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بسی خرســندیم که پس از چهارده ســال همچنان در خدمت 
شــما مخاطبان گرامی هســتیم و توانســتیم نخستین شماره 
از واپســین ســال قرن چهاردهم هجری شمسی را پیشکش 
فعاالن صنعــت دروپنجره ایران پهناور کنیم. از ســوی دیگر، 
بایــد در همین جا مراتب تاســف خود را به دلیل چاپ نشــدن 
شماره اردیبهشت 1399 اعالم داریم. در تمام سنوات گذشته 
مجموعه پنجره ایرانیان بدون وقفه و در هر شــرایطی موفق به 
انتشار ماهنامه شــده بود. نیاز به توضیح نیست که بحران های 
مختلفــی اعم از اجتماعی و اقتصادی هــر از چندگاه گریبانگیر 

کشــور عزیزمان بوده، به گونه ای که در برخــی موارد ادامه کار 
و فعالیت به ویژه در عرصه مطبوعات بســیار دشوار بوده است. 
پنجره ایرانیان تمامی این پیچ وخم ها را با موفقیت پشــت سر 
گذاشــته و تا کنون اجازه نداده بود که چاپ حتی یک شماره از 
نشریه به تعویق افتد؛ غافل از آنکه دست روزگار بازی های بسیار 

دارد و دایره اعجاب و غافلگیری هیچ نهایتی ندارد. 
شاید تنها موردی که به هیچ وجه قابل پیش بینی یا حتی حدس و 
گمان نبود، قرنطینه ای در سطح ملی بود. به ذهن چه کسی خطور 
می کرد که روزی بــرای موثر بودن و خدمت کردن باید در خانه 
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نشست و دست از هرگونه کار و فعالیت برداشت؟ به هرروی حقه های فلک 
تمامی ندارد، آنچه مهم است عزمی جزم برای تداوم کار و استمرار حرکت 

است. باید پیش رفت و برای فتح قله ها از هیچ گزندی نهراسید. 
روشــن است که حوزه تولید نیز شرایط بســیار دشواری را پیش رو دارد. 
مشــخصا شیوع ویروس کذایی تنها یکی از مشکالت موجود است و موانع 
اقتصادی و سیاسی بسیاری در مسیر رشد و پیشرفت حوزه تولید کشورمان 
وجود دارند کــه باید با همان عزم جزم به مقابله با آنها رفت چراکه حقیقتا 
راهی جز پیشــرفت وجود ندارد و اهل فن آگاهند که مقوله ای به نام رکود 
و ایســتایی معنایی ندارد، هر مجموعه و جامعه ای یا در حال رشد و پویایی 

است یا در حال پسرفت قهقرایی است.
از این روســت که به هوشمندانه بودن نامگذاری امسال توسط رهبر معظم 
انقالب پی می بریم. دقیقا در کشاکش بحران های عظیم است که باید چشم 
به افق های دوردســت دوخت و قدم از راه وا پس نکشید. ایشان امسال را 
سال جهش تولید نامیدند تا همگان را به تالشی مضاعف برای رشد و تعالی 

فرا بخوانند. 
قرنطینه بی سابقه اخیر، با وجود همه سختی ها و تبعات خود، شاید پیامی را 
در دل خود برای ما داشته باشد؛ اگر تامل کنیم شاید متوجه فرصت های زرین 
بسیاری شویم که همواره تلف شده و بدون توجه از دست می روند. دقایقی 
که به نظر ناچیز می آیند ولی ارزشی بی نهایت دارند. گزافه نیست اگر یکی 
از تفاوت های عمده میان کشورهای توسعه یافته و دیگران را میزان ارزش 
قائل شــدن برای زمان برشــمریم. زمان گنجی نایاب و غیرقابل بازیافت 
است که اگر قدرش را می دانستیم اکنون در نقطه ای دیگر ایستاده بودیم. 

بدون تردید مغز این نکته را در روزهای خانه نشــینی اجباری، و شــمردن 
ثانیه های بی ارزش شده و حســرت خوردن برای ناتوانی در بهره مندی از 
آنها به خوبی درک کرده باشــیم. این ویروس بــا تمام نکات منفی که در 
بر داشــت، ارزش و معنای حقیقی زندگی را به ما یادآور شد؛ اینکه زندگی 
فرصت های بسیاری برای تالش و کوشــش دارد که گاهی بدون توجه از 

کنار آنها عبور می کنیم.
چندین سال است که به نام گذاری سال ها جهت اقتصادی داده شده است 
که این خود نشــان از اهمیت این مقولــه دارد. بی تردید جهش تولید که 
امسال مزین به این عنوان است و می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی 
و پیشرفت اقتصادی منجر شود، یکی از ابزارهای قدرت هر کشوری است.

اما تردیدی نیســت که این مهم نیازمند برنامه ریزی، تالش و کوششــی 
صدچندان است که بتواند بنیه اقتصادی کشور را تقویت و هدف نامگذاری 

سال را محقق کند.
ایشان در ســخنان زنده و تلویزیونی خود خطاب به ملت شریف ایران به  
مناسبت عید سعید مبعث و همچنین سال نو فرمودند که جهش تولید یکی 
از ابزارهای قوی شــدن است که البته الزاماتی از جمله مقابله با قاچاق کاال 
و واردات بی رویــه محصوالت خارجی، اعطای مشــوق به تولیدکنندگان و 
برخورد قضایی با سوء اســتفاده کنندگان از کمک های دولتی دارد که این 

کارها باید امسال انجام شود.
امیدواریم تمامی دستگاه های نظام اســالمی از تمامی ظرفیت های کشور 
برای جهش در تولید بهره بگیرند تا در آغاز قرن جدید، ایران عزیزمان را 

در قامت یکی از قدرت های اقتصادی جهان و سربلندتر از همیشه ببینیم.


