه موفقیــت مــا و نماینــدگان فــروش را در آینــده رقــم خواهــد زد.
ــب  ــان از ارزش کس ــه و اطمین ــت، توج ــم اس ــا مه ــب وکار م ــرای کس ــه ب آنچ
شــده حاصــل از مشــارکت و همراهــی بــرای نماینــدگان فــروش اســت. 
فــروش بیشــتر بــه معنــای درآمــد بیشــتر نیســت، بلکــه بهبــود توانمنــدی 
ــر  ــد بیشــتر و پایدارت ــای درآم ــه معن ــروش ب ــده ف ــدی نماین و اســتقالل درآم
بــرای  بــا ارتقــای راهکارهــا و برنامه هــای پیشــنهادی  اســت و ایــن مهــم 
بــه  بیشــتر  پیشــنهادی  ارزش هــای  ارائــه  و  فــروش  نماینــدگان  توســعه 

ــد. ــد ش ــق خواه ــا، محق آن ه

تمرکــز مــا بــر ســه اصــل اساســی کــه مبنــای پیشــرفت نماینــدگان فــروش و 
کسب وکارماست،استواراســت؛

1.توسعه محصوالت و خدمات سالمت محور و منحصر به فرد
2.توسعه ارزش و نشان  تجاری شرکت و محصوالت

3.توسعه توانمندی و پیشرفت حرفه ای و درآمدی نمایندگان فروش.

ــر  ــه ب ــا تکی ــول و ب ــن اص ــای ای ــر مبن ــز ب ــد پنبه ری ــبکه ای مرواری ــی ش  بازاریاب
نماینــدگان  و  اجرایــی  تیــم  از  یکپارچــه  و  منســجم  حمایــت  و  مدیریــت 
فــروش، بســتر و هســته مرکــزی بــرای کارآفرینــان حــال و آینــده اســت و ایــن 
بســتر در چارچــوب ســند چشــم انداز 1415، نقشــه روشــن و آینده نگرانــه را 

ــت. ــرار داده اس ــگان ق ــش روی هم پی
امیدواریــم بــا بهره گیــری از ایــن نقشــه 15 ســاله، راه موفقیــت و کامیابــی را 
، مدیــران و رهبــران، کارکنــان  بــا همراهــی و مشــارکت صاحبــان کســب وکار

و نماینــدگان فــروش، همــوار کنیــم.
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کریم دوست محمدی



بــه دنبــال تغییــر فرهنــگ خریــد مــردم و همچنیــن پیشــرفت تکنولــوژی و 
دیجیتــال شــدن فعالیت هــا، طــرح پیاده ســازی ســاختار بازاریابی شــبکه ای 
در ایــران بــا ارائــه شــیوه های جدیــد تجــارت و الگوبــرداری از شــرکت های 
وطن دوســت،  عبدالزهــرا  آقــای  توســط   1388 ســال  در  جهــان  برتــر 
کارآفریــن برتــر ملــی و مؤســس گــروه صنعتــی وطــن زریــن مرواریــد آســیا  در 

ایــران ارائــه شــد.
بازاریابــی  صنعــت  در  فعالیــت  مجــوز  شــدیم  موفــق   1390 ســال  در  مــا 
شــبکه ای را دریافــت و بــه عنــوان یــک شــرکت حرفــه ای فعالیــت خــود را 
ــت  ــه ای تح ــی و حرف ــرد قانون ــا عملک ــته ایم ب ــون توانس ــا تاکن ــم. م ــاز کنی آغ
مرتبــط،  نهادهــای  نظــارت  و  کســب و کار  صاحبــان  و  مدیــران  حمایــت 
ــط و  ، حف ــن مســیر ــم و در ای ــاد کنی ــت ایج ــن صنع ــی را در ای ــرفت بزرگ پیش

توســعه روزافــزون منافــع ذینفعــان را بــه ارمغــان آوردیــم.
ما موفقیت را با یک بیانیه متمایز رقم خواهیم زد:

»ساخت جامعه ثرتمند با خلق یک حرفه مستقل برای هر فرد«

درباره ما

مــردم  همــه  آن  پشــتوانۀ  بــه  کــه  آوردیــم  به وجــود  فرصتــی  خرســندیم 
بــرای  بســتر  ایــن  از  و  باشــند  داشــته  مســتقل  کســب و کاری  می تواننــد 

کننــد. اســتفاده  خــود  توانمندی هــای  توســعه  و  رشــد 
مــا کمــک می کنیــم کــه همــه دیــده شــوند و بــا کســب درآمــد از داشــتن 

شــغلی مســتقل و اثرگــذار لــذت ببرنــد. 
و برآنیــم تــا تأثیــر مثبــت و ســازنده در ســبک زندگــی و درآمــد مــردم داشــته 
، احســاس نشــاط و تندرســتی  باشــیم و بــا ارائــه محصــوالت ســالمت محور

را بــه جامعــه هدیــه کنیــم.
در ایــن مســیر متعهدیــم کــه راه دســتیابی بــه پیشــرفت و اســتقالل را بــرای 

همــه آســان کنیــم و انتخــاب نخســت میلیون هــا نفــر باشــیم.
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آنچــه مســیر موفقیــت را متمایــز می کنــد، داشــتن نقشــه راهــی روشــن، 
ــت  ــیر درس ــد در مس ــک می کن ــا کم ــه م ــه ب ــت ک ــه اس ــفاف و آینده نگران ش
و مناســب قــدم برداریــم و بــا اجــرای درســت راهبردهــا، برتــری متمایــزی 

نســبت بــه رقبــا داشــته باشــیم.
ــرای  ــر ب ــوازن  ارکان زی ــود مت ــگ  و بهب ــعه هماهن ــیر توس ــا، مس ــه راه م نقش

رســیدن بــه چشــم انداز اســت ؛

نقشه راه ما 

چشم انداز

شبکه فروش

بازار هدف و مصرف

 طرح درآمدی

شعب فروش

سرمایه های  انسانی

نشان های تجاری

محصوالت

1 ۲ ۳ 4 5 ۶ ۷
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و  شــده  برگرفتــه  کســب وکار  صاحبــان  تفکــر  از  مــا،  وجــودی  فلســفه 
اســت. موفقیــت  بی پایــان  مســیر  در  مــا  هدایت گــر 

ارکان راهبردی 

مــا بــا تکیــه بــر قابلیت هــا، منابــع و توانمندی هــای داخلــی و فرصت هــای 
، مســیر موفقیــت را ترســیم کرده ایــم و معیــار موفقیــت  محیــط کســب و کار

مــا، تحقــق اهــداف راهبــردی زیــر اســت ؛

اهداف راهبردی

1- افزایش سود عملیاتی

2- افزایش مزیت های رقابتی پایدار

3-  افزایش دانش عمومی و تخصصی 
نمایندگان فروش

4- افزایش سرانه درآمد هر نماینده

5- افزایش کیفیت زندگی کارکنان

6- افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در 
راستای کاهش فقر در جامعه

• مسئولیـت هـای  فردی و اجتماعی
• صداقت و اعتماد

• برآورده ســــازی متـوازن نیازهــای 
ذینفعان

کمک بـه سالمـت خانـواده در 
بستـرتجارت هوشمندانۀ کاال 

سـاخـت جـامـعه ثروتمنـد با خلــق یک 
حرفۀ مستقل برای هر فرد

ارزش ها مأموریت چشم انداز
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روش ایجاد ارزش

الگــوی مــا بــرای خلــق ارزش و رعایــت اصــول اخــالق حرفــه ای، پاســخگویی 
و تعهــد بــه ابعــاد مختلــف اصــول توســعه پایــدار بــرای تمامــی ذینفعــان 

ــت. اس

• برآورده سازی متوازن نیازهای ذینفعان از طریق؛
ارزش اقتصادی حاصل از مدل کسب و کار برای سهامداران

توانمندسازی مردم برای رسیدن به استقالل شغلی و درآمدی
عرضه محصوالت بر پایه سالمتی و زیبایی به مصرف کنندگان

• صداقت و اعتماد از طریق؛
توسعه محیط کاری با نشاط و حرفه ای

افزایش امنیت و رضایت شغلی کارکنان

• مسئولیت های فردی و اجتماعی از طریق؛
کاهش تأثیر فعالیت کسب و کار بر محیط زیست

توسعه اعتماد به  نفس و مسئولیت پذیری افراد
کاهش جنبه های مختلف فقرو اثرات آن بر جامعه

راهبردهای ما  
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همچنیــن  و  اختیــار  در  امکانــات  و  منابــع  قابلیت هــا،  اســاس  بــر  مــا 
بهره منــدی از فرصت هــای موجــود، راهبردهــای کالن را تعییــن کرده ایــم. 
ایــن راهبردهــا بــا تمرکــز و توجــه بــر حوزه هــای کالن شــرکت اتخــاذ و اجــرا 

خواهنــد شــد:

؛ تمرکز و توجه بر
•  تنوع همگون در محصوالت و خدمات

•  توسعه بازارهای داخلی و خارجی
•  توســعه محصــول در گروه هــای  آرایشــی - مراقبتــی،  بهداشــتی - ســلولزی 

، غذایی - نوشــیدنی 
•  توسعه ارزش نشان های تجاری

• توسعه روابط تجاری باالدستی و پایین دستی

راهبردهای کالن  

رویکــردی  بــا  شــبکه ای  بازاریابــی  حــوزه  در  فعــال  شــرکت  عنــوان  بــه  مــا 
می کنیــم. فعالیــت  فراملــی 

فعالیــت شــرکت از طریــق شــعب گســترده آمــوزش و فــروش در بازارهــای 
و  برخــط  دســترس  در  امــن،  ســامانه های  داشــتن  اختیــار  در  و  هــدف 
و  فعالیــت  امــکان  قابلیت هــا،  ایــن  بــا  و  بــوده  توســعه  حــال  در   ، بــه روز
، ارزش افــزا و بلندمــدت را بــرای همــۀ افــرادی کــه بــه دنبــال  تجــارت ســودآور

کرده ایــم. فراهــم  هســتند،  درآمــدی  و  شــغلی  اســتقالل 

جذابیت کسب وکار ما برای مخاطبان؛
ــد  ــا تأکی ــت ب ــا کیفی ــرد و ب ــوع، منحصر به ف ــوالت متن ــبد محص ــتن س •  داش

ــده. ــالمت مصرف کنن ــظ س ــر حف ب
•  طــرح درآمدزایــی پویــا، ســودآور و رقابتــی بــا تأکیــد بــر رشــد و توســعه ســبک 

زندگــی حرفــه ای و شــغلی نماینــدگان فروش.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــده ب ــجم و یادگیرن ــه ای، منس ــی حرف ــی و عملیات ــاختار اجرای •  س

ــان. ــارب کارکن ــدی و تج ــای توانمن ارتق

قابلیت ها و توانمندی های ما؛
•  کیفیت بسته بندی سفارشات

•  رعایت استانداردهای کیفی و کمی ملی و بین المللی
•  مدیریت عملکرد سیستم ارسال و توزیع سفارشات

•  رعایت قوانین و مقررات ملی و داخلی مرتبط با شبکۀ فروش
•  محتوای آموزشی مرتبط با محصوالت

•  جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و شایسته
•  دسترسی سریع و آسان به مراکز و شعب توزیع سفارشات

فرصت های کسب وکار ما؛
•  دسترسی فراگیر به تکنولوژی های دیجیتال

•  ارتقای سطح بهداشتی، آموزشی و فرهنگی جامعه
•  تغییر الگوهای اشتغال

موقعیت راهبردی
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محصــوالت مــا در بردارنــده ویژگی هــای کیفــی و بهداشــتی منحصربه فــرد 
بــرای جلــب رضایــت مشــتریان و اطمینــان از خریــد کاالیــی بــا ارزش بــرای 
مصرف کننــده اســت. تمرکــز مــا بــر ارائــه گروهــی از محصــوالت اســت کــه در 
ســبد اصلــی مصــرف خانــوار بــوده، دارای کیفیــت منحصربه فــرد باشــد یــا بــا 

ــد. ــن کن ــده را تضمی ــالمت مصرف کنن ــی، س ــای گیاه ــتفاده از پایه ه اس
محصوالت ما در 3 گروه اصلی تأمین و عرضه می شود؛

محصوالت و خدمات  

غذایی و نوشیدنی  بهداشتی - سلولزی آرایشی - مراقبتی  
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نشــان تجــاری محصــوالت بــه عنــوان مهم تریــن جــزء و بخــش از دارایــی 
و  تجــاری  نشــان  ویــژه  ارزش  ارتقــای  هــدف  بــا  و  ماســت  نامشــهود 
جایگاه یابــی مناســب و منطبــق بــا گــروه محصــوالت، الگــوی مقابــل بــرای 
طبقه بنــدی نشــان تجــاری محصــوالت طراحــی و پیاده ســازی شــده اســت. 

نشان های تجاری  

سند چشم انداز  
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در عملیــات اجرایــی کســب و کارِ مــا بــه عنــوان شــرکت بازاریابــی شــبکه ای، 
درگاه  بــرای  آنالیــن،  زیرســاخت  از  محصــوالت،  عرضــه  و  تولیــد  از  پــس 
فــروش محصــوالت اســتفاده می شــود. فراینــد فــروش، ترکیبــی از فــروش 
مســتقیم)آنالین( و غیرمســتقیم)آفالین( اســت. ســهم فــروش آنالیــن 

حــدود 98% از مجمــوع فــروش شــرکت در ســال 99 را شــامل می شــود.

فــروش مســتقیم بخــش کلیــدی از مــدل کســب و کار شــرکت مــا اســت 
تــا بــا ایــن شــیوه، تجربــه آســان و لذت بخشــی را بــرای نماینــدگان فــروش و 
مصرف کننــده فراهــم کنیــم. توزیــع و ارســال محصــوالت از طریــق سیســتم 
آزادانــه  صــورت  بــه  فــروش  نماینــدگان  و  می شــود  انجــام  پســتی  ارســال 
ــاب و  ــات انتخ ــل سفارش ــت تحوی ــی را جه ــعب محل ــا و ش ــد انباره می توانن
ــن  ــانند. بنابرای ــده برس ــت مصرف کنن ــه دس ــت ب ــس از دریاف ــول را پ محص
ارتبــاط مســتقیم مصرف کننــده بــا نماینــده فــروش، رابطــه ای مبتنــی بــر 

ــراه دارد.  ــه هم ــاد را ب اعتم

زنجیره تأمین  

ت
وال

ص
مح

ن 
ریا

ج

منبع یابی و 
تأمین کاال

عرضه

تأمین داخل

تحویل حضوری

فروش کاال به مصرف کننده

تحقیق و توسعه محصوالت جدید

فروش حضوری
)آفالین(

فروش برخط

برون سپاری

ُپست
توزیع

تحویل
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رویکــرد مــا در زنجیــره تأمیــن بازاریابــی شــبکه ای، بر مشــتری محوری اســتوار 
اســت و بــه همیــن منظــور توجــه بــه منافــع ذینفعــان بــرای مــا اهمیــت دارد 
و بــرای پاســخ بــه انتظــارات و منافــع گروه هــای کلیــدی ذینفعــان زنجیــره 
ــروه  ــه گ ــه س ــی را ب ــا مزایای ــم ت ــکیل داده ای ــبکه ای را تش ــی ش ــن بازاریاب تأمی

اصلــی برســانیم؛

مزایای زنجیره تأمین ما

برای مالکان کسب و کار
• عدم نیاز به زنجیرۀ خرده فروشی

• کانال توزیع جامعه محور
• عدم نیاز به تبلیغات گسترده و پرهزینه

• عدم نیاز به سرمایه  خیلی زیاد
• شیوه کم هزینه و اثربخش برای ورود به

بازارهای جدید 

برای مصرف کننده
•  ارتباط مستقیم با فروشنده

• دریافت مشاوره برای خریدهای شخصی
•  سفارش آنالین و دریافت درب منزل

برای نماینده فروش
• فرصت کسب درآمد نامحدود

• فرصت اداره  کسب و کار شخصی با کمترین 
هزینه و ریسک

• آزادی فعالیت روزانه
• فرصت ارتباطات اجتماعی و توسعه فردی
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  ما در سال 1415 شرکتی هستیم که:

•  در بازارهای جهانی حضور و فعالیت داریم.
•  سبد محصوالت منحصر به فرد و باکیفیت و متمایز ارائه می کنیم.

•  نشان های تجاری ارزشمند و معتبر جهانی در اختیار داریم.
•  شبکه فروش پویا، چابک و یکپارچه داریم.

•  دانش، تکنولوژی و زیرساخت تولید را در اختیار داریم.

مسیر 1415  

چشمانداز
1415

توسعه 
فروش

توسعه 
بازار

و رسوخ 
در بازار

توسعه 
ساختار 

طرح 
درآمدی

توسعه 
توانمندی، 

دانش و
 مهارت 
کارکنان

توسعه 
نشان های 

تجاری

تنوع 
همگون و

توسعه 
محصوالت

توسعه و 
غنی سازی 

شعب
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تنوع محصوالت همگون با:
•  افزایش تعداد محصوالت گروه آرایشی - مراقبتی  بر پایه گیاهی 

•  افزایش تعداد محصوالت گروه خوشبوکننده 
•  افزایش تعداد محصوالت گروه غذایی و نوشیدنی

توسعه گروه محصوالت با:
•  اضافه شدن محصوالت در سایر گروه های مرتبط

توسعه نشان های تجاری با:
•  اضافه شدن نشان های تجاری جدید

•  اصــالح دســته بندی نشــان های تجــاری حــوزه آرایشــی- مراقبتــی بــا تکیــه 
بــر رویکــرد خانــه برنــد  

توسعه توانمندی، دانش و مهارت کارکنان با:
•  افزایش ساالنه سرانه آموزش

از طریــق  کلیــدی و دانش محــور  کارکنــان  ارتقــای توانمنــدی  • توســعه و 
شــغلی. چرخــش  شــغلی،  غنی ســازی 

جبــران  نظــام  طراحــی  و  عملکــرد  مدیریــت  نظــام  پیاده ســازی  و  اجــرا    •
عملکــردی. نتایــج  بــا  متناســب  خدمــت 

افق 1415 با راهبردهای مشخص محقق خواهد شد؛
توسعه و غنی سازی شعب با؛

•  تأسیس و راه اندازی شعب در استان ها و بازارهای پرفروش
•  افزایــش تــوان عملیاتــی و آموزشــی شــعب از طریــق افزایــش ظرفیــت 

بهره بــرداری قابــل 

ح درآمدی با؛ توسعه ساختار طر
نماینــدگان  بــرای  درآمــدی  طــرح  جذابیــت  و  پذیــرش  درصــد  افزایــش    •

وش فــر
•  تقویت طرح درآمدی در سطوح  مختلف

•  افزایش انعطاف پذیری شیوه و روش پرداخت پاداش و پورسانت.

توسعه و رسوخ در بازار با؛
•  افزایش ساالنه جذب نمایندگان جدید 

•  افزایش ساالنه بازارهای جدید داخلی از طریق تأسیس شعب 
•  افزایــش ســاالنه بازارهــای خارجــی از طریــق ارســال سفارشــات بــه صــورت 

غیرمســتقیم )از طریــق نماینــدگان( و مســتقیم )راه انــدازی شــعبه(.

توسعه فروش با؛
•  افزایش ساالنه سهم فروش نمایندگان 

•  افزایش ساالنه سرانه و اثربخشی دانش و مهارت نمایندگان فروش 
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تعهد ما به ارزش ها

•  ارتقای مشارکت و همراهی کارکنان
•  توسعه درآمد نمایندگان فروش

•  پاسخ به انتظارات ذینفعان کلیدی
•  افزایش ساالنه رضایت مشتریان 

•  افزایش ساالنه رضایت سهامداران از طریق افزایش فروش عملیاتی 
• افزایش ساالنه رضایت کارکنان 

• کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست
اجــرای   طریــق  از  زیســت محیطی  فعالیت هــای  در  مشــارکت  •افزایــش 

محیطــی  زیســت  پویش هــای  
• توســعه برنامه هــای برانگیزاننــده بــرای بازگردانــدن ظــروف قابــل بازیافــت 

توســط مشــتریان و مصرف کننــدگان در پنــل باشــگاه مشــتریان
• قطع زنجیره فقر از دوران کودکی

• بهبود برابری جنسیتی و افزایش توانمندی زنان 
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•  دانش و تکنولوژی تولید؛
1.  توســعه  و تمرکــز  بــر رویکــرد اســتفاده از محصــوالت بــا پایــه 100% گیاهــی، 

خالــص و ســالمت محــور در برنامــه توســعه محصــول تــا 15 ســال آینــده.
2.  کاهــش اثــرات شــیمایی ترکیبــات  مؤثــره موجــود در محصــوالت فعلــی و 

آتــی بــا رویکــرد حفــظ ســالمت مصرف کننــده و پایــداری محیط زیســت.
ــات  ــانی ترکیب ــدم آسیب رس ــان از ع ــدف اطمین ــا ه ــگاه ب ــز آزمایش 3.  تجهی

موجــود در محصــوالت بــه مصرف کننــده.
4.  در اختیار گرفتن دانش و تکنولوژی تولید محصوالت.

• تأمین و عرضه؛
. 1.  گسترش همکاری با تأمین کنندگان محصوالت سالمت محور

2.  ارزیابی توان و کیفیت تولید تأمین کنندگان.

؛ •  محصوالت پایدار
1.اصالح ساختار بسته بندی محصوالت با قابلیت بازیافت.

•  توزیع و ارسال؛
1. استفاده از زیرساخت توزیع شعب و کاهش حمل و نقل بین شهری.

2. کاهــش اســتفاده از پالســتیک و موادغیرقابــل بازیافــت در بســته بندی 
ــفارش ها. ــال س و ارس

؛ •  سازمان فروش و مصرف کنندگان پایدار
1. افزایش مشارکت نمایندگان و مصرف کنندگان در طرح ها ی توسعه.

2.  تقویت دانش و مهارت نمایندگان در حوزه بازاریابی شبکه ای.
و  نماینــدگان  مســئولیت پذیری  و  وفــاداری  تعهــد،  افزایــش   .3

. جامعــه  و  ســازمان   بــه  نســبت  مصرف کننــدگان 

راهبرد پایداری در زنجیره تأمین  
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عضوی از گروه وطن زرین
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