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امام جمعه خوی:

مقام معظم رهبری ،اقتصاد و فرهنگ
را دو اولویت اصلی کشور می دانند
صفحه2

شهردار خوی:

نشاطکودکاندرشهرنشانگرسرزندگی،
امید به آینده و پویایی خانواده ها
صفحه2

معارفه اولین بخشدار بخش

جدید التاسیس فیرورق شهرستان خوی

ـرح
ـی  ۱۰۶طـ
ـگ زنـ
ـاح و کلنـ
افتتـ
عمرانــی و صنعتــی در خــوی
همزمــان بــا هفتــه دولــت
فرمانــدار خــوی گفــت  106 :طــرح عمرانــی،
تولیــدی ،خدماتــی و صنعتــی بــا اعتبــار 409
میلیــارد تومــان در هفتــه دولــت افتتــاح و
کنلــگ زنــی میشــود.
بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی ســید محمــد
عابــدی امــروز در گفتوگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری بســیج در خــوی ،اظهــار کــرد:
 106طــرح عمرانــی ،تولیــدی ،خدماتــی و
صنعتــی بــا اعتبــار بالــغ بــر  409میلیــارد
تومــان در هفتــه دولــت در شهرســتان و
بخــش هــای تابعــه افتتــاح و کلنــگ زنــی
میشــو د .
ادامه در صفحه2

شرح حال اقدامات
خداپسندانه حاج
توسعه و عدالت
قربان رهنمون
اجتماعي در
در کتاب «حدیث 60
آموزه های دين
سال خدمت بیمنت»

صفحه2

از ابتدای سال تاکنون

عفو و گذشت  5قاتل توسط اولیای دم در خوی

بااشــاعه فرهنگ عفوو بخشــش درشهرســتان
خــوی از ابتــدای امســال  5موردحکــم
قضایــی قصــاص نفــس بــا رضایــت اولیــای
دم بــه صلــح و ســازش انجامیــده اســت .
بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی بــه نقــل
از خبرگــزاری صداوســیما مرکزآذربایجــان
غربــی ،حســنزاده رئیــس حــوزه قضایــی شهرســتان خــوی در جلســه پیشــگیری
ازوقــوع جــرم بــا محوریــت بررســی علــل قتــل هــای درون خانــواده گفــت
 :بــا تــاش ریــش ســفیدان  ،اعضــای شــورای حــل اختــاف و مقامــات
قضایــی از ابتــدای امســال  5فقــره حکــم قصــاص نفــس بــا بخشــش اولیــای
دم در پــای چوبــه دار متوقــف و قاتــان زندگــی دوبــاره ای یافتــه انــد
وی افــزود :هــم اکنــون  30فقــره پرونــده قتــل از شهرســتانهای شــمال آذربایجــان
غربــی در دادگاه کیفــری یــک شــمال اســتان در خــوی وجــود دارد کــه  16فقــره
رســیدگی شــده و در مرحلــه صــدور حکــم هســتند و بقیــه در حــال رســیدگی اســت
حســنزاده رســیدگی و صــدور بــه موقــع و اجــرای احــکام را از مهمتریــن
راهــکاری هــای پیشــکیری از قتــل هــای درون خانــوداه دانســت

مقاله ای از دکتر محمدعلی
صفرلویی(استادیار دانشگاه)

ادامه در صفحه2

اسالم

برگزاري تور اقوام ايراني در خوي

صفحه5

بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی ،رئیــس
اداره میراثفرهنگــی شهرســتان خــوی
از برگــزاری تــور خویگــردی اقــوام
ایرانــی در ایــن شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره
کل میــراث فرهنگــی اســتان
آذربایجــان غربــی ،عزیــز میرزایــی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد:
«اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان خــوی بــا همــکاری دفتــر خدمــات
گردشــگری اقــدام بــه برگــزاری تــور دو روزه خویگــردی کــرد».
وی افــزود« :ایــن گــروه  70نفــری اقــوام ایرانــی بــا لباسهــای محلــی از
مــوزه ،بناهــای تاریخــی و مکانهای گردشــگری شهرســتان بازدیــد کردند».
رئیــس اداره میراثفرهنگــی شهرســتان خــوی هــدف از برگــزاری
ایــن تــور را حفــظ و احیــا پوشــش اقــوام ایرانــی ،حفــظ انســجام
و وحــدت ملــی و توســعه صنعــت گردشــگری عنــوان کــرد.

هفته دفاع مقدس گرامی باد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :جواد ابدالی

زیر نظر :جواد ابدالی و شورای نویسندگان

مدیر اجرایی :خلیل خلخالی
طراحی و صفحه آرایی :فاطمه خسروی
تاسیس1376 :
گستره توزیع :استان آذربایجان غربی
آدرس :خوی ،خیابان شهید صمدزاده ،خیابان شهید
کیوان(صابونچیالر) ،پالک 70
تلفکس09141607305 - 36452566 :

حسین بیشتر از آب تشنه ی
لبیک بود.
افسوس که به جای
افکارش ،زخم های تنش را
نشانمان دادند و بزرگترین
دردش را تشنگی نامیدند.
دکتر علی شریعتی

امام حسین علیه السالم می فرمایند:
گروهی خدا را از روی میل به بهشت عبادت می کنند ،که این عبادت تجارت
کنندگان است و گروهی خدا را از ترس دوزخ می پرستند و این عبادت بردگان
است و گروهی خدا را به سبب شایستگی میپرستند و این عبادت آزادگان است که
برترین عبادت است.

نشریه در ویرایش مطالب و مقاالت آزاد است.
چاپ مقاالت و مطالب لزوما به معنای تایید آن
نبوده و مسئولیت آن با نویسندگان می باشد.
w w w . h a ft e n a m e y e k h o y . i r
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تاسوعا و عاشورای حسینی در خوی

www.khoyapp.ir

ﺧﻮی اپ
ﺷﻬﺮ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﮐﺠﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮی اپ ﺷﻬﺮ ﺗﻮ دﺳﺘﺘﻪ.

ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺘﺎ

ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده در دﺳﺘﺮﺳﺘﻪ.

ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺰﺷﮏ

ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯽ؟

ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎ رو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻦ و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮕﯿﺮ.

ﻧﻮﺑﺖ آراﯾﺸﮕﺎه

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آراﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ

رو ﯾﻪ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻫﻤﯿﻦ اﻻن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ
@khoyapp

@khoyapp

www.khoyapp.ir

