
یادداشت سردبیر

صاحب امتیاز :
موسسه فرهنگی هنري وصف صبا

مدیر مسئول و سردبیر: 
محمدرضا شفیعی

دبیر گروه تحریریه:
دنیا خمامی

 مدیر هنری: 
مهدی سالمی

 گروه تحریریه :
سپیده عالم پناه ، ری را محمدی ، افسون جاوید

فاطمه رستمي، دالرام صادقي

 دبیر سرویس عکس: 
سهیل صالحی زاده

دبیر فیلم: 
امیر علي ثروتي

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: 
خجسته نوین

توزیع: نشرگستر امروز 

نشانی: خیابان آیت اله مدنی 
کوچه خجسته منش پالك 5

تلفن: 77582422-6 
فکس: 77548245 

www.mahnamehsaba.com

شبکه هاي مجازي: 

@mahnamehsaba

با سپاس از :
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لواسانی، معین باقري، مینا اکبری ، غزل رنجبری، 
میثم محمدی،  مارال دوستی و... که در این شماره 

همراهمان بودند.

حلقه رسانه ای»صبا« 
با    انتشار »صبانامه« کامل می شود

اکنون از ســوم خرداد92 که اولین شــماره روزنامه »صبا« با کلی دغدغه 
فرهنگی و مطبوعاتی منتشر شد، بیش از شش سال می گذرد.

خدا را شاکریم که افت و خیز داشتیم، باال و پایین داشتیم اما ناامید نشدیم 
و به راهمان بدون وقفه ادامه دادیم. روزنامــه »صبا« با محوریت گفتگو و 
گزارش، خبرگزاری »صبا« با محوریت خبر دقیق و فوری و حاال ماهنامه 
»صبا« با محوریت نقد و تحلیل، برای مخاطبان حرفه ای سینما و تلویزیون 

حلقه رسانه ای »صبا« را کامل می کند.
آنچه قرار است در »ماهنامه صبا« که اولین شماره آن پیش روی شماست 
مالحظه شود، عبارت است از؛ نقد محتوا و فرم به شکلی متفاوت تر از آنچه 
پیش تر دیده اید، ایجاد نگاه های جدید در تحلیل و نقد، استفاده از نسل نو 
و جوان برای نقد فیلم ها و سریال ها، تبیین دغدغه های فرهنگی کشور در 
سینما و تلویزیون در راستای سند پیشرفت ایران اسالمی و درنهایت، ایجاد 
آینه ای شفاف و امین در ارائه تاثیر محتوایی اثر فیلمساز  بر جامعه پیرامونی 

خود. 
امیدواریــم در کنار دیگر ماهنامه های ســینمایی وزیــن مانند »فیلم«، 
»سینما24«، »فیلم نگار« و... حضوری تاثیرگذار در جهت ارتقای کمی و 

کیفی سینما و تلویزیون داشته باشیم.
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