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 28اردیبهشت ماه روزبزرگداشت حکیم عمرخیا م گرامی باد

ریاضیدان منجم
ِ

زهرا محزونیه  /گروه مناسبت

z.mahzounieh@gmail.com

 28اردیبهشت ماه روزبزرگداشت حکیم عمرخیا م است و همه ساله چنین
روزی به عنوان روز بزرگداشــت حکیم عمر خیام گرامی داشته می شود .
ابوالفتح الدین عمر بن ابراهیم نیشــابوری مشهور به خیام از برجسته ترین
حکما و ریاضی دانان جهان اسالم در سال  ۳۲۹ه.ق در نیشابور دیده به جهان
گشود.حکیم عمر خیام وی پس از طی تحصیالت در حوزه ای مختلف در
رشته ریاضیات و نجوم تبحر خاصی یافت و در این حوزه شیوه های خاصی را
در حل مسایل مختلف ابداع کرد .
حکیم عمر خیام به دلیل تبحر و دانش عظیمی که در این دو علم بدســت
آورده بود  ،ملکشاه سلجوقی او را به ســوی در بار فراخواند و وی را در صدر
نشاند .خیام در نزد ملکشاه دســت به انجام کارهای علمی بسیاری زد که
از میان آنها می توان به نگارش تقویم جاللی اشــاره کرد .حکیم عمر خیام
بنا به در خواست ملکشاه رصدخانه ملکشــاهی را ساخت و در صدد اصالح
تقویم موجود بر آمد  .تقویم جاللــی او که امروزه در میــان ایرانیان رواج
دارد از چنان اعتباری بر خوردار اســت که تا کنون کمتر بــه آن ایراد وارد
شده است.
سال قمری ده روز و شش ساعت و یازده ثانیه کوتاهتر از سال شمسی است .با
تنظیم تقویم جاللی مقرر شد که هر چهار سال یک روز بر تعداد روزهای سال
بیفزایند و سال چهارم را  ۳۶۶روز حساب کنند و پس از هر  ۲۸سال ( هفت
دوره چهار ساله ) به جای آنکه به آخرین ماه سال یک روز بیافزایند این روز را
در نخستین دوره بعد یعنی دوره نهم اضافه کنند  .به این ترتیب سال جاللی
نزدیکترین سالهای جهان به سال شمسی شد  .سال شمسی حقیقی ۳۶۵
روز و  ۵ساعت و  ۴۸دقیقه و  ۶۴ثانیه است).
حکیم عمر خیام تنها به این امر مبادرت نورزید و از خود آثار گرانسنگی در
حوزه های مختلف علمی به جای نهاده است که از میان آنها می توان به رساله
فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس  ،رساله فی ابراهین علی المسائل
الجبر و المقابله  ،میزان الحکم رســاله الکون و التکلیف  ،الجواب عم ثالث
مسائل اضیاء العقلی  ،رساله فی الوجود  ،رساله فی کلیه الوجود  ،نوروزنامه و
کتاب الزیج المکشاهی اشاره کرد .حکیم عمر خیام را امروزه بیشتر به دلیل
اشعارش می شناسند  .این دانشمند بر جسته جهان اسالم در سال  ۵۱۷ه.ق
چشم از جهان فرو بست .

مراسم شب های احیا در بیمارستان شهدای گمنام در بخش کرونایی بیمارستان با حضور پرسنل بیمارستان و بیماران کرونایی برگزار شد.
محمدصادق نیک گستر  /خبرگزاری فارس

شهری

خبرآنالین  :تصویری از مجله ایتالیایی منتشر شده در سال  ۱۹۶۲و تصویری از
ح جلد آن را ببینید.
نحوه زندگی در سال ۲۰۲۰بر طر 

آبفا
معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشور خبر داد

آغاز مرحله نخست عملیات بهسازی بزرگراه کاشان _ اصفهان

مرحله نخست عملیات بهسازی بزرگراه کاشان  -اصفهان به طول  45کیلومتر و با 700
آمنه تسلیمی  /گروه ایران
میلیارد ریال اعتبار آغاز شد .معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشور با اشاره به اجرای
news@ naslefarda.net
این طرح در سه مرحله و در سه سال گفت :بهسازی آزادراه کاشان اصفهان اولین طرح
مشارکتی کشور است که با مشارکت سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان انجام و تا پایان مرحله سوم  160کیلومتر
بهسازی و ایمن سازی می شود.جالل بهرامی با اشــاره به اهمیت اجرای طرح های مشارکتی افزود :برنامه دولت اجرای طرح
مشارکتی با حضور سرمایه گذاران برای همه بزرگراه های کشور است طرحی که تعهد مالی دولت را به صفر می رساند و دولت
تنها نظارت می کند.وی نیاز کشور به آزاد راه را  15هزار کیلومتر دانست و گفت :هم اکنون  1100کیلومتر آزاد راه در کشور با
 3900میلیارد تومان اعتبار در دست ساخت است که نیمی از آن امسال و نیمی دیگر سال آینده به بهره برداری می رسد.آزادراه
کاشان اصفهان بخشی از کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور است که ساالنه بیش از  800هزار رفت و آمد در آن ثبت می
شود.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای کاشان

یک پارچه شدن آبفای شهری و روستایی در کاشان

نسل فردا /گروه استانها مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت ابفای کاشان گفت:یکپارچهسازی آبفای
 news@ naslefarda.netروستایی و شهری از ابتدای سال  99اجرا شده و به همین خاطر از این پس کلیهی خدمات
آب و فاضالب روستایی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل به صورت متمرکز از طریق
ادارهی آبفای نزدیکترین شهر به روستا ارائه میشود .عباسعلی کحال افزود 95 :درصد یکپارچهسازی آبفای روستایی و شهری کشور
محقق شده و  ۵درصد بقیه در حال انجام است.وی خاطر نشان کرد :آبفای روستایی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل بر اساس
ی زیرساختهای آب و فاضالب و افزایش سطح خدمات با آبفای شهری یکپارچه شد.
تصویبنامهی هیئت وزیران و به منظور ارتقا 
کحال گفت :این اتفاق از ابتدای سال جدید نیز در کاشان انجام شده و در ساختار جدید مسئولیت ادارهی  ۱۲شهر و  66روستا (55
روستا در شهرستان کاشان و  ۱۱روستا در شهرستان آران و بیدگل) به شرکت آبفای شهری کاشان واگذار شده است .مدیر روابط
عمومی آبفای کاشان از روستائیان شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل خواست از این پس برای دریافت خدمات آب و فاضالب به
نزدیکترین آبفای شهری مراجعه کرده و مسائل خود را پیگیری نمایند.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺗﻨﺪر ﺳﭙﺎﻫﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  12081ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260331173

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ راس ﺳﺎﻋﺖ  7ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1399/03/13در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮداوﯾﺞ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺎﺑﺮ ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻮم ،ﭘﻼك 121ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ د ر ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل98
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل98
 -3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاى درج آﮔﻬﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل
 -4ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎد دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ
در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ اول( ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  16:30ﻋﺼﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/3/29در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﯿﺪ
ﺣﺠﺠﻰ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺠﻒ آﺑﺎد )واﻗﻊ در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  2ﺟﺎده ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ  -ﻧﺠﻒ آﺑﺎد( ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم
اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻰ ﮐﻪ داراى ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  99/3/8ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺠﻒ آﺑﺎد  -اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم داوﻃﻠﺒﻰ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
-2رﺳﯿﺪﮔﻰ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ 1398
 -3اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻬﺎﺋﻰ
 -3اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -4اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل

ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺪدى  -رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

آﮔﻬﯽﺑﺮﮔﺰاريﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧ

ﻮﺑ
ﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب
)ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺎﺿﻼب  ،ﺷﺴﺘﺸﻮ ،
 99-1-27ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺳﺎزى  ،ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻰ  ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ(
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
)رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﯿﻦ
)رﯾﺎل (

ﺟﺎرى

8,320,551,785

315,216,000

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ اﺗﺎق : 292ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ  14:00 :روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/03/10
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :از ﺳﺎﻋﺖ  08:00ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/03/11
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد  :ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنWWW.abfaesfahan. ir
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