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چشم انداز 1415
و  راهبردهــا   ، شــرکت  امــروز  وضعیــت  از  خالصــه ای  ســند  ایــن  در 

برنامه هــای دهــه آینــده ارائــه شــده اســت. افــق زمانــی پیــش رو بــا تکیــه بــر 

، منابــع و قابلیت هــای  بهره بــرداری بهینــه و اثربخــش از فرصت هــای محیــط کســب وکار

شــرکت طراحــی شــده و مســیری روشــن بــرای رســیدن بــه جایــگاه مناســب، مطلوب و کســب ســود 

ــت. ــرده اس ــیم ک ــان را ترس ــرای ذینفع ب

بازارهــای منطقــه ای و جهانــی فعالیــت  کــه در  افــق 1415 شــرکتی هســتیم  مــا در 

داشــته و بــا تکیــه بــر مــدل کســب وکار و شــبکه تجــاری حرفــه ای، زمینــه 

توســعه اقتصــادی خــود و بهبــود کیفیــت زندگــی و کســب وکار 

را فراهــم خواهیــم ســاخت. ذینفعانمــان 

3چشم انداز وطن زرینچشم انداز وطن زرین

دفتر مطالعات راهبردی



محمد وطن دوست
فهرست

   سخن مدیرعامل      5

    درباره ما    6

    توانمندی های راهبردی ما     7

   ارکان راهبردی      9

    اهداف  راهبردی    11

   تعهد ما به ارزش ها      13

    نقشه راه         14

   راهبردهای ما    16

ع در کسب و کار   18     تنو

ع د ر برند   20     تنو

ع د ر محصول      22      تنو

بـه  رسـیدن  بـرای  می دانیـم،  کـه  همانطـور 
جایی که امروز قرار داریم، در سال های گذشته بارها 

سـازمان  را باهـدف جهانی شـدن بـه طـور مـداوم سـاماندهی 
کرده ایـم. مـا سـختی های زیادی را تحمـل کرده ایم. هم اکنون زمـان آن 

رسیده  است که با آمادگی الزم و با تکیه بر مدیران مجرب و توانمند، همچنین 
تالش و همراهي کارکنان جوان و متعهد فصل مهم بعدی زندگی مان را شروع کنیم.

همیشه تاکید من بر این بوده که در  زمان شروع و یا انجام کارها همۀ جوانب را بسنجیم. امروز 
مطمئنم که فصل بعدی، سختی ها و مزایای خود را خواهد  داشت اما تا زمانی که ما به عنوان سازمانی 

یکپارچه همکاری می کنیم کفه مزایا نسـبت به کفه سـختی ها سـنگینی خواهد داشـت. بخوبی می دانیم برای 
دنبال کـردن آنچـه در آینـده درانتظـار ماسـت، بایـد درک کنیـم، تعامـل کنیـم، و بـه چشـم انداز، هـدف، اسـتراتژی و هویـت 

سازمان متعهد بمانیم تا درک درستی از مسیر داشته باشیم. 
از طریـق به چالش کشـیدن مفروضـات  را در دی ان ای خـود داشته اسـت. مـا  کار خـوب  انجـام  گـروه تاکنـون 

کسـب وکارهایمان و شـکار فرصت های محیطی به دنبال برطرف کردن نیازهای ذینفعانمان خواهیم 
بود همچنین با ایجاد تغییرات سازنده به همراه شرکای تجاری خود برای بهبود جامعه هدف 

خـود، محیـط کسـب و کار و اکوسیسـتم گام خواهیم برداشـت. 
در ایـن سـند تـالش شـده تصویـر روشـنی از چشـم انداز آتـی سـازمان ارائـه 

شـود و آنچه برای رسـیدن به آن برای ما تعهدآور اسـت عنوان شـود. 
امیدواریــم بــا بهره گیــری از ایــن نقشه راه، مسیر کامیابــی و 

موفقیـت را در همراهـی بـا صاحبـان کسـب وکار، 
کارکنان، شرکا، مشتریان و دیگر ذینفعان 

خود همــوار کنیـم. 

سخن مدیر عامل

ع در شبکه تجاری         25    تنو

ع در فرهنگ      26     افق 1415       28      تنو

   تجربه ذینفعان      7
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گروه وطن زرین یک مجموعه خصوصی و کسب وکار 
خانوادگی است که باهدف کارآفرینی و در راستای تحقق 

، دستیابی به بازارهای جهانی، خودکفایی تولید  توسعه پایدار
انواع محصوالت موردنیاز کشور در ضمن حفظ اصالت، در استان 

بوشهر تأسیس شد. داستان گروه صنعتی وطن زرین به سال 1۳۶۲ 
و شروع به کار کارخانه حصیربافی الغدیر در استان بوشهر بازمی گردد. در 

سال 1۳۶۹ احساس نیاز به یک شرکت مادر برای مدیریت و خدمات دهی به 
شرکت های زیرمجموعه باعث شد تا ایده تاسیس گروه صنعتی وطن زرین شکل 

بگیرد و در نهایت در خردادماه سال 1۳۷۰، این گروه صنعتی با نام »گروه صنعتی پلیمر 
« به صورت رسمی ثبت شد.  بوشهر

در سال 1۳۹۹ نام گروه به دلیل تغییر ماهیت شرکت و سبد کسب و کار آن، به »گروه صنعتی 
وطن زرین مروارید آسیا« تغییر کرد و این بار نام گروه بر اساس نام بنیان گذاران اصلی آن، آقایان 

عبدالزهرا وطن دوست و محمدکاظم زرین قلم انتخاب شد.
گروه صنعتی وطن زرین با چهل سال قدمت با استفاده از آخرین و مجهزترین فناوری های 

روز دنیا تا کنون موفق به راه اندازی و بهره برداری از ده ها سایت تولیدی و خدمـــاتی، در 
پنج دسته متنوع کسب وکـــار شده است. حــوزه های فعـــالیت نــاهمـگون، تعدد 

، گستره جغرافیایی و توجه به مولفه های توسعه پایدار موجب شده  کسب وکار
تا فرصت های مناسبی برای توانمنـدسـازی جامعه، کسب تجــربه های نــو و 

توسعه توانمندی های فردی کارکنان ایجاد شود. 
شرکت وطن زرین مروارید آسیا مفتخر است که پس از تالش های 

مداوم تیم رهبـری و کارکنان شـایسته خود، رهبری بازار را در 
بخش های تولید غذای آبزیان و محصوالت سلولزی در 

اختیار دارد و با استفاده از منابع موجود و کارکنــان 
پـرتالش، در جــهت دستیـــابی به مـوفقیت هــای 

بیشتر و رسالت جهانی خود در حرکت است. 

درباره ما
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مــا بــه خــود می بالیــم کــه در مســیر ســال های ســپری شــده از عمــر تجــاری خــود توانســته ایم تصویــر 
مناســبی از خــود در ذهــن ذینفعانمــان ایجــاد کنیــم. مخاطبــان مــا جذابیــت کســب و کار مــا را در 

ــد: ــر می بینن ــوارد زی م

 

تجربه ذینفعانمان  

توانمندی راهبردی ما
، کلیــد موفقیــت در مســیر آینــده اســت و مــوارد زیــر مــا را در  تمایــز

ایجــاد ارتبــاط موفــق و ســازنده بــا ذینفعانمــان متمایــز می ســازد: 

نیروی انسانی متخصص و شایسته به عنوان مهم ترین و کمیاب ترین 
منبع در اقتصاد دانش محور امروز

تحقیق و توسعه با استفاده از فناوری های نوین و خلق محصوالت و خدمات 
جدید متناسب   با نیازهای متنوع بازار 

، برند، محصول و خدمات  تنوع و تعدد در سبد کسب وکار
رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و ارائه کیفیت متمایز در محصوالت و خدمات 

انعطاف پذیری در مقابله با بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

•    اصــالت و پیشینه تـوانمند تیم راهبری و مدیــریت
•    ارائه شخصیت حرفه ای و حفظ ارزش ها و  استانداردها در تبادالت تجاری و اجتماعی 

•    وجود فضای بـا نشاط، یادگیرنده و خالق در محیط کار و ارتباطات 
•    زیر ساخت های کارآمد  و توانمند سخت افزاری و نرم افزاری

•    توجه و تعهد همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، اجتـماعـی  و  فرهنگی توسعه
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فلســفه وجــودی مــا، از تفکــر بنیــان گــذاران کســب وکار برگرفتــه 
ــت.  ــت اس ــان موفقی ــیر بی پای ــا در مس ــر م ــده و هدایت گ ش

عصــاره ایــن تفکــر در ارکان زیــر خالصــه شــده اســت.

مــــا بــــا تکیــــه بــــر قابلیت هــــا، منابــــع و توانمندی هــــای خــود و فرصت هــــای 
، مســـیر موفقیـت را ترسـیم کرده ایـــم و معیـار موفقیـت  محیـــط کســـب وکار

مـــا، تحقـــق اهـــداف راهبـــردی زیـــر در تمــام ابعــاد کســب وکار اســـت.

اهداف راهبردی

جهانــی  کســب وکار  ســاختن 
و برندهــای جهانــی، بــا تعهــد بــه 

کیفیــت در همــه جنبه هــا، حمایــت از 
زمینــی پایــدار و توانمندســازی جامعــه ای 

کــه در آن زندگــی می کنیــم. 

چشم انداز

هویت

•         جهانی ســازی کســب وکار
•           کیفیت در همه جنبه ها
•           حمایت از توسعه پایدار
•           تـوانـــمندسازی جـــامعه

، گــروه وطن زریــن  ع و حمایــت اجــزای مختلــف در ایــن ســاختار از هم دیگــر بدنــه گســترده، ســاختار متنــو
ــا بــا ثبــات بیشــتری در بلنــد مــدت در مســیر توســعه گام بــردارد.در همیــن حــال گــروه  را قــادر ســاخته ت
بــا اســتفاده از ابزارهــای نویــن تصمیم گیــری، فنــاوری روز و نــوآوری در اجــرای عملیــات توانســته همــواره 

چابکــی و انعطاف  پذیــری را در ایــن پیکــره حفــظ کنــد.

کوچک و چابک( یک مغزسازمانی)سازمان یافته و توسعه یافته( در بدن های نوآفرین )

ارکان راهبردی
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مــا بــا فهــم درســت ظرفیت هــای ریشــه ای و دی ان ای 
کســب وکار خــود و شناســایی ظرفیت هــا در تمــام 

مناطــق هــدف، محصــوالت، خدمــات، برندها 
و کســب وکار خــود را بــه ذ ینفعــان خود و 

جامعــه ای کــه در آن کار می کنیــم 
بــا ویژگی هــای جهانــی معرفــی 

خواهیــم کــرد.

کیفیــت  بــا  همــراه  ثــروت  و  ایمنــی 
ــت،  ــد باکیفی ــه تولی ــد ب ــا متعه ــد. م می آین

خدماتمــان  و  محصــوالت  ســودآور  و  امــن 
مشــتریان،  یابیــم  اطمینــان  تــا  هســتیم 

ــوند.  ــع می ش ــا منتف ــرکای م ــدگان و ش مصرف کنن
مــا متعهــد بــه ســاخت یــک محیــط امــن بــرای کار 

و افزایــش کیفیــت زندگــی همکارانمــان هســتیم. مــا 
همچنیــن بــه ســاخت آینــده بهتــر و زندگــی باکیفیــت بــرای 

جامعــه از طریــق ایجــاد فرصت های شــغلی جدیــد متعهدیم.

جهانی سازی کسب و کار

کیفیت در همه ابعاد

یافتــن  و  عملیاتمــان  در  کارایــی  افزایــش  و  ضایعــات  کاهــش  بــا  مــا 
بــرای  جدیــدی  تجربــه  کســب وکارمان،  در  بیشــتر  پایــدار  راه هــای 
ذینفعانمــان رقــم خواهیــم زد و هــر روزه در مســیر پایــداری گام 

برداشــت. خواهیــم 

شناســـــایی  بــــا  متعهدیــــم  مـــــا 
جامعــه،  و  ســازمان  در  اســتعدادها 
تــا  کنیــم  ایجــاد  آنهــا  بــرای  را  فرصت هایــی 
بتواننــد نردبــان موفقیــت را در ســازمان یــا جامعــه 

. ینــد بپیما د خو

حمایت از توسعه پایدار

توانمندسازی جامعه
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اهداف راهبردی
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            ما برای انجام کارهای بزرگ به هم انگیزه می دهیم.
•      ما به اصول اخالقی مان متعهدیم.

•             ما   اینجاییم تا نیازهای همکاران و مشتریانمان را برآورده کنیم.
•           ما شکرگزار هرآنچه داریم هستیم.

•            ما  فعاالنه می شنویم و دیگران را به گفتن تشویق می کنیم.
•          ما به هم به عنوان یک خانواده احترام می گذاریم.

•           ما  آنقدر انعطاف داریم تا در زمان نیاز همدیگر را حمایت کنیم.
•          همه ما یک هدف واضح داریم و برای تحقق آن می جنگیم.

•           هدف ما این است که در هر کاری که انجام می دهیم با هم برنده شویم.

ارزش هایــی کــه مــا در مســیر کســب وکار خــود 
بــه آن متعهدیــم زیربنــای آینــده ای اســت کــه بــرای 

خــود خواهیــم ســاخت. 

تعهد ما به ارزش ها

•
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نقشه راه ما
داشــتن نقشــه راهــی روشــن، شــفاف و آینده نگرانــه بــه مــا کمــک می کنــد 

تــا در دراز مــدت در مســیر دســت یابی بــه اهــداف و توســعه متــوازن گام 
برداریــم و برتــری خــود بــه رقبــا را حفــظ کنیــم.  نقشــه راه ما، مســیر توســعه 

هماهنــگ و بهبــود متــوازن و مســتمر ایــن ارکان اســت. 

چشم انداز

ت ذینفعان
رضای

سرمایه های انسانی

ب و کار
پایداری کس

ت کاال و خدمات
کیفی

سبد نشان های تجاری

ب و کار
سبد سرمایه و کس

بازارهای هدف جهانی
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در شــرایط روز جهانــی کــه تغییــرات متنــوع و ســریع از ویژگی هــای برجســته 
امــروز دنیــا در رونــد رشــد خــود،  بــزرگ و موفــق  آن اســت، بنگاه هــاي 

ــه  ــاز چندگان ــه نی ــخگویی ب ــد. پاس ــه کرده ان ــی را تجرب ــرد تنوع گرای راهب
توســعه  و  همجوشــی  اقتصــادی،  تــوان  توســعه  مشــتریان، 

فرهنگــی و انعطاف پذیــری بیشــتر از جملــه دالیــل بکارگیــری 
ایــن راهبــرد اســت. 

گــروه وطن زریــن نیــز در راســتای ایــن راهبــرد جهانــی 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــمندی کس ــارب ارزش تج

ــا نــگاه بلندمــدت خــود و شناســایی  گــروه وطن زریــن ب
فرصت هــای  و  کســب وکارها  بالقــوه  ظرفیت هــای 
بازارهــای هــدف و اتصــال هوشــمندانه آنهــا بــه هــم، 
ایــن ظرفیت هــا  را در توســعه  توانســته نقــش خــود 

بخوبــی ایفــا کنــد. 

ب و کار
کس

جاری
شبکه ت

تنوع گرایی بعنوان یک راهبرد کلیدی 

هم افزایی و افزایش بهره وری

شناسایی و توسعه ظرفیت ها

محصول

برند

فرهنگ

افزایــش راندمــان کســب و کارهــا از طریــق ایجــاد ارتبــاط معنــادار  و هــم 
افــزای آنهــا در کنــار یکدیگــر و حداکثــر ســازی بهــره بــرداری از منابــع مشــترک، 

یکــی از مســئولیت هــای همیشــگی گــروه وطــن زریــن بــه عنــوان یــک بنــگاه مــادر 
بــوده اســت.
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گــروه وطــن زریــن بــا راهبردهــای متنــوع همــواره نقشــی 
ارزش آفرین در هســته کســب وکارهای متعــدِد زیر چتر 
خــود دارد.  راهبردهایــی کــه توانســته تمایــز بخــش ایــن 
ــا کنــون باشــد و در آینــده نیــز نقــش  گــروه از گذشــته ت

کلیــدی ایفــا خواهــد کــرد.  

راهبردهای ما  

17

ع  تنو



ع در کسب و کار تنو
آرایشی  و  بهداشتی

خدمات توزیع

شاورزی و غذایی
ک

پلیمر  و پالستیک

ت الکترونیک
جار

ت

ی اطالعات
و فناور

و ارتباطات 

توســعه عمودی و افقی کســب وکارها و یکپارچه ســازی در زنجیره تامین براســاس شایستگی 
ــم و در  ــب وکار می دانی ــه دی ان ای کس ــتگی هایی ک ــت. شایس ــده اس ــاد ش ــروه ایج ــن گ بنیادی

مســیر توســعه بــه آنهــا توجــه داریــم.
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ع در  تنو
کسب و کارها 



ع در برند تنو
یــا حامــی در دســته های مختلــف  برندهــای مســتقل 
ــازار  ــف ب ــای مختل ــش بخش ه ــدف پوش ــب باه متناس
و افزایــش راندمــان کســب وکار توســعه داده شــده اند.
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کشاورزی 
و غــذایـــی

دهـان و 
دنـــدان

آقـایـان

آبـزیــان

Skus

Skus Skus

Skus

ع در محصول تنو
گــروه وطــن زریــن در ســالهای گذشــته بــا هــدف بــرآورده ســازی نیازهــای روزافزون 

و متنــوع مخاطبــان خــود همــواره تــالش کــرده تــا تنــوع قابــل قبولــی را در دســته 
هــای کاالیــی مختلــف ارائــه کند. 

نتیجــه ایــن تــالش وجــود بیــش از ۲۰۰ نــوع کاال در ســبد کاالیــی ایــن گــروه 
اســت.

   آرایــشی   

بهداشتی

بــانـــوان

کودکان

Skus

Skus

Skus

Skus

23چشم انداز وطن زرین



تنوع در شبکه تجاری

چشم انداز وطن زرین

شــبکه ای از تامیــن کننــدگان کاال و خدمــات در 
بــا  مختلــف  کشــورهای  از  و  مختلــف  زمینه هــای 
هــدف دسترســی ســریع بــه اطالعــات و دیگــر منابــع 

ارزش آفریــن در کســب  و کار توســعه یافتــه اســت.

25
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عید فطر

عید چینی 

عید قربان

عید پاک

یلدا

عید نوروز

کریسمس

شــبکه ای  جغرافیایــی،  تنــوع  بواســطه  و  گذشــته  ســال های  در 
یکپارچــه از ملیت هــا و فرهنگ هــای بومــی و بین المللــی ایجــاد 

شــده اســت. ایــن شــبکه بــا هــدف بهره گیــری از جنبه هــای 
برتــر فرهنگــی در عیــن بــه رســمیت شــناختن تنــوع 

حفــظ شــده و توســعه داده شــده اســت. 
ایــن تنــوع بــرای مــا همــواره نمــاد گفتگــو، درک 

متقابــل ، صلــح و ســازش بــوده اســت.

ع در فرهنگ تنو

چشم انداز وطن زرین



افق 1415 با راهبردهای مشخص محقق خواهد شد؛
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1-  با مولفه های یک کسب وکار جهانی تولیدکننده و تامین کننده کاال و خدمات در نقاط مختلف 
جهان دارای  برندهای شناخته شده جهانی با دسترسی به منابع و بازارهای جهانی 

۲- فراهم کننده فضای امن و زندگی با کیفیت برای ارزش آفرینان )بویژه کارکنان( خود
۳-  تضمین کننده سالمت و ایمنی کاال و خدمات برای مصرف کنندگان 

4- فراهم کننده فضای امن تجارت و شراکت برای شرکای تجاری خود
5- متعهد به مدیریت صحیح و حذف آالینده ها و آسیب های زیست محیطی
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