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زنگخطر بحرانها

اقتصاددانان اصفهان حکمرانی نادرست ،کمبود آب و چالش های بانکی و ارزی را از جمله « بحران های پیش روی ایران» میدانند

نشستخبری«قدس،پایتختهمیشگی
فلــسطیـ ــن» از مجمــوعــه ب ــرن ــامـ ـ ههــای
کنف ــران ــس بین المللی افــق ن ــو به همــت شبکه ج ــوان
رضوی روز گذشته و با حضور سه اندیشمند برجسته
آمریکایی،انگلیسی و فرانسوی در اصفهان برگزار شد...
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امیدوارم به
خوشسلیقگیقدما
نزدیکشویم

3

مهدیتمیزیدرمراسمرونمایی
ازکتابسالتصویرگریاصفهان
دربارهظرایفتصویرگریسخنگفت
ورزش

مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان
گفــت :در حــال حاضــر  7درصــد از مــردم
اســتان ،یعنی جمعیتی بالغ بر  ۳۶۰هزار نفر ســالمند
هســتند و با رســیدن ایــن مقدار بــه  ۱۲درصــد ،اولین
آهنگ سالمندی و زنگ خطر جمعیتی کشور ...

08

دست خالی اصفهان
از آسیا

07
عکس از
مجید اسالم دوست/ایمنا

طلسم شدگان
فراموشی
خانواده های بیماران آلزایمری
ازسختیهاینگهداری
ازبیمارانشانمیگویند
زمــان بــرای طاهــره در یکــی از روزهــای
خردادماه دو سال گذشته ،برای همیشه
ایســتاد .بعــد از آن ،روزهــا و شــب هایــش دیگــر تکان
نخوردنــد .طاهــره آن روز ،ســاعت هفــت بعــد از ظهر
چادرش را روی ســرش انداخت و پرچادرش را محکم
الی دندان هایش گذاشت و از خانه بیرون رفت .رفت
تا چند ساعتی شوهر و دختر و ...

سازمانی که
برایمللنیست

فرهنگ

مدیرکل ثبت احوال
ازجمعیت360هزارنفریسالمندان
دراستاناصفهانخبرداد

جامعه
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14

حسنات بین المللی می شود
هفتمین دوره جشنواره فیلم حسنات برگزیده شدگانش را شناخت

بــرد یــک بـ ــر صف ــر در خانــه بــه کار تی ــم
ذوب آهن نیامد و شکســت سه بر یک در
بازی برگشــت ،پرونده این تیم را در فصل جاری لیگ
قهرمانان آسیا مختومه کرد.. .

گردشگری

09

میراث نسلها
از نقش جهان تا
تخت سلیمان
امســال از ســوی شــورای جهانــی بناها و
محوطههــای تاریخــی «ســال جهانــی
میراث برای نسلها» نامگذاری شده است ،سالی که
در آن گردشگران عالقه مند بهتر است...

