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عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان، 
بــر اســاس ارزیابــی شــرکت مــادر 
تخصصــی مدیریــت منابــع آب 
ایــران، شــرکت آب منطقــه ای 
اجــرای  بــا  توانســت  لرســتان 
آمــوزی  دانــش  طــرح  موفــق 
ــی  ــواد آب ــترش س ــاب و گس دان
حائــز رتبــه برتــردر کشورشــود.

مدیــر  نــژاد  حســن  داریــوش 
عامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــط  ــر از رواب لرســتان ضمــن تقدی

در  طــرح  مشــاور  و  عمومــی 
ــواد  ــترش س ــق گس ــرای موف اج
آبــی و دانــاب اظهــار داشــت: 
فرهنــگ ســازی و آمــوزش دانــش 
آمــوزان در حفاظــت از منابع آبی، 
ــذار در  ــم و اثرگ ــکار مه ــک راه ی
ترویــج مصــرف صحیــح و بهینه از 
منابــع آبــی در حفــظ ایــن میراث 
ــوده  ــدگان ب ــرای آین ــمند ب ارزش
ــلهای  ــرش  نس ــد نگ ــی توان و م
ــه آب  ــبت ب ــردا را نس ــروز و ف ام

ــد . ــر ده تغیی

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه 
ــزود: طــرح دانــش  ای لرســتان اف
آمــوزی نجــات آب و ثمــره آن 
گســترش ســواد آبــی یکــی از 

مؤلفــه هــای کلیــدی در نیــل 
بــه ســوی مدیریــت پایــدار منابــع 
در  خوشــبختانه  و  اســت  آبــی 
بخــش آب کشــور، ایــن مهــم، در 
ــر  ــک دهــه اخی طــول بیــش از ی
ــد در  ــه و نظامن ــورت خالقان ، بص
دســتور کار شــرکتها قــرار گرفتــه 

ــت . اس

حســن نــژاد تصریــح کــرد: هــدف 
غایــی برنامــه هــای طــرح دانــاب 
ــش  ــی، دان ــواد آب ــترش س و گس
و  حساســیت  ایجــاد  افزایــی، 
یادگیــری رفتــار صحیــح مناســب 
دانــش  مخاطــب  جامعــه  در 
آمــوزی و انتقــال آن بــه خانواده و 
جامعــه بــه منظــور اصــالح مصرف 

ــع  ــه مناب ــادل ب ــدن تع و بازگردان
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــی اس آب
مشــارکت عمومــی در مدیریــت و 
ــی  ــع آب ــه از مناب ــره وری بهین به

ــردد. ــی گ منته

  ماهناهم  الکترونیکی  رشکت سهامی آب منطقه ای استان رلستانماهناهم  الکترونیکی  رشکت سهامی آب منطقه ای استان رلستان

درخشش شرکت آب منطقه ای لر ستان در اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی

شرکت آب منطقه ای لرستان موفق به شرکت آب منطقه ای لرستان موفق به 
کسب رتبه نخست کشوری در اجرای طرح کسب رتبه نخست کشوری در اجرای طرح 

داناب و گسترش سواد آبی شدداناب و گسترش سواد آبی شد
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جلسه بررسی مشکالت کمبود منابع آب حوضه آبریز کرخهجلسه بررسی مشکالت کمبود منابع آب حوضه آبریز کرخه

جلســه بررســی مشــکالت کمبــود منابــع آب جلســه بررســی مشــکالت کمبــود منابــع آب 
حوضــه آبریــز کرخــه در دفتــر نماینــده ولــی حوضــه آبریــز کرخــه در دفتــر نماینــده ولــی 
ــره  ــت و به ــاون حفاظ ــور مع ــا حض ــه ب ــره فقی ــت و به ــاون حفاظ ــور مع ــا حض ــه ب فقی

بــرداری حوضــه کرخــه برگــزار شــدبــرداری حوضــه کرخــه برگــزار شــد
ــرکت  ــل ش ــژاد مدیرعام ــن ن ــوش حس ــرکت داری ــل ش ــژاد مدیرعام ــن ن ــوش حس داری
آب منطقــه ای لرســتان و مدیــران شــرکت در آب منطقــه ای لرســتان و مدیــران شــرکت در 
معیــت محمــد زاده معــاون حفاظــت و بهــره معیــت محمــد زاده معــاون حفاظــت و بهــره 
ــراه  ــت هم ــه و هیئ ــه کرخ ــرداری حوض ــراه ب ــت هم ــه و هیئ ــه کرخ ــرداری حوض ب
ــرم  ــه خ ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول ــرم بانماین ــه خ ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول بانماین

ــد ــدار کردن ــاد دی ــدآب ــدار کردن ــاد دی آب
ــرکت آب  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرکت آب ب ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
منطقــه ای لرســتان، در ایــن  جلســه داریــوش منطقــه ای لرســتان، در ایــن  جلســه داریــوش 
ــع  ــت مناب ــوص وضعی ــژاد در خص ــن ن ــع حس ــت مناب ــوص وضعی ــژاد در خص ــن ن حس

ــه کشــکان و ســد  ــژه رودخان ــه کشــکان و ســد آب اســتان بوی ــژه رودخان آب اســتان بوی
ــه داد . ــی ارائ ــان توضیحات ــه داد .ایوش ــی ارائ ــان توضیحات ایوش

محمــد زاده معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری محمــد زاده معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری 
ــکالت  ــع مش ــت رف ــز جه ــه نی ــه کرخ ــکالت حوض ــع مش ــت رف ــز جه ــه نی ــه کرخ حوض

ــی اســتان قــول مســاعد داد. ــی اســتان قــول مســاعد داد.طرحهــای آب طرحهــای آب
ــتان  ــه در اس ــی فقی ــده ول ــه نماین ــتان در ادام ــه در اس ــی فقی ــده ول ــه نماین در ادام
ــه  ــا ارائ ــل ب ــات کام ــراد توضیح ــن ای ــه ضم ــا ارائ ــل ب ــات کام ــراد توضیح ــن ای ضم
برخــی آمارهــا و دغدغــه هــای مــردم منطقه، برخــی آمارهــا و دغدغــه هــای مــردم منطقه، 
بــر لــزوم مدیریــت منابــع آب اســتان جهــت بــر لــزوم مدیریــت منابــع آب اســتان جهــت 
ــد  ــود تاکی ــی موج ــم آب ــت ک ــذر از وضعی ــد گ ــود تاکی ــی موج ــم آب ــت ک ــذر از وضعی گ

ــد ــدکردن کردن

صرفه جویــی  طــرح  رزمایــش 
مصــرف آب و بــرق آغــاز شــد
طــرح  مشــترک  رزمایــش 
صرفه جویــی مصــرف آب و بــرق 
ــی  ــرت عل ــام حض ــه ن ــرک ب متب
بــن موســی الرضــا)ع( امــروز آغــاز 

ــد. ش
ــانی  ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
رزمایــش  )پــاون(،  نیــرو  وزارت 
ــرف آب  ــی مص ــترک صرفه جوی مش
ــرت  ــام حض ــه ن ــرک ب ــرق متب و ب
ــا  ــا)ع( ب ــی الرض ــن موس ــی ب عل
فرمانــده  نیــرو،  وزیــر  حضــور 
کل ســپاه و جمعــی از مقامــات 
به صــورت  لشــکری  و  کشــوری 
ــرکت ها  ــا ش ــی ب ــاط ویدئوی ارتب
و رده هــای اســتانی در سراســر 

ــد. ــاز ش ــور آغ کش
ــق  ــتای تحق ــش در راس ــن رزمای ای
ــوا  ــم کل ق ــده معظ ــن فرمان فرامی
بــه  صرفه جویــی  بــر  مبنــی 
ــن  ــت در مت ــک  سیاس ــوان ی عن
ــای کالن  ــی برنامه ه ــوط اساس خط

کشــور اجــرا  می شــود.
ــر در کاهــش  اجــرای اقدامــات موث
پایــداری  بــه  کمــک  مصــرف، 
شــبکه آب و بــرق از جملــه روشــن 
ــرق اضطــراری،  کــردن مولدهــای ب
ــتم های  ــتفاده از سیس ــل اس حداق
ــتفاده  ــنایی، اس ــی و روش سرمایش
ــردازی  ــدم نورپ ــی، ع ــور طبیع از ن
و روشــن کــردن محوطــه، مدیریــت 
ــتفاده  ــت اس ــرف آب و ممنوعی مص
از آب شــرب در فضــای ســبز و ... از 
ــی در طــول  ــه اقدامــات اجرای جمل
ــه  ــه ماه ــرح س ــن ط ــرای ای اج

ــت. اس
ایــن رزمایــش در مرحلــه اول بــرای 
ســاختمان های  و  اماکــن  تمــام 
و  کشــور  وزارت  نیــرو،  وزارت 
در  و  بســیج  و  ســپاه  رده هــای 
و  ادارات  ســایر  بعــدی  مراحــل 

می شــود. برگــزار  نهادهــا 

رزمایش طرح صرفه جویی
به مناسبت دهه کرامت انجام شد: مصرف آب و برق آغاز شد

بازدید بانوان شاغل شرکت آب منطقه ای لرستان از سد کمندان

دهه کرامت 

مبارک 

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتان،  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
کرامــت،   دهــه  مناســبت  بــه 
ــرکت روز  ــن ش ــاغل ای ــوان ش بان
ــورخ ۲۵ خــرداد۱۴۰۱  چهارشــنبه م
ــد. ــد کردن ــدان بازدی ــد کمن ازس
ــا  ــی ب ــوع خاک ــدان از ن ــد کمن س
ــش  ــت بی ــا ظرفی ــی ب ــته رس هس
ــر  از ۲۸میلیــون متــر مکعــب آب ب
روی رودخانــه کمنــدان احــداث 
شــده کــه تاکنــون ۸۸درصــد 

پیشــرفت فیزیکــی دارد.
ــی  ــد مخزن ــی س ــات اجرای عملی
ــا  ــال ۸3 ت ــل س ــدان از اوای کمن
ــارد  ــار ۲۹۴.۶ میلی ــا اعتب ــون ب کن
از  بیــش  گنجایــش  و  ریــال 
۷۲میلیــون متــر مکعــب آب بر روی 
ــده  ــداث ش ــدان اح ــه کمن رودخان

ــت. اس
تامیــن آب کشــاورزی مطمئــن برای 
چهــار هــزار و ۵۰۰هکتــار از اراضــی 
دیــم و مســتعد منطقــه ، جلوگیــری 
ــاره ،  ــیالب هــای به ــارت س از خس
بــا ایجــاد ۲۱۰۰اشــتغال پایــدار 
ــداف  ــه از اه ــاکنان منطق ــرای س ب

احــداث ایــن پــروژه اســت 
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برگزاری پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلسله

ــزاری  ــله از برگ ــتان سلس ــع آب شهرس  مدیرمناب
ــع آب  ــت از مناب ــورای حفاظ ــه ش ــن جلس پنجمی

ــر داد . خب
بــه گــزارش روابــط عمومــی آب منطقــه ای لرســتان 
، ذبیــح جودکــی بــا اشــاره بــه برگــزاری پنجمیــن 
ــه  ــله ب ــتان سلس ــت شهرس ــورای حفاظ ــه ش جلس
ــور  ــا حض ــتان و ب ــن شهرس ــدار ای ــت فرمان ریاس
ــداری ،  ــل فرمان ــورا در مح ــن ش ــای ای ــه اعض کلی
ــله  ــی سلس ــای زیرزمین ــطح آبه ــت : س ــان داش بی
نســبت بــه ســال گذشــته ســه متــر افــت داشــته 
کــه زنــگ خطــری جــدی بــرای منابــع آب 

ــت. ــتان اس ــی شهرس زیرزمین
ــه  ــه جلس ــان اینک ــا بی ــله ب ــع آب سلس مدیرمناب
ــت  ــت کاش ــدف ممنوعی ــا ه ــت ب ــورای حفاظ ش
محصــوالت آبدوســت و بــه منظــور حفــظ و مدیریت 
منابــع آب زیرزمینــی شهرســتان در حالــی برگــزار 
شــد کــه در همیــن راســتا بــا هماهنگــی دادســتان 
بــا متخلفینــی کــه از آب چشــمه هــا و رودخانــه ها 
و چــاه هــا بــه صــورت غیرمجــاز برداشــت نماینــد، 

ــود . ــورد می ش ــون برخ ــر قان براب

ــع آب  ــت مناب ــورای حفاظ ــه ش ــن جلس چهارمی
ــرداد  ــم خ ــورخ هیجده ــر در م ــتان پلدخت شهرس
مــاه در محــل ســالن جلســات فرمانــداری برگــزار 

ــد. گردی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب 
بــه  جلســه  ایــن  لرســتان،  ای  منطقــه 
ــتان  ــدار شهرس ــادم فرمان ــد خ ــت حمی ریاس
شهرســتان  دادســتان  امرایــی  پلدختــر، 
پلدختــر، ســرهنگ احمــدی جانشــین نیــروی 
پلدختــر، ســرهنگ  انتظامــی شهرســتان 
انقــالب  پاســداران  ســپاه  جانشــین  زارع 
اســالمی ، خانــم امرایــی معاونــت امورعمرانــی 
فرمانــداری شهرســتان پلدختــر، موســوی 
ــع  ــر مناب ــودرزی مدی ــوالن ، گ ــدار معم بخش
ــت  ــورای حفاظ ــای ش ــتان و اعض آب شهرس
منابــع آب بــا محوریــت خشکســالی و کمبــود 
منابــع آبی،کاهــش نــزوالت آســمانی، آزاد 
ــر  ــازهای غی ــاخت و س ــات و س ــازی تصرف س
از  جلوگیــری  کشــکان،  رودخانــه  مجــاز 
ــج و  ــل برن ــت از قبی ــان آب دوس ــت گیاه کش
هندوانــه، تغییــر الگــوی کشــت توســط جهــاد 
ــور  ــه کشــاورزان، نصــب کنت کشــاورزی و کلی
ــاورزی و  ــای کش ــاه ه ــر روی چ ــمند ب هوش
پــر کــردن چــاه هــای غیــر مجــاز و برخــورد 
قانونــی بــا کلیــه تخلفــات منابــع آبــی برگــزار 

ــد . گردی

صعود

برگزاری چهارمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان پلدختر

صعود پرسنل شرکت آب منطقه ای  صعود پرسنل شرکت آب منطقه ای  
به قله یال کبودبه قله یال کبود

در راستای ترویج فرهنگ حفاظت 
از منابع آب ؛

تعدادی از پرسنل شرکت آب 
منطقه ای لرستان به قله یال کبود 

دماوند صعود کردند

گروه کوهنوردی شرکت آب 
منطقه ای لرستان باتوجه به بحران 

خشکسالی و مشارکت همه مردم 
در رعایت الگوی مصرف به قله یال 

کبود نهاوند صعود کردند

 به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای لرستان، صبح جمعه 

مورخ ۶خرداد ۱۴۰۱ آقای تیمور 
طوالبی از همکاران کوهنورد 

شرکت آب منطقه ای لرستان و 
همراهان با هدف اشاعه فرهنگ 

حفاظت از منابع آبی و مصرف 
بهینه آب به قله 3۵۴۱ متری یال 

کبود نهاوند صعود کردند.



ــی  ــد، آبده ــزن س ــت مخ وضعی
مختلــف  مناطــق  در  رودخانــه 
جهــت نحــوه آبیــاری باغــات 

ــت ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتان،  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
بــر اســاس مصوبه جلســه شــورای 
ــه  ــتان ک ــع آب اس ــت مناب حفاظ
در تاریــخ ۱3 خــرداد مــاه برگــزار 
ــکل از  ــی متش ــد، کارگروه گردی
ــاد،  امــور آب شهرســتان خــرم آب
محیــط زیســت، جهــاد کشــاورزی 
ــی از  ــت و بازرس ــای گش و نیروه
ســد ایوشــان و رودخانــه هــرو در 
ــی  ــد انحراف ــا بن ــان ت ــازه ایوش ب

ــل آورده و  ــد بعم ــیان بازدی کاس

ــی  ــد، آبده ــزن س ــت مخ وضعی
رودخانــه در مناطــق مختلــف، 
ــاری  ــوه آبی ــات و نح ــزان باغ می
ایــن باغــات را مــورد بررســی 

ــد.  ــرار دادن ق
کار  ایــن  کارشناســی  گــزارش 
گــروه جهــت تصمیــم گیــری 
و  زمــان  خصــوص  در  نهایــی 
ــد  ــه س ــایی دریچ ــزان بازگش می
شــورای  اختیــار  در  ایوشــان 
ــرار  ــع آب اســتان ق حفاظــت مناب

خواهــد گرفــت.

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــی ب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرکت آب منطقه ای لرستان،  ــرکت آب منطقه ای لرستان، ش ش
داریــوش حســن نژاد بــا اشــاره داریــوش حســن نژاد بــا اشــاره 
ــن وضعیــت مخــازن  ــه آخری ــن وضعیــت مخــازن ب ــه آخری ب
ســدهای لرســتان اظهــار کرد: ســدهای لرســتان اظهــار کرد: 
حجــم کل مخــزن ســدهای حجــم کل مخــزن ســدهای 
مــروک، ایوشــان، تنــگ هالــه، مــروک، ایوشــان، تنــگ هالــه، 
حوضیــان  و  حوضیــان خان آباد،کزنــار  و  خان آباد،کزنــار 
ــب  ــر مکع ــون مت ــب میلی ــر مکع ــون مت ۲۰۸.۷۱۲۰۸.۷۱میلی
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــه اس ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
از  از درصــد  3۶3۶درصــد  هم اکنــون هم اکنــون 
مخــازن ســدهای لرســتان پــر مخــازن ســدهای لرســتان پــر 
ــم آب  ــه داد: حج ــت، ادام ــم آب اس ــه داد: حج ــت، ادام اس
موجــود در پشــت ســدهای موجــود در پشــت ســدهای 
ــر  ــون مت ــر  میلی ــون مت ــتان ۷۴.۹۵۷۴.۹۵ میلی ــتان اس اس
ــه  ــده ک ــزارش ش ــب گ ــه مکع ــده ک ــزارش ش ــب گ مکع
نســبت بــه مــدت مشــابه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ــد  ــد درص ــته 3۵3۵درص ــال گذش ــته س ــال گذش س

کاهش را نشان می دهد. کاهش را نشان می دهد. 
آب  شــرکت  آب مدیرعامــل  شــرکت  مدیرعامــل 
منطقــه ای لرســتان افــزود: منطقــه ای لرســتان افــزود: 
ــوع آب  ــر مجم ــال حاض ــوع آب در ح ــر مجم ــال حاض در ح
ورودی  شــش ســد اســتان ورودی  شــش ســد اســتان 
ــه  ــر ثانی ــب ب ــر مکع ــه  مت ــر ثانی ــب ب ــر مکع ۰.۲۶۰.۲۶ مت
از  خروجــی  آب  میــزان  از و  خروجــی  آب  میــزان  و 
ســدها ســدها ۱.3۷۵۱.3۷۵ متــر مکعــب  متــر مکعــب 
ــن  ــد . حس ــی باش ــه م ــن برثانی ــد . حس ــی باش ــه م برثانی
ــه  ــا توج ــرد: ب ــد ک ــژاد تاکی ــه ن ــا توج ــرد: ب ــد ک ــژاد تاکی ن
بــه میــزان نــزوالت جــوی تــا بــه میــزان نــزوالت جــوی تــا 
ــل  ــش قاب ــه و کاه ــن لحظ ــل ای ــش قاب ــه و کاه ــن لحظ ای
ــود  ــم آب موج ــه حج ــود مالحظ ــم آب موج ــه حج مالحظ
پشــت ســدها، رعایــت الگــوی پشــت ســدها، رعایــت الگــوی 
کشــت و مدیریــت میــزان کشــت و مدیریــت میــزان 
و  آبــی  منابــع  از  و برداشــت  آبــی  منابــع  از  برداشــت 
ــی  ــروری م ــه ض ــرف بهین ــی مص ــروری م ــه ض ــرف بهین مص

ــد. ــد.باش باش

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
ــب ۸  ــت از نص ــزه آزادبخ ، حم
ــر  ــمند ب ــور هوش ــتگاه کنت دس
روی چاههــای کشــاورزی واقــع 
ــتان  ــزی شهرس ــت مرک در دش

ــر داد . ــت خب کوهدش
افــزود:  بخــت  آزاد  حمــزه 
ــر  ــمند ب ــور هوش ــب کنت نص
ــه  ــای دارای پروان ــاه ه روی چ
ــرح  ــی از ط ــرداری یک ــره ب به

ــی  ــادل بخش ــم تع ــای مه ه
ــت  ــت مدیری ــه جه ــوده ک ب

ــورت  ــتان ص ــع آب شهرس مناب
. می گیــرد 

کوهدشــت  آب  مدیرمنابــع 
ــر  ــور ب ــن ام ــرد : ای ــح ک تصری
اســاس قانــون بــا هرگونــه 
تخلــف در زمینــه آب هــای 
بــا  زیرزمینــی  و  ســطحی 
اهتمــام جــدی برخــورد قانونــی 

ــد. ــی کن م

ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
بــا هــدف پایــش منابــع و مصارف 
ــی  ــطحی و زیرزمین ــای س آب ه
در ســطح اســتان، در حــال راه 
ــز  ــا مرک ــش ی ــز پای ــدازی مرک ان
ــارات  ــل اعتب ــگ از مح مانیتورین
ســرمایه ای در ایــن شــرکت مــی 

ــد باش
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــتان،  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ش
دفتــر  مدیــر  زیــودار  مظفــر 
آب  منابــع  پایــه  مطالعــات 
ــودن  ــز نم ــت:با مجه ــار داش اظه
ایســتگاههای ســنجش منابــع 
ــزات  ــه تجهی ــنجها ب آب و بارانس
و  مخابراتــی  و  الکترونیکــی 
ــطح  ــرات س ــط تغیی ــال برخ ارس
ــز،  ــن مرک ــه ای ــی ب آب و بارندگ
مــی تــوان در هرلحظــه اطالعــات 
را دریافــت و نتایــج را تحلیــل 

ــود. نم
زیــودار افــزود: همچنیــن بــا 
اتصــال ســدها و کنتــور هوشــمند 
ــی  ــز، م ــن مرک ــه ای ــا ب چاهه
تــوان خروجــی ســدها و تغییــرات 

ــود و  ــد نم ــا را رص ــی چاهه دب
ــات را در  ــاز اطالع ــورت نی درص
اختیــار مســئولین ارشــد اســتانی 

ــرار داد. ــوری ق و کش
ــرکت  ــات ش ــر مطالع ــر دفت مدی
ــح  ــتان تصری ــه ای لرس آب منطق
کرد:بــا راه انــدازی ایــن مرکــز، در 
شــرایط مختلــف اعــم از شــرایط 
ســیالبی یــا کــم آبــی ایــن امکان 
ــرات  ــا تغیی ــود ت ــی ش ــم م فراه
ــارف را  ــزان مص ــع آب و می مناب
ــا  در هــر لحظــه پایــش نمــود و ب
ــه  ــات، برنام ــن اطالع ــتن ای داش
ــه  ــورت گرفت ــح ص ــزی صحی ری
ــه  ــب و ب ــری مناس ــم گی و تصمی

ــردد. ــاذ میگ ــع اتخ موق
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