
»چراکه زندگي دام نيست
عشق، دام نيست

حتي 
مرگ دام نيست...«

و ما چونان ققنوس اســاطيری از خاکستر شعله ای که بر جانمان 
افکنده اند، دوباره ُگر می گيریم و از نو متولد می شویم.

پس به زندگــی لبخند می زنيم و کوچه هــای دلمان را آب وجارو 
می کنيم به پيشواز سال نو. سالی که اميد همچون درخت تناوری 
در خاکش ریشــه دوانده و شکوفه های شادکامی و تندرستی اش 
به بار نشســته. شادمان و شاکر به پيشــواز سال نو می رویم تا 
زندگی را دگربار سرودی سازیم با آهنگ گوش نواز نسيم در ميان 
سبزه زار و صدای پای آب در کوهسار و با شاعر کوچه باغ های آرزو 

هم صدا می شویم و می خوانيم:
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سنت »بهاریه« نوشــتن در واپسين روزهای سال و برای آخرین 
شماره یک مطبوعه ميان اهل قلم و در نشریات و جراید این دیار، 
رسمی دیرپاست اما این روزها حال و هوای دل آدم ها به گونه ای 
اســت که دســت ودلمان به قلم نمی رود که به پيشــواز سال نو 
چيزی بنویسيم. به واقع سالی سخت بر همه ما گذشت؛ سالی که 
بی شــک تا پایان عمر در یاد و خاطر همه ما ماندگار است اگرچه 

به بدی و بدیمنی!
»سال بد، سال باد

سال اشک، سال شک
سال روزهای دراز و استقامت های کم

سال پَست، سال درد
سال عزا...«

و سال کرونا! 
سالی که اگرچه به تلخی اما به سان برق و باد بر ما گذشت و این خود 
حکایت دیرپایی انسانی است که اميدش را در یاس می یابد، مهتابش 

را در شب تار و عشقش را در سال بد!

»بهاریه«
بدرقه سالی که بهار نداشت!
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 مهندس امير شيری 
مدیر مسئول



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

            سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
                                                                                    بـــادت اندر شـهـــریاری برقـــرار و بر دوام

            سال خرم، فـــال نیکـو، مــال وافــر، حـال خــوش
                                                                                اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخـــت رام

»عطر نرگس، رقص باد
            نغمه شوق پرستوهای شاد

                      خلوت گرم کبوترهای مست
                                  نرم نرمک می رسد اینک بهار

                                             خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار...« 

نشــریه پنجره ایرانيان در سالی که گذشت اگرچه همچون سایر مجموعه ها 
در سراسر جهان شرایط خاص و ویژه ای را تجربه می کرد اما بدون وقفه به 
فعاليتش ادامه داد و به استثناء شــماره اردیبهشت ماه که به سبب تعطيالت 
اجباری و قرنطينه عمومی ابتدای سال 1399 منتشر نشد بقيه شماره هایش 
را به همان منوال سال های قبل منتشر کرد و ماهانه به دست بيش از 5000 
مشترک و مخاطبش در سراسر کشور عزیزمان ایران رساند؛ چراکه مدیریت 
و کارکنان نشــریه پنجره ایرانيان رسالت خویش را ثبات قدم و استمرار در 
ارائــه خدمات به فعاالن صنعت دروپنجره می دانند و تالش می کنند تا در هر 
شــرایطی عرصه را خالی نکرده و به عنوان رکن اطالع رســانی این صنعت، 
وظيفه آگاهی بخشــی و خبررســانی را به بهترین نحو به انجام برسانند. 
درواقع، شرایط ویژه ای که ظرف یک سال گذشته با آن روبه رو بودیم فرصت 
مغتنمی بود تا توانایی هایمان را در مواجهه با یک وضعيت بحرانی بيازمایيم 
و ميزان اثرگذاری و اهميت رســانه را نيز در این شرایط بسنجيم. ورود به 

چهاردهمين ســال فعاليت نشریه پنجره ایرانيان در این شرایط بغرنج، خود 
گواهی بر عزم و اراده خلل ناپذیــر این مجموعه در تداوم فعاليت در عرصه 
خبر و اطالع رسانی صنعتی است که با همراهی مخاطبان قدیمی و همراهان 
تازه ای که هرروزه به جمع مشترکان ما اضافه می شوند رنگ و بوی جدی تری 

به خود می گيرد.
اميدواریم تجربه تلخی که در سال گذشته کسب کردیم دگرباره تکرار نشود 
و سال جدید را در کمال صحت و سالمت و بدون ویروس منحوس کرونا آغاز 
کنيم؛ اميد که سال جدید سالی پرخير و برکت و سرشار از تالش، پشتکار و 
خالقيت برای رسيدن به موفقيت های بيشتر در عرصه های مختلف به خصوص 

صنعت دروپنجره کشور باشد.
همه عزیزان را به رعایت نکات ایمنی و پروتکل های بهداشتی توصيه می کنيم 
و اميدواریم در سال جدید با فراهم شدن امکانات پزشکی و بهداشتی به ویژه 
واکسن معتبر کووید 19، شــرایط برای ادامه زندگی و فعاليت افراد جامعه، 

فارغ از دغدغه و به دوراز هراس مهيا شود.
در ســال پيش رو، روز و روزگاری سرشــار از آرامش و آسایش، شادمانی و 
سربلندی برای تمامی هم وطنان به ویژه فعاالن صنعت دروپنجره و مخاطبان 

صميمی نشریه پنجره ایرانيان آرزومندیم.


