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برای پنجره...
پنجره ای برای فریاد
پنجره ای برای فردا

پنجره ای برای همیشه باهم بودن ها
پنجره ای که وا می شود، بسته می شود و وابسته می شود

وابسته دیداری کوتاه و درِد دلی گاه وبیگاه، وابسته نگاه از پس دلواپسی ها.
پنجره ای که از گذر سال ها و فصل ها با کوله باری از تجربه و خاطره، ماه به ماه میهمان چشِم دل و جاِن شیفته  ماست.

پنجره ای برای ایران
پنجره ای برای ایرانیان!



w w w . p a n j e r e h - i r a n i a n . c o m

20 آبان ماه هر سال مصادف است با تولد نشریه ای که امسال وارد شانزدهمین 
سال فعالیتش در عرصه تبلیغات، آگهی و اطالع رسانی در صنعت دروپنجره و 
بهینه سازی انرژی کشور می شود. 15 سال فعالیت مستمر اما پرفرازونشیب 
در خدمت رســانی به فعاالن پرتالش و خستگی ناپذیر صنعت نوپا اما مترقی 
دروپنجره به همت یاران و همکارانی همدل و همراه بر ما هموار شــده است. 
15 سال انتشار نشریه ای تخصصی و اختصاصی یک صنعت متوسط نسبت 
به دیگر صنایع کشــور، آن هم صنعتی که عمر فعالیت بیشتر فعاالنش کمتر 
از 20 سال برآورد می شود، خود نشان می دهد که راه طی شده، راهی همراه 
با موفقیت بوده و البته راه های نرفته بســیاری در پیش است که گام نهادن 
در این مسیر، در گرو استمرار حمایت ها، هدایت ها، هشدارها و همراهی های 
تک تک فعاالن صنعت دروپنجره  ایران زمین اســت. چــه اینکه باور داریم، 
صنعت دروپنجره کشــور اکنون باید خود را برای دوران بلوغ آماده کند و راز 
توفیق صنعت در دوران بلوغ، مســتلزم تغییر نگرش و راهبردهای صنعت به 

سمت ثبات، ارتقای مستمر کیفیت و تن دادن به رقابت سالم است.
مدیریت و کارکنان نشــریه پنجره ایرانیان نیز رسالت خویش را ثبات قدم 
و اســتمرار در ارائه خدمات به فعاالن صنعــت دروپنجره می دانند و تالش 
می کنند تا در هر شرایطی عرصه را خالی نکرده و به عنوان رکن اطالع رسانی 
این صنعت، وظیفه آگاهی بخشــی و خبررسانی را به بهترین نحو به انجام 
برســانند. درواقع، شــرایط ویژه ای که ظرف چند سال گذشته با آن روبه رو 
بودیم با همه صعوبت و ســختی، فرصت مغتنمی بود تا توانایی هایمان را در 
مواجهه با یک وضعیت بحرانی بیازماییم و میزان اثرگذاری و اهمیت رســانه 

را نیز در این شــرایط بسنجیم. ورود به شــانزدهمین سال فعالیت نشریه 
پنجره ایرانیان در این شــرایط بغرنج، خود گواهی بر عزم و اراده خلل ناپذیر 
این مجموعه در تداوم فعالیت در عرصه خبر و اطالع رسانی صنعتی است که 
با همراهــی مخاطبان وفادار و قدیمی و همراهان تازه ای که هرروزه به جمع 

مشترکین ما اضافه می شوند رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد.
15 ســال اســتمرار و مداومت در امر مطبوعات چاپــی و کاغذی همراه با 
فعالیت چندین ســاله در اینترنت و فضای مجازی مسئله ای نیست که بتوان 
به راحتی به دست آورد. بی شــک این مهم بدون همراهی و همدلی تک تک 
شما مخاطبان عزیز نشریه و تالشــگران صنعت دروپنجره کشور به دست 
نمی آمد و ادامه این روند نیز کماکان مرهون حضور گرم، صمیمانه و همدالنه 
شــما عزیزان خواهد بود. امید که در این راه پرمخاطره بیش ازپیش دست 
یاری و همراهی ما را فشرده تا دوشادوش هم برای هر چه پربارتر کردن این 
مطبوعه در راســتای پویایی و رشد روزافزون صنعت دروپنجره در سرزمین 

عزیزمان ایران قدم برداریم.
پنجره ایرانیان همچون همیشــه، تالش دارد به مثابه تریبونی هرچند کوچک 
اما پرطنین برای بیان نقطه نظرات، دیدگاه ها و همچنین درد دل ها و انتقادات 
همه کسانی باشد که دستی بر آتش صنعت دروپنجره این آب وخاک دارند و 

دلگرم به شراره های روشن و امیدبخش این آتش اند.
امیدواریم برای پیشبرد اهداف عالیه صنفی و رسیدن به قله های پیشرفت و 
ترقی در کنار همدیگر به تالش و مبارزه ادامه دهیم و همچون گذشته ما را از 

نصایح خردمندانه و انتقادات سازنده خود محروم نکنید.


