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مجموعه ما از اولین همراهان نشــریه پنجره ایرانیان 
است که از اولین شماره نشریه تاکنون حضور مستمر و 
مداوم داشته ایم. آشنایی ما هم به مدد دوستی دیرین با 

آقای شیری صورت پذیرفت.
مــا تاکنون در همه زمینه ها از چاپ آگهی و گزارش 
و گفتگو و ... با ماهنامه پنجره ایرانیان و سایر نشریات 
قدیمی تر این مجموعه همکاری و همراهی داشــتیم و 
همچنــان این همکاری ادامه دارد. پنجره ایرانیان رکن 
تبلیغات و اطالع رسانی صنعت دروپنجره کشور است و 
ما به عنوان فعاالن این صنعت باید یک رابطه دوطرفه 
و همکاری پایاپای با چنین رسانه ای داشته باشیم تا از 
مواهب این همکاری در یک معامله و مراوده برد ـ برد 

بهره مند شویم.
یک نشــریه تخصصی باید بتواند برندهای فعال آن 
صنعت را به جامعه هدف و مخاطبان بیشتری معرفی و 
عرضه کند. رساندن صدای فعاالن صنعت دروپنجره به 
گوش مخاطبان، مســئوالن و همکاران و تالش برای 
رفع مشکالت و بهبود شــرایط کاری از دیگر وظایف 
اصلی یک نشــریه تخصصی صنعتی اســت. نشــریه 

تخصصی باید چشم بینا و زبان گویای صنعت باشد.
پنجره ایرانیان وارد شــانزدهمین سال فعالیتش شده 
اســت. همین نکته به خوبی میزان موفقیت این نشریه 

تخصصی را نشان می دهد چراکه در این زمانه پرهیاهو 
که هرروز شاهد ایجاد تغییرات گسترده در عرصه های 
مختلف هستیم این که یک نشــریه توانسته است 16 

سال مداومت داشته باشد خود شایسته تقدیر است.
پنجره ایرانیان به عنوان یک برند در صنعت دروپنجره 
شــناخته شــده اســت و فعاالن صنعت دروپنجره با 
ظرفیت ها و توانایی های این مجموعه به خوبی آشــنا 
هســتند. شما اگر به فعالیت چندین ساله این مجموعه 
نگاهی داشته باشید می بینید که برترین و شاخص ترین 
برندهای صنعت دروپنجره از پروفیل ساز و پنجره ساز 
و یراق آالت تا ماشــین آالت و شیشه و نما و مواد اولیه 
و... در جای جای این نشــریه حضور مستمر و پررنگ 
دارند. حضور همیشــگی و فعاالنــه پنجره ایرانیان در 
نمایشــگاه ها، ســمینارها و رویدادهــای مهم صنعت 

دروپنجره از دیگر نقاط قوت این مجموعه است.
گســترش همکاری با برندهای برتر به ویژه سازندگان، 
انبوه سازان، معماران و... ازجمله مواردی است که می تواند 

در بهبود شرایط و فضای کاری نشریه موثر باشد.

بیش از 10 سال اســت با مجموعه پنجره ایرانیان از 
طریق نمایشگاه ها آشنا شده ام.

تاکنــون در بخش های مختلفــی از قبیل تبلیغات و 
آگهی، مقاالت تخصصی، گفتگو و گزارش اختصاصی، 

پوشــش اخبار و... بــا این مجموعــه وزین همکاری 
داشــته ام. چون نشریه پنجره ایرانیان از معدود مجالت 
تخصصی اســت که مداومت شایان توجهی در صنعت 
دروپنجره و نمای کشــور دارد بنا بــه صحبتی که با 
مدیران این مجموعه داشتیم تصمیم بر این شد که در 
بخش مقاالت علمی و تخصصی همکاری نزدیک تری 
داشته باشیم. بر همین اساس قریب به 6 سال است که 
به صورت مرتب و هرماه یک مقاله و مطلب تخصصی 
در زمینه های دروپنجره و نمای آلومینیوم در این نشریه 

منتشر می کنم.
به زعم و باور من، تداوم و استمرار داشتن از مهم ترین 
مولفه های یک نشــریه تخصصی است چون در طول 
سالیانی که در این صنعت فعالیت داشته ام شاهد ظهور 
نشــریاتی بودم که پس از مدت زمانی فعالیت و با یک 
تغییر کوچک و کمی سخت شدن شرایط از دور خارج 
شده اند. مورد بعدی قدرت و توانایی نشریه در رساندن 
صــدای اهالی و فعاالن آن صنعت به گوش مخاطبان 
و جامعه هدفش اســت. این که بتوانــد باوجود فضای 
مجازی، رســانه های مختلف دیداری و شــنیداری و 
ســایر مبادی موجود، اطمینان و اعتماد مخاطبانش را 
جلب کند نیز از دیگر شــاخصه های یک نشریه موفق 

تخصصی است.
همان طور که اشــاره کردم، بنــده به دلیل همکاری 
تنگاتنگی که با مجموعه پنجره ایرانیان داشــته ام و از 
نزدیک در جریان سیاســت گذاری ها و خط مشی کلی 
آن نشــریه تاحــدودی قرار دارم شــاید بتوانم تحلیل 
دقیق تری از میزان موفقیت و دارا بودن شــاخصه های 
مدنظر ارائه بدهم بر همین اساس نشریه پنجره ایرانیان 

را باالی 70 تا 80 درصد موفق می دانم.

پیرامون16سالگیپنجرهایرانیان
گفتگوباچندتنازفعاالنصنعتدروپنجرهکشور؛

بیستم آبان ماه 1401 نشریه پنجره ایرانیان وارد شانزدهمین سال فعالیتش در صنعت دروپنجره و بهینه سازی مصرف انرژی کشور 
شد. پانزده سال فعالیت مستمر و انتشار 181 شماره نشریه کاغذی با بیش از 5000 نسخه تیراژ همراه با راه اندازی سایت خبری، 
صفحه اینســتاگرام و کانال تلگرام به خوبی گویای تالش و جدیت این مجموعه در اعتالی صنعت دروپنجره کشور است. به همین 
مناسبت گفتگوی کوتاهی با چند تن از همراهان همیشگی نشریه ترتیب دادیم تا بخشی از نقطه نظرات این عزیزان را جویا شویم. 

سواالت زیر به صورت مشترک از ایشان پرسیده شد و پاسخ ها نیز در ادامه آمده است.
1- چه مدت با ماهنامه پنجره ایرانیان آشنا هستید و از چه طریق با این نشریه آشنا شدید؟

2- تاکنون در چه زمینه هایی با این نشریه همکاری داشته اید؟
3- به نظر شما مهم ترین شاخصه ها و مؤلفه های یک نشریه تخصصی صنعتی )به ویژه در صنعت دروپنجره( کدام اند؟

4- پنجره ایرانیان چه میزان از مؤلفه های یک نشریه تخصصی را دارد؟
5- بزرگ ترین نقاط ضعف و قوت پنجره ایرانیان را چه چیزی میدانید؟

6- چه پیشنهادی برای بهبود فضای کلی و ارتقای سطح خدمات پنجره ایرانیان دارید؟

مهندس شهرام علیزاده
آلوکد

علیرضا صدقی نسب
ساتیان
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اســتمرار و مانایی، یونیک بودن، گســتردگی و تنوع 
مطالب، پوشــش دهی مناســب اخبار و رویدادها، پخش 
و توزیع گســترده در سراسر کشــور تا دورترین شهرها و 
روســتاها، ارتباط نزدیک و موثر بــا بخش های مختلف 
صنعت، دادن فرصت و فضای برابر به فعاالن صنعت و... 
ازجمله مهم ترین نقاط قوت مجموعه پنجره ایرانیان است.

با توجه به کمترشدن فضای کار در رسانه های کاغذی 
و چاپی )نشــریه، روزنامه، کتاب، بولتن و...( و گســترش 
فضای مجازی و رسانه های اینترنتی باید تالش بیشتری 
همراه بــا خالقیت و نوآوری صــورت بگیرد تا مخاطب 
همچنان از این مدیا اســتفاده کنــد. حضور و فعالیت در 
فضای مجــازی و اینترنت هم از الزامــات بدیهی برای 
تــداوم فعالیت رســانه در زمان حال اســت کــه باید با 
به کارگیری کارشناســان و متخصصان این رشته همراه 

باشد تا به نتیجه مطلوب تری دست پیدا کرد.

مجموعه ما از ســال 1397 و از طریق نمایشــگاه 

دروپنجره تهران با نشــریه پنجره ایرانیان آشنا شد. از 
آنجایی که این نشــریه متعلق بــه صنعت دروپنجره 
کشــور اســت و به صورت تخصصی به این صنعت و 
اخبار و حواشــی آن می پردازد و در همه نمایشگاه ها، 
جشــنواره ها، ســمینارها و رویدادهــای مرتبط با این 
صنعت حضــور فعال دارد، تصمیــم گرفتیم همکاری 

گسترده تری با این مجموعه داشته باشیم.
تاکنون در زمینه های مختلفــی ازجمله چاپ آگهی 
تبلیغاتی، گفتگوهای اختصاصی، رپرتاژ آگهی، پوشش 

اخبار و... با مجموعه پنجره ایرانیان همکاری داشتیم.
برای برشــمردن مهم ترین شاخصه های یک نشریه 
تخصصی صنعتی می توان به موارد زیادی اشــاره کرد 
اما این که یک نشریه بتواند از ماهیت اصلی خود خارج 
نشــود و تنها به بخش تبلیغات و آگهی بسنده نکند و 
به نوعی لیدر و پیش قراول آن صنعت باشد بسیار حائز 
اهمیت است. به روز بودن اخبار، چاپ و نشر جدیدترین 
مقاالت علمــی و تخصصی آن صنعت، دورشــدن از 
تکــرار و روزمرگی و تالش برای ایجاد تنوع و نوآوری 
در کار، از دیگر مواردی اســت کــه می توان به آن ها 
اشــاره کرد. نشــریه تخصصی بایــد بتواند به صنعت 
خط مشــی ارائه دهد و مسیر رشد و ترقی آن صنعت را 

به خوبی تبیین کند.
پنجره ایرانیــان تا حدود 60 درصد از شــاخصه های 

عنوان شــده را دارد و اگر در بحــث خالقیت و به روز 
بودن و انتشــار مقاالت علمی جدید تالش بیشــتری 

صورت گیرد موفق تر خواهد بود.
بــدون تعــارف نقــاط ضعــف چندانی در نشــریه 
پنجره ایرانیان مشاهده نکرده ام اما از نقاط قوت نشریه 
می توان به استفاده از کارشناسان و نیروی کار حرفه ای 
در این مجموعه اشــاره کرد و همچنین پیگیری بسیار 

خوبی که این مجموعه نسبت به مخاطبان خود دارد.
نشــریه پنجره ایرانیان برای بهبود فضای کاری باید 
از یکنواختی خارج شود و جســارت تغییر و دگرگونی 
را داشــته باشد. باید به مقتضای زمان و شرایط، هویت 
بصــری، روال کاری و برخی جزئیات و جوانب را تغییر 
دهد تا مخاطب سرزندگی و پویایی را در این مجموعه 

بیشتر احساس کند.

حسن پور 
آبایان پروفیل


