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 روز گذشــته مدیر روابط عمومی 
بانــک مرکزی در توئیتی با هشــتگ 
خبر خوب اعالم کرد: امروز حدود یک 
میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای 
اساسی اختصاص یافت که بخشی از 
این یک میلیارد دالر، از محل منابعی 
اســت که به تازگی در دسترس بانک 

مرکزی قرار گرفته است.
مصطفی قمری وفا نوشــت: روند 
تامین ارز تجاری به صــورت روان در 
جریان است و بخشی از این یک میلیارد 
دالر تخصیص یافته به واردات کاالهای 
اساســی، از محل منابعی است که به 
تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار 
گرفته اســت.پیش از این مدیر عامل 
ایرنا نیز نه در اطالعیه ای رســمی که 
در توییتی خبر از آزادسازی سه و نیم 
میلیارد دالر از منابع بلوکه شده ایران 
داد. علی نادری در حســاب کاربری 

خود در صفحه توییتر آورده اســـت: 
کمتر از ۱۰۰ روز پــس از آغاز دولت 
ســیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد 
دالر از منابع مســدود ایران در یکی از 
کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش 
قابل توجهی از این منابع در حال ورود 

به چرخه تجاری کشور است.
گذشته از آنکه مقامات جمهوری 
اسالمی ایران اطالع رسانی در شبکه  
فیلتر شــده ی توییتر را به خبررسانی 
در رسانه های رســمی کشور ترجیح 
می دهند، اصل ماجرای آزادســازی 
پول ها بــا امــا و اگرهای بســیاری 
روبروست. نه تنها علی نادری که حتی 
مدیر جدید روابط عمومی بانک مرکزی 
پاسخی نداده اند که این پول در کدام 

کشور آزاد شده است.
   ایران در کدام کشورها
 پول بلوکه شده دارد؟

اردیبهشت ماه امسال بود که احسان 
خاندوزی، نمایند سابق مجلس شورای 

اســالمی و وزیر کنونی امور اقتصادی 
و دارایی اعالم کرد: بنــا بر اعالم بانک 
مرکزی، نزدیک بــه ۷ میلیارد دالر در 
کره جنوبی و حدود ۴ میلیارد دالر در 
عراق بلوکه شــده که با سایر کشورها 
در مجموع، بــه حــدود ۱۵ میلیارد 
دالر می رســد. بخشــی از پول ایران 
البته در کشورهایی دیگر بلوکه شده 
است. ژاپن، عمان، هند و حتی ترکیه 
کشورهایی هستند که گفته می شود 

ایران در آنها پول بلوکه شده دارد . 
 برخی رقم منابع بلوکه شده ایران 
را بیش از این میزان اعالم می کنند. در 
حالی که هنوز مقامات داخلی درباره 
این موضوع و منبع آزادسازی دالرهای 
بلوکه شــده توضیحی نداده اند. تنها 
توضیحات موجود مربــوط به رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و عراق است که در 
گفتگو با ایلنا تصریح کرد: »۳٫۵ میلیارد 
دالر از منابع آزاد شده مربوط به عراق 
نیست.« از طرف دیگر هم رئیس اتاق 

ایران و کــره جنوبی نیز اعــالم کرد: 
»پولی از سوی کره جنوبی آزاد نشده 
اســت«  تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و کــره جنوبی دربــاره آخرین 
وضعیت مبادالت دو کشور گفته است: 
مبادالت دو کشور بســیار کم است و 
بیشتر شرکت های کوچک و متوسط 
به صورت غیررسمی کار می کنند ولی 
شرکت های بزرگ در کره جنوبی از آنجا 
که بیشتر با آمریکا کار می کنند، با ایران 
کار نمی کنند. حجم مبادالت کشــور 
بســیار اندک و کمتر از ۱۵۰ میلیون 

دالر است.
البته ادعای جدیدی نیــز در این 
میان مطرح اســت. روزنامه جوان در 
گزارشــی ادعا کرده اســت که لندن 
پذیرفتــه ۴۰۰ میلیــون پوند )۵۳۵ 
میلیون دالر( از بدهی هــای ایران را 
آزاد کند. این روزنامه در گزارش خود 
این مبلغ را در کنار اعالم مبهم مقامات 
دولتی قــرار داده و تاکید کرده منابع 
نزدیک به دولت هم از آزاد شدن بیش 
از ۳.۵ میلیارد دالر از منابع ایران خبر 
می دهنــد، با این وصف ایــن روزنامه 
حجم پول آزاد شــده ایــران را چهار 

میلیارد دالر اعالم کرده است. 
چرا دالر ارزان نشد؟

ســئوال مهم اما اینجاست که اگر 
آزادســازی این منابع صحــت دارد، 
چرا دالر ارزان نشــده اســت. قیمت 
دالر با ثبت رکــوردی تازه در روزهای 
اخیر به 29 هزار تومان نزدیک شــده 
اســت و با اعالم این خبر عقب نشینی 
محدودی در این بازار به ثبت رسیده اما 
دالر همچنان در کانال 28 هزار تومان 

معامله می شود. 
بســیاری از کاربــران در فضــای 
مجازی به باال مانــدن قیمت دالر در 
شرایطی که مقامات دولتی معتقدند 

۳.۵ میلیارد الر منابع ایران ازاد شــده 
واکنش نشان می دهند. 

 همین امر سبب شــده بسیاری از 
گفته ها و نوشــته های مقامات امروز 
دولت در فضای مجازی بازنشــر شود. 
در روزهای اخیر سخنان عبدالملکی 
درباره قیمــت دالر، وقتــی در مقام 
وزارت حضور نداشــت، منتشر شده 
است. عبدالملکی، پیش از اینکه وارد 
کابینه رئیسی شــود در توییتی گفته 
بود: »دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ 
میلیون دالر می توانــد قیمت دالر را 
به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو 
ماه در همان سطح نگه دارد. تأمین این 
مبلغ برای بانک مرکزی از آب خوردن 
آسان تر اســت«. حاال اما پنهان کاری 
دولت درباره این که کدام کشور منابع 
ایران را آزاد کرده، روشــن نیست و از 
سوی دیگر برخی می پرسند چرا این 
اتفاق در بــازار ارز نمــودی معکوس 
داشته و زمینه را برای رشد قیمت دالر 

و سایر ارزها مهیا کرده است. 
 پیش بینی رئیس کل
 از وضعیت بازار ارز 

رئیس  کل بانک مرکــزی حاال در 
ســخنانی با اشــاره به اینکه وضعیت 
درآمدهــای ارزی کشــور و ورود ارز 
حاصل از صادرات بــه چرخه تجاری 
کشــور نســبت به قبل بهبــود پیدا 
کرده اســت، گفت: رفع تعهد ارزی از 
واردکنندگان برای ما بســیار اهمیت 
دارد و جزو سیاست های بانک مرکزی 

است.
علی صالح آبادی با بیان اینکه اکنون 
خوشــبختانه در حوزه بازار ارز از یک 
ثبات نسبی برخوردار هستیم، گفت: 
از برنامه های جدی بانک مرکزی بحث 
برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
و عرضه آن در ســامانه نیماســت که 

در حال انجام اســت.طبق اعالم بانک 
مرکزی، وی ادامــه داد: در هفت ماه و 
نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال 
گذشــته، عرضه ارز در ســامانه نیما 
بیشتر انجام شده و این موضوع حاکی 
از آن است که وضعیت درآمدهای ارزی 
کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به 
چرخه تجاری کشور نســبت به قبل 
بهبود پیدا کرده است. ورود ارز به کشور 
یک نقطه مثبت بوده و این سیاست را 

حتما تداوم خواهیم داد.
به نظر می رسد ماجرای دالر و دولت 
سیزدهم حاال از پیچیدگی های باالیی 
برخوردار شده است. پیچیدگی هایی 
که به ابهامات افکار عمومی در وضعیت 
کنونی دامن زده و ســبب شده است 
برخی کارشناســان حتی اصل مساله 
آزادسازی پول را منتفی دانسته و آن را 
نوعی گفتاردرمانی برای مدیریت بازار 
تلقی کنند . بی تردیــد افکار عمومی 
بیش از هــر زمان دیگــری در انتظار 
مشخص شــدن ابعاد این آزادسازی 

است. 

پای 3.5 میلیارد دالر در میان است

ابهامات یک آزادسازی مرموز!
سئوال مهم اما اینجاست 

که اگر آزادسازی این منابع 
صحت دارد، چرا دالر ارزان 

نشده است و همچنان در 
کانال 28 هزار تومان معامله 
می شود؟ قیمت دالر با ثبت 

رکوردی تازه در روزهای 
اخیر به 29 هزار تومان 
نزدیک شده است و با 

اعالم این خبر عقب نشینی 
محدودی در این بازار به 

ثبت رسید 

خبر

یک کارشــناس مدیریت منابع آب با اشاره 
به تالش نــاکام ایران و عراق بــرای جلوگیری از 
ساخت سد ایلیسو گفت: به یک توافق بین المللی 
الزم االجرا در منطقه به منظور بهره مندی عادالنه 

از آب نیاز داریم.
هفته گذشــته رئیس جمهور ترکیه ســد 
بحث برانگیز »ایلیسو« را بر روی رود دجله افتتاح 
کرد. این سد سنگی با سطح بتنی بر روی رودخانه 
دجله نزدیک روستای ایلیســو و در امتداد مرز 
اســتان های »ماردین« و »شرناق« ترکیه است. 
این سد یکی از 22 سد پروژه جنوب شرقی آناتولی 
است و هدف آن تولید برق، کنترل سیل و ذخیره 
آب است. ساخت این سد در سال 2۰۰۶ آغاز شد 

و ابتدا انتظار می رفت تا سال 2۰۱۶ تکمیل شود.
سد ایلیسو گنجایش ۴۳ میلیارد متر مکعب آب 
را دارد و پس از سد آتاتُرک، دومین سد بزرگ ترکیه 
محسوب می شود. گفته می شود با احداث این سد 
حجم قابــل توجهــی از آب ورودی به دجله کم 

خواهد شد در نتیجه باید منتظر پیامدهای منفی 
زیست محیطی در ایران و عراق بود.

»آورد« دجله 5۰ درصد کاهش می یابد
در همین راستا جمال محمد ولی سامانی، مدیر 
گروه مطالعات آب مرکــز پژوهش های مجلس 
در گفتگو با مهر با اشــاره به اینکه این سد یکی از 
مجموعه پروژه های ترکیه موسوم به گاپ است، 
افزود: با اجرای کامل این طرح در کنار طرح های 
دیگر از جمله سد بزرگ آتاترک که می تواند کاماًل 
حجم رود فرات را در اختیــار گیرد، ترکیه عماًل 

کنترل آب های باالدست منطقه ای را در اختیار 
می گیرد و می تواند با توجه به شرایط خشکسالی یا 
ترسالی از این اهرم به منظور اهداف سیاسی خود 
اســتفاده کند.وی افزود: بر اساس پیش بینی ها 
حداقل ۵۰ درصد »آورد« رود دجله تحت کنترل 
این ســد کاهش می یابد. در واقع هرچه در این 
سال ها عراق و ایران تالش کردند به نتیجه نرسید و 
در حال حاضر افق تاریکی از این جهت وجود دارد.

مدیر گروه مطالعــات آب مرکز پژوهش های 
مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت فعلی 
رود دجله گفت: با توجه به اینکه در خود کردستان 
عراق هم سدهای متعددی بر روی دجله ساخته 
شده است، در این سال ها حجم آب این رود کاهش 
جدی داشته است و با وجود سد جدید ترکیه قطعاً 

پایتخت این کشور هم دچار مشکل می شود.
تبعات ایلیسو برای ایران

ولی سامانی با اشاره به تبعات احتمالی ساخت 
این سد برای ایران گفت: در گذشته هم که این سد 

وجود نداشت، خروجی بسیار کمی به هورالعظیم 
در ایران وارد می شــد و عماًل فقط ایران ســهم 
ناچیز خود را به تاالب می ریخت و در این سال ها 
بخش های عمده ای از تاالب هورالعظیم در عراق 
خشک شده است. با احداث ســد جدید ترکیه، 
احتمال خشکی بیشتر این تاالب و افزایش گرد و 
غبار و ریزگردها در استان های مرزی ما وجود دارد. 
این کارشناس ادامه داد: از همین جهت پیش بینی 
می کنم با توجه به حجم ۷-۶ میلیارد متر مکعبی 
آب های مرزی ایران، در آینده ای نزدیک فشــار 
عراق به ایران برای اســتفاده از این آب ها افزایش 

پیدا کند.
اقدام مقابله ای ضروری است

وی افزود: ضمن اینکه ترکیه در حال ساختن 
سدی بر روی رود ارس اســت که می تواند کاماًل 
این رود را تحت کنترل خویش درآورد و میان ما 
و ارمنستان مشکل جدی ایجاد کند. به طور کلی 
این طرح های آبی از سوی ترکیه به منظور اهداف 

سیاسی در منطقه ایجاد شده و باید هرچه سریع تر 
اقدامات متقابل انجام شود.

مدیر گروه مطالعــات آب مرکز پژوهش های 
مجلس تصریح کرد: برای مقابله با اقدامات ترکیه 
و افرایش قدرت دیپلماسی آب اوالً ما باید عراق را 
حمایت کنیم، زیرا ضرر سد مذکور به طور مستقیم 

به این کشور می رسد.
ولی ســامانی با تأکید بر اینکه در ســال های 
گذشته در کشورمان برای فعالسازی دیپلماسی 
آب، اقداماتــی جدی انجــام نشــده، ادامه داد: 
همچنین باید با تشــکیل کارگروهی متشکل از 
وزارت خارجه، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست 
و با حمایت شورای عالی آب شکایت های زیست 
محیطی خود را، از جمله مشکل ریزگردها که در 
عراق و ایران نمود جدی پیدا کــرده، به مجامع 

بین المللی ارسال کنیم.
وی در پایان تأکید کــرد: علی رغم اقدامات و 
تالش هایی که در این سال ها توسط ایران و عراق به 
منظور جلوگیری از ساخت سد ایلیسو انجام گرفت 
ولی در نهایت این سد ساخته شد و دلیل آن عدم 
وجود یک توافق بین المللی الزم اإلجرا در منطقه 

به منظور بهره مندی عادالنه از آب است.

یک کارشناس مدیریت منابع آب : 

بابت ساخت سد جدید ترکیه باید به مجامع بین المللی شکایت کنیم

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

صدور بارنامه به مقاصد غیرواقعی 
از سوی شرکت های حمل و نقل! 
مهر- مدیرکل حمل کاالی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای به ادارات کل اســتانها اعالم 
کرد صــدور بارنامه به مقاصد غیر واقعی از ســوی 

شرکت های حمل و نقل را تخلف اعالم کنند.
غالمحسین دغاغله در بخشنامه ای به مدیران 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها اعالم 
کرد: در جلسه کارگروه حمل و نقل از سوی برخی 
رانندگان عنوان شده که برخی شرکت های حمل 
و نقلی نسبت به صدور بارنامه به مقاصد غیرواقعی 
خصوصاً به مقصد پایانه های مرزی و همچنین عدم 
درج نرخ کرایه حمل اقدام می کنند که باعث بروز 

مشکالتی برای رانندگان شده است.
مدیرکل حمل کاالی سازمان راهداری در این 
بخشنامه تأکید کرده است در صورت ادامه این روند، 
ادارات کل راهداری استان ها، شرکت های حمل و 
نقلی متخلف را به کمیسیون ماده ۱2 )رسیدگی 

به تخلفات شرکت های حمل و نقلی( معرفی کنند.
    

 افزایش قیمت خودرو 
دوباره جدی شد

توسعه ایرانی - 
مدیر روابط عمومی 
ســازمان بــورس از 
مطرح شــدن مجدد 

اصالح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و اعمال 
آن خبر داد.محمد هادی سلیمی زاده، مدیر روابط 
عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در یادداشتی در 
فضای مجازی نوشت:»موضوع اصالح قیمت خودرو 
طی چند روز آینده مصوب می شود. با پیگیری های 
وزیر محترم اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس 
از جلسات فشــرده دیروز با وزارت صمت و امروز با 
ریاست محترم جمهور و معاون اول، مقرر شد اصالح 
قیمت خودرو طی چند روز آینده مجدداً در ستاد 

تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.«
    

رئیس اتاق ایران:
بعضی  دولتی ها خودشان را 

رقیب بخش خصوصی می دانند
اتاق بازرگانی ایران- رئیس اتــاق ایران با 
تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در 
توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود، گفت: یک 
اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی ها در دولت 

خود را رقیب بخش خصوصی می دانند.
غالمحسین شافعی اظهار کرد: در واگذاری هر 
واحدی به خصولتی ها، گویی همه چیز بی اشکال و 
درست است، اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار 
شده مشکالتی به وجود آمده است. در حالی که طبق 
سیاســت های اصل ۴۴ این واحدها باید به بخش 

خصوصی خالص واگذار شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با شرایط 
فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه های خود را از 
دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود 

همه متضرر خواهند شد.
    

 فروش لوازم خانگی با برندهای 
کره ای در بازار ممنوع است

تسنیم- انجمن 
ملی حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان: 
فروش لوازم خانگی 

با برندهای کره ای در بازار ممنوع استانجمن ملی 
حمایت از حقوق مصــرف کنندگان طی اطالعیه 
ای اعالم کرد: ورود لوازم خانگــی با برند های کره 
ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال 
ممنوعیت واردات، قاچاق محســوب شده و خرید 
و فروش آن ممنوع اســت.انجمن ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان طــی اطالعیه ای اعالم 
کرد: ورود لوازم خانگی با برند های کره ای به داخل 
کشــور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت  
واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن 

ممنوع است.
    

 امکان اعزام و پذیرش بیش از
 ۷5 میلیون مسافر را داریم

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها با بیان اینکه در حال 
حاضر امکان اعزام و پذیرش بیش از ۷۵ میلیون مسافر 
در بخش هوایی وجود دارد، گفت: همچنین در حال 
حاضر سرویس های هوانوردی از ۱۳2 مسیر هوایی 
به طول 88 هزار کیلومتر انجام می شود و امکان ارائه 
سرویس روزانه بیش از هزار و 8۰۰ پرواز وجود دارد.

به گزارش ایلنا، سیاوش امیرمکری در مراسم تودیع 
و معارفه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره 
به ضرورت توسعه ناوگان هوایی کشور گفت: برای 
این که بتوانیم از تمام این ظرفیت ها استفاده کنیم 

نیازمند توسعه ناوگان هوایی کشور هستیم.

کارشناس بازار سرمایه گفت: جلوگیری از 
قیمت گذاری دســتوری، اصالح دامنه نوسان، 
عدم افزایش نرخ بهره بانکی، تکلیف نرخ خوراک 
پتروشیمی، نرخ ارز، وضعیت صادرات غیرنفتی 
و سرنوشت ارز ۴2۰۰ تومانی از دغدغه های اصلی 
فعاالن بازار سرمایه به شمار می رود که رفع آنها بر 

روند معامالت بورس تاثیرگذار است.
مهدی حاجی غالم سریزدی در گفت و گو با 
ایرنا به نوسان ایجاد شده در معامالت اخیر بورس 
اشــاره کرد و افزود: اکنون اهمیت بازار سرمایه 
با بیش از ۵۰ میلیون سهامدار برکسی پوشیده 
نیست و طرح موضوعات بازار سرمایه در سطوح 
عالی نظام و همچنین تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی بیانگر جایگاه مهم و تأثیر گذار 

بورس در اقتصاد و جامعه است.
وی به طــرح تحقیق و تفحــص مجلس از 
سازمان بورس اشاره کرد و گفت: تحقیق و تفحص 
از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسالمی است 

اما به نظر می  رسد در مقطع پر ابهام کنونی، طرح 
این مباحث ضمن مخدوش کردن آرامش ایجاد 
شده در بازار، باعث افزایش ریسک و نوسانات بازار 
شود و به دنبال چنین اقدامی دردی از سهامداران 

خرد دوا نخواهد شد.
حاجی غالم سریزدی با تاکید بر اینکه طی 
چند روز اخیر اقدامات مناسبی در جهت بازگشت 
اعتماد به بازار و رونق معامالت بورس انجام شده 
است، اظهار داشــت: به منظور حمایت از بازار 
سرمایه، جلسات و نشست های مهمی با فعالین 
اقتصادی و بازیگران حقوقی بازار تشــکیل شد 
که نتیجه آن در رشد شــاخص و افزایش حجم 

معامالت ظاهر شــد،  اما صحبت از تغییر روند 
یا ادامه جو مثبت در شــرایط فعلی عجوالنه به 

نظر می رسد.
به گفته وی، رفع ابهامات موجود و در نتیجه 
قابل پیش بینی شدن اقتصاد به ثبات در وضعیت 

فعلی و رشد بازار در آینده کمک خواهد کرد.
حاجی غالم ســریزدی بــه قیمت گذاری 
دستوری و تالش های صورت گرفته در راستای 
حذف آن تاکید کرد و اظهار داشــت: در زمینه 
کاهش قیمت گــذاری دســتوری، اقدامات و 
پیگیری های مناسبی توســط رییس سازمان 
بورس بخصوص در بحث قیمت گذاری خودرو 

انجام شد و امید اســت که این اتفاق به نتیجه 
مطلوب برسد، چراکه با اجرایی شدن آن می توان 
شاهد تاثیرات مثبت این اقدام بر روند معامالت 

بورس بود.
این کارشناس بازار سرمایه به افزایش تعامل 
میان بازار ســرمایه و بانک مرکزی اشــاره کرد 
و گفت: بــا تغییرات صورت گرفتــه در دولت و 
همچنین معرفی »علی صالح آبادی« به عنوان 
رییس کل بانک مرکزی، انتظار میرود تعامل و 
همکاری بین بازار پول و بازار سرمایه به عنوان 
دو بال اصلی اقتصاد کشور بیش از گذشته شده 
و بازار سرمایه بتواند در تصمیم گیری های کالن 
اقتصادی تأثیرگذار باشد و نقش واقعی خود را 

ایفا کند.
وی به اخبار منتشر شده در خصوص احتمال 
واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان ماه اشاره کرد و 
گفت: زمزمه هایی مبنی بر واریز ۱۵۰ میلیون 

دالر منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت مطرح می شود،  واریز این مبلغ و استفاده 
از آن در حمایت از بازار اقدامی مناسب خواهد بود 
و می تواند تا حدودی بر تغییر روند معامالت بازار 

تاثیرگذار باشد.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر تقاضای فعالین بازار سرمایه 
بازگرداندن اعتماد به بــازار با اتخاذ تصمیمات 
منطقی در مشــورت با اهالی بازار است، زیرا در 
صورت وجود بی اعتمادی تزریق این مبالغ راه 

به جایی نخواهد برد و نتیجه ای نخواهد داشت.

کارشناس بازار سرمایه:

تغییر روند معامالت بورس در انتظار 
تعیین تکلیف ۷ عامل تاثیرگذار  است


