
شــرکت آرمان تجارت آرون)پیوان( که 
سال ها حضور در حوزه تامین و توزیع مقاطع 
و ورق هــای فوالدی و همچنیــن تخته های 
 نراد را در کارنامه دارد، همزمان با فرارسیدن 
سی ام شهریور سالگرد تاسیس این شرکت، 
گفتگویی را با تعــدادی از همــکاران انجام 
داده ایم که بدون تردیــد خواندن آن خالی از 

لطف نخواهد بود.
محمود با 8 سال سابقه، دوستی و صمیمیت 
را مهمترین عامل موفقیت شرکت پیوان عنوان 
کرد و افزود: البته از ســال های بســیار دور با 
مدیران آشنایی و همکاری داشته ام و معتقدم 
برترین ویژگی این شرکت رفاقت خالصانه و 
عمیق بین همکاران اســت و همین موضوع 
پیوان را تبدیل به شــرکتی شناخته شده در 
عرصه تامین و توزیع کرده اســت. مدیران و 
کارکنان پیوان بعد از سال ها فعالیت صادقانه 
امروز تبدیل به برندی شناخته شده و معتبر 
در سطح کشور شده اند و امیدوارم این روند در 

سال های آینده با قدرت بیشتری دنبال شود.
آیدا از دیگر همــکاران باانگیــزه پیوان، 
ضمن بیان این موضوع که در طول دو ســال 
همکاری، بیشتر از حد انتظار رشد و پیشرفت 
را تجربه کرده است، تصریح کرد: ارتباط بسیار 
خوبی بیــن همکاران وجــود دارد و معتقدم 
همین موضوع باعث شده شــرکت پیوان در 
سطح کشور مطرح شود و با این روند حتما در 
آینده ای نزدیک شاهد درخشش بیشتر این 
برند خواهیم بود. در واقع پیوان با من رشد کرد 
و من با پیوان و این حس بسیار زیبایی است که 
نسبت به این برند دارم و برای موفقیت بیشتر 

آن نهایت تالش خود را به کار خواهم گرفت.
اما فوزیه محیط آرام و دلچسب را مهمترین 
دلیل عالقه خود به پیوان مطرح کرد و افزود: 
در طول این 6 ماهی که افتخــار همکاری با 
برند پیوان را دارم، شرایط ایده آل و همکاران 
بسیار صمیمی، برایم جذاب بوده است. در این 
شرکت هرگز احساس ربات بودن پیدا نکردیم 
و این موضوع بزرگترین مزیت پیوان محسوب 
می شود و بر این باور هستم که پیوان بهترین 

محل برای کار و فعالیت اقتصادی است.
رویا روند رشــد خود و پیوان را در طول دو 
سال همکاری بسیار عالی توصیف کرد و ادامه 
داد: امکان رشد در پیوان فراهم است، چون ما 
در ابتدا با 8 نفر کار را آغاز کردیم، در حالی که 
امروز تعداد همــکاران تقریبا به 60 نفر ارتقاء 
پیدا کرده است و تیم فروش همچنان مسیر 
پیشــرفت را به صورت حرفه ای طی می کند. 
مهمترین جذابیت شرکت پیوان دیده شدن 
تالش همکاران از ســوی مدیران ارشد است 
و آن ها برای عالقــه و انگیزه همــه ما ارزش 
قائل می شــوند و معتقدم که شــرکت پیوان 
مجموعه ای ارزشمند برای پرورش نیروهای 

متخصص است.
محمدرضا بــر این باور اســت که فعالیت 
گروهی، نکته کلیدی و مهم در شرکت پیوان 
محســوب می شــود، به همین دلیل همواره 
تمامی کارها به بهترین شکل انجام می شود. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: مدیران ارشد 
شرکت دارای تجربیات ارزشمندی در حوزه 
تامین و توزیع هســتند، لذا مشتریان اعتماد 
زیادی به پیوان پیــدا کرده اند که این موضوع 

بسیار اهمیت دارد. پیوان در طول این سال ها 
صداقت به همراه خدماتی حرفه ای را سرلوحه 
خود قرار داده اســت و حتــی در پرداختی ها 
همیشه شرایط سهل و آسانی را برای مشتریان 
در نظر داشته ، بر همین اســاس در وضعیت 
کنونی ارتباط مطلوبی بین شرکت و مشتریان 
ایجاد شده است. من پیوان را نماد پیشرفت و 

اطمینان می دانم.
جمع دوســتانه بین همــکاران به همراه 
مدیریت خوب و دلســوز مواردی بود که پریا 
در مورد شــرکت پیوان مطرح کــرد. وی در 
ادامه گفت: از آغاز کارم در پیوان شاهد تعامل 
مناســبی بین همکاران و مدیریــت بوده ام، 
مخصوصا واحد سرمایه انسانی و فرهنگ که به 
شدت به فکر کارکنان هستند. به همین دلیل 

پیوان را خانواده دوم خود می دانم.
مجید با 7 سال ســابقه همکاری، یکی از 
قدیمی ترین کارمندان پیوان محسوب می شود 
و با بیان این موضوع که از ابتدا شاهد پیشرفت 
این شرکت بوده، خاطرنشان کرد: مهمترین 
نکته قابل توجه در پیوان امنیت شغلی است و 
با همین آرامش و اطمینان همکاران می توانند 

با قدرت و انگیزه بیشتری فعالیت کنند.
معراج ضمــن بیان اینکه شــرکت پیوان 
محیط بســیار ایده آلی دارد، عنوان کرد: در 
پیوان همدلی بین همکاران مــوج می زند و 
رفتار ســازمانی مطلوبی ایجاد شده است. در 
میان همــکاران و مدیران ارشــد صمیمیت 
باالیی وجود دارد و در نهایت معتقدم که تعهد، 
همبستگی و مهربانی از مهمترین ویژگی های 

پیوان به حساب می آید.
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با حکم رهبر انقالب؛

اعضای دوره جدید مجمع 
تشخيص مصلحت نظام 
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بنگاهها 4

با عملکرد درخشان گروه فوالد مبارکه روی داد؛  

تثبيت جایگاه ایران 
در بين ۱۰ توليدکننده 

برتر فوالد جهان
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در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛ 

 دیدار رئیسی و مکرون در نیویورک
سياست 2

چرتکه 3

رونمایی از ابزارجدید پول در ایران

یال ر رمز
شوخی است یا جدی؟!

رئیس هیــات مدیــره انجمــن بالکچین 
ایران معتقد اســت بانک مرکزی بایــد با اتخاذ 
سیاست هایی اعتماد به پول ایران یعنی ریال را احیا 
کند و تا زمانی که این اعتماد احیا نشود، استفاده 
گسترده از رمزریال بیشتر به شوخی شباهت دارد.  
رمز ریال در حالی رونمایی می شــود که ارزهای 
دیجیتال به دغدغه مهم سرمایه گذاران در جهان 
تبدیل شده اند.   رئیس کل بانک مرکزی پیش از این 
وعده داده بود که تا پایان شهریور ماه رمزریال یا ابزار 
جدید پول ایران، بدون تغییرماهیت پولی رونمایی 
خواهد شد.  طبق آخرین گزارش اعالمی رمز ریال 
بانک مرکزی که از ۱۴ شهریورماه به صورت پیش 
آزمایشی و با مبلغ یک میلیارد تومان رسماً منتشر 
شده است، اکنون در اختیار تعداد محدودی از افراد 
قرار دارد و برای آنان هم امکان خرید کاال از برخی 
فروشگاه ها فراهم شده است. بانک مرکزی هدف 

خود از طراحی رمزریال را تبدیل اسکناس به یک 
موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی اعالم 
کرده تا با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند 
شود. مسئوالن بانک مرکزی درباره ویژگی های رمز 
ریال اینگونه توضیح داده اند که در رمزریالی که در 
داخل گوشی قرار می گیرد، بانک به عنوان شخص 
سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می کند، 
حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به 
صورت الکترونیک منتقل می شود. البته یکی از 
ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال در مقایســه با 
اسکناس، سطح امنیت باالی آن اعالم شده است؛ 
اینگونه که طراحی رمز ریال به صورتی است که 
ردیابی وجوه در آن به طور دقیق قابل انجام بوده و 
حتی در صورت سرقت اطالعات رمز ریال و هک 
گوشی تلفن هوشمند توســط سارقین و هکرها 

امکان ردیابی آن وجود دارد...
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