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تصویب
کلیات طرح تأمین
کاالهای اساسی
در مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در
جلسه علني ديروز (سهشنبه) با کليات طرح
تامين کاالهاي اساسي موافقت کردند.
از  242نماينده حاضر در صحن
پارلمان 213 ،نماينده رأي موافق5 ،
نماينده رأي مخالف و  6نماينده رأي ممتنع
به اين طرح دادند.درصورت تصويب نهايي و
اجراي اين طرح ،دولت به  60ميليون نفر
کارت الکترونيک داده و هر ماه کمکهاي
معيشتي را به حساب آنها واريز ميکند.
به گفته نمايندگان مجلس ،در اين
طرح پيشبيني شده از ميان اين 60
ميليون به  20ميليون نفر سبد کاالي
رايگان و به  40ميليون نفر با  50درصد
تخفيف اين سبد اختصاص يابد.همچنين
در اين طرح آمده است که براي  5ميليون
بازنشسته طبق مواد  12و  30برنامه ششم
توسعه شرايطي مهيا شود که  90درصد
حقوق مشاغل همتراز خود را دريافت کنند.
حدود  50هزار ميليارد تومان براي
اجراي طرح درنظر گرفته شده که 30
هزار ميلياردتومان آن براي تامين کاالهاي
اساسي 10 ،هزارميليارد براي همسان سازي
حقوق بازنشستگان و  10هزار ميليارد تومان
براي کمک به اجراي طرح هاي عمراني
لحاظ خواهد شد.

جنجال غیبت روحانی
ازنفرینتادرخواستبرکناریدرصحنعلنی مجلس؛

ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد که ما صالح نمیدانیم آقای رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد در مجلس حضور یابد

2

قيمت خودرو
کاهش مييابد

نايب رئيس اتحاديه نمايشگاهداران
خودروي تهران اظهار داشت :بدليل
تقاضاي کاذب تنها  20درصد خريداران
مصرفکننده واقعي هستند ،مابقي
خودرو را در خانههاي خود نگهداري تا
مجددا در زمان گراني آن را معامله کنند.
همين امر موجب شده تا تقاضاي کاذب
در بازار به وجود بيايد که خود بيشترين
دليل گراني نيز محسوب ميشود.
نعمتاهلل کاشانينسب در مورد
آخرين وضعيت بازار خودرو اظهار
داشت :در حال حاضر بازر در رکود به
سر ميبرد و معالمهاي انجام نميشود،
با اين حال قيمتها اندکي افزايش
داشته است .البته نه خريداري است و
نه فروشندهاي...
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بورس ریخت،ارز باال رفت
مديرعامل شرکت توليد نيروي برق حرارتي خبر داد:

در هفته منتهی به  ۴مهر ماه ،بهای هر
انس طال و قیمت انواع کامیودیتیها مانند
نفت و فلزات و ارز دیجیتال بیت کوین
تحتتاثیر رشد قابل توجه ارزش شاخص
جهانی دالر روندهای همسویی را ثبت کردند.
همچنین در بازار داخلی علیرغم افت شاخص
کل بازار سهام ،روند جهشی قیمت سکه و
دالر به دلیل جوسازیهای سیاسی ناشی از
اقدام آمریکا در فعال کردن مکانسیم ماشه
ادامه داشت.
در آغاز هفته منتهی به  ۴مهر ماه
قیمت سکه و دالر به دلیل انتظار برخی
معامله گران از افزایش عرضه ارز توسط
دولت به دلیل اخبار مبنی بر فعال شدن
مکانیسم ماشه ،اندکی کاهش یافت .اما
به عقیده برخی معامله گران ،فعال شدن
مکانیسم ماشه باعث افزایش نااطمینانیها
و هجوم تقاضای احتیاطی به بازار ارز و
سکه خواهد شد که این پیشبینی در
ادامه هفته گذشته محقق گردید .در
انتهای هفته دالر با رشد  ۴.۳درصد از
کانال  ۲۸هزار تومانی نزدیک شد .اگر
چه قیمت دالر در صرافیهای بانکی تا ۲۷
هزار و  ۸۰۰تومان رسید اما بنا بر تحلیل
کارشناسان ،این مسئله نمی تواند به مانع
رشد قیمت دالر شده و تنها برای کنترل
ورود تقاضای آربیتراژی موثر خواهد بود.
بهای سکه نیز با ثبت رشد  ۲.۸درصدی به
 ۱۳میلیون و  ۲۲۰هزار تومان رسید .رشد
قیمت حواله درهم تا  ۷هزار  ۷۰۰تومان
نیز از عوامل افزایش قیمتها در هفته
گذشته بوده است .عالوه بر موارد یاد شده،
تقویت ارزش دالر در هرات افغانستان نیز
بر رشد نرخ از و به تبع آن سکه موثر بوده
است .انتظار میرود در روزهای آتی قیمت
دالر و سکه تحت تاثیر انتخابات امریکا و
پیش بینیهای آن نوسان داشته باشد.
بهای هر انس طالی جهانی در هفته
منتهی به  ۲۵سپتامبر نزولی بوده و کاهش
 ۳.۸درصدی را به ثبت رسانده است .کاهش
قیمت سکه در دوشنبه بی تاثیر از افت بهای
انس جهانی طال نبوده است اما در کل هفته
سکه به پیروی از دالر رشد داشته است.
شاخص کل سهام که در هفته منتهی
به  ۲۸شهریور پس از چندین هفته ریزش،
رشد  ۹.۵درصدی را به ثبت رسانده بود،
در انتهای هفته گذشته با کاهش ۵.۴
درصدی مواجه شد .بدین ترتیب شاخص
کل سهام به  ۱میلیون و  ۶۱۱هزار و
 ۴۵۲رسید .یکی از عوامل افت شاخص،
اخبار منتشر شده از فعال سازی مکانیسم
ماشه میباشد که موجب تشدید نگرانیها
و خروج از بازار سهام و هجوم به بازار دالر
شده است .برخی از کارشناسان نیز ادامه
دستکاری در فرآیند بازار با حمایتهای
دستوری حقوقیها را عامل تداوم روند
نزولی شاخص سهام میدانند .به نظر
میرسد تا زمانی که بازار توسط نهادهای
مختلف دستکاری شده و پشتوانه علمی و
تحلیلی برای تصمیم گیری مسئوالن وجود
نداشه باشد ،نمی توان به روند صعودی
شاخص سهام امیدوار بود.
ادامه در صفحه 2
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اعتماد مجلس
به رزم حسینی

سرمقاله

جمال رزاقی
رییساتاقبازرگانیشیراز

آغاز توزیع
 1/5میلیون
واکسن آنفلوآنزا
در کشور

اعطايحوالهنفتي
بهسرمايهگذاراننيروگاهي
4

«ايرانخودرو» رکوردسال 98
خود را شکست
8

اقتصاد درگیر اصالح نشدن نظام مالیاتی است
در بخش مسکن باعث شده که در یکی دو سال اخیر بسیاری از ساکنان
تهران مجبور به حاشیه نشینی شوند یا سفته بازی در خودرو باعث
گران شدن شدید خودرو شده است .در سال جاری یک خودروی صفر
تا کنون  11بار معامله شده است .به هر حال با هر ابزاری باید جلوی
سفته بازی گرفته شود چرا که حرکت های سفته بازانه موجب افزایش
سرعت گردش پول در بازاری مثل بازار خودرو می شود و به افزایش
قیمت ها دامن می زند.
بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش سفته بازی در
بخش های اساسی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است؟
اگر مالیات بر داللی یا عایدی سرمایه را با نرخ های موثر در حوزه
کاالهای اساسی مثل خودرو ،ارز ،مسکن دارایی های ثبتی مشخص
شود؛ هیچ سرمایه ای عالقه به حرکت به این سمت را نخواهد داشت،
حتی اگر حجم نقدینگی هم باال باشد به این بخش ها نمی رود .الزمه
افزایش رشد اقتصادی این است که در روند مجوز دهی به تولید کمی
بهتر عمل شود .قطعا اگر سخت گیری ها تمام شود نقدینگی به مثابه
آب در زمین اقتصاد جمع می شود و نمی تواند روی قیمت کاالهای
اساسی تاثیر چندانی به جا بگذارد ،چرا که به دلیل اخذ مالیات از عایدی
سرمایه مجبوربه حرکت به سمت تولید است تا زمینه های افزایش رشد
اقتصادی را فراهم کند.
اصالح نظام مالیاتی و رفتن به سمت اخذ مالیات بر مجموع
درآمد چه عواید اقتصادی دارد؟
اگر به لحاظ مالیاتی به سمت مالیات بر مجموع درآمد برویم تا
کارکرد توزیعی را ایجاد کنیم و از نظام مالیاتی حمایت به عمل بیاید،
سپس به دنبال اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های مختلف
فعالیت های سفته بازانه در حوزه کاالهای اساسی برویم ،می توانیم
فضایی برای رشد اقتصادی و کمک به مردم ایجاد کنیم .این اتفاق
باید در سال  97رقم می خورد یا حتی قبل از آن .مقام معظم رهبری
سال  97در نامه ای به دولت خواستار اصالح ساختار بودجه شدند تا
شاید حداقل درعرصه منابع درامدی با اصالح نظام مالیاتی روندی ایجاد
شود که به نفع کشور تمام شود اما متاسفانه چنین موضوعی تا کنون

رخ نداده است.
برای اینکه اصالح نظام مالیاتی اولویت اول ما باشد چه باید
کرد؟
نیاز به عزم و اراده الزم داریم .نیاز به یک مدیر و یک دولت و رئیس
جمهور با اراده داریم که پای سختی های عملیاتی کردن اصالح ساختار
بودجه بایستند و در برابر عده ای که در مسیر اصالح نظام مالیاتی سنگ
اندازی می کنند از حقوق عامه مردم و منافع ملی دفاع کنند .قطعا دهک
های باالی جامعه هیچ موقع منتظر نمی مانند دولت در رویه اصالح نظام
مالیاتی هر کاری می خواهد صورت بدهد .از سوی دیگر انتظار میرفت
که نمایندگان مجلس همه ی کارهای خود را کنار بگذارند و فقط به
سراغ اصالح نظام مالیاتی بروند تا منابع مورد نیاز کشور از طریق مالیات
جمع شود .اگر مجلس در این چند ماه عزم خود را به کار می گرفت
قطعا بسیاری از مشکالت اقتصادی حل می شود .این مساله به قدری
مهم است که حتی مشکالت کشور را به سرعت به تاخیر می اندازد.
نقش دولت در این عرصه مهم است یا مجلس؟
معموال دولتها در عرصه اصالح و اجرای نظام مالیاتی نقش مهمی دارند.
اگر دولت این فرمان را به درستی به دست بگیرد؛ اصالح نظام مالیاتی امکان
پذیر است همانند والدینی که هر کاری می کنند فرزند آنها درس نمی خواند اما
اگر خود فرزند بخواهد درس بخواند والدین آن زمان می توانند با ایجاد شرایط
و قواعدی این مسیر را هموارتر کنند .رابطه دولت و مجلس همین است اگر
دولت به دنبال اصالح نظام مالیاتی باشد مجلس می تواند به دولت کمک کند اما
اینکه مجلس عمال این کار را انجام دهد قطعا نمی تواند چرا که دولت باید عزم
کند .برای رسیدن به اصالح نظام مالیاتی پیش نویس اصالح مالیاتهای مستقیم
که در قالب مالیات های درآمد است بسیار مهم است  .این پیش نویس از شهریور
سال گذشته با ورژن های جدیدی مطرح می شود  ،دولت تصمیم گرفته که باز
هم با یک ورژن جدیدی از آن رو نمایی کند اما متاسفانه زمان به این طرح می
خورد ،قطعا این طرح در انتهای مسیر دولت به بودجه  1400می خرود و دولت
تازه نفس بعدی هم تا به خود بیاید و مجلس هم به دنبال سامان دهی به الیحه
خود باشد زمان بسیاری را از دست داده ایم لذا مجلس و دولت باید اولویت ها را
بشناسند چرا که بهترین راه لزوما ساده ترین راه نیست.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران:

پسماندهای میادین میوه و تره بار ،خوراک دام و کمپوست میشود

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت:روزانه حدود  500تن
پسماند تر در میادین میوه و تره بار و میوه فروشی ها تولید می شود که قرار
است در قالب یک پروژه زیست محیطی این میزان پسماند به خوراک دام و
کمپوست تبدیل و از دفن آن ها جلوگیری شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری
شهرداری تهران ،مجتبی یزدانی ضمن اعالم این خبر با اشاره به اجرای طرح
کاپ (الگوی نوین کاهش پسماند) در پایتخت با هدف کاهش تولید و دفن
پسماند گفت :طبق بررسی های صورت گرفته یکی از سازمان هایی که روزانه
حجم زیادی پسماند تولید می کند ،سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار
است .درواقع ،هر روز بین  500تا  600تن پسماند تر توسط میادین میوه و
تره بار و میوه فروشی ها در سطح شهر تولید می شود که این میزان پسماند
به صورت تفکیک نشده و مخلوط به منطقه تحویل داده می شود و منطقه
به همراه زباله های خانگی آن ها را به مرکز دفن پسماند منتقل می کند.
وی با تاکید بر اینکه این نوع از زباله ها ظرفیت استفاده به عنوان
خوراک دام یا تبدیل شدن به خوراک دام و کمپوست را دارند ،گفت :پیشنهاد
ما این است که یک پیمانکار ویژه با خودروی مجزا ،روزانه زباله های میادین
را از مناطق جمع آوری و به ایستگاه های میانی و در نهایت مرکز تولید
کمپوست منتقل کند .پیشنهاد دیگر این است که با همکاری یک پیمانکار
ویژه این نوع زباله ها جمع آوری و به خوراک دام تبدیل شوند.
یزدانی در ادامه به وجود دو خط تبدیل پسماند تر به خوراک دام
در میدان میوه و تره بار مرکزی اشاره و اضافه کرد :یکی از این خطوط
در حال حاضر کار نمی کند و دیگری هم با ظرفیت  20تن زباله نیاز به
اصالحاتی دارد .به این معنی که پسماندهای میادین میوه و تره بار حجم

هدف گذاری کاهش تورم
بانکمرکزیمحققشدنینیست

تحقق شعار جهش توليد در پايان نيمه نخست سال؛

تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «اخبار صنعت»؛

با اینکه همه گمان می کردیم حتما اصالح نظام بانکی یکی از
مهمترین دستورکارهای مجاس خواهد بود که با دولت پیش می برد اما
عمال شاهد هستیم که باز هم این موضوع به تاخیر افتاد و طرح های
مختلفی رو نمایی می شود اما وقتی به اصالح نظام مالیاتی که مطالبه
مقام معظم رهبری است نمی رسد .مهدی موحدی بک نظر کارشناس
و تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین گفتگو ضرورت اصالح نظام بانکی را
برای اقتصا بحرانی کشور توضیح می دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت :اگر به لحاظ مالیاتی به سمت
مالیات بر مجموع درآمد برویم تا کارکرد توزیعی را ایجاد کنیم و از نظام
مالیاتی حمایت به عمل بیاید ،سپس به دنبال اخذ مالیات بر عایدی
سرمایه در بخش های مختلف فعالیت های سفته بازانه در حوزه کاالهای
اساسی برویم ،می توانیم فضایی برای رشد اقتصادی و کمک به مردم
ایجاد کنیم.
مهمترین اولویتی که کارشناسان از آن یاد می کنند اصالح
نظام مالیاتی است این موضوع چقدر در تغییر فضای اقتصادی
کشور مهم است؟
اگر به دنبال حل مشکالت اقتصادی کشور هستیم تنها موضوعی
که باید موضوع اول یا اولویت ما باشد ،نقش قائل شدن برای مالیات
است .متاسفانه ما مالیات را بد فهم کردیم ،یعنی هر زمان از مالیات
سخن گفتیم همگی اعم از مردم یا مسوولین و سیاست گذاران احساس
می کنند کارکرد مالیات صرفا کارکرد درآمدی برای تامین درامد دولت
است .در صورتی که مالیات دو کارکرد دارد.یک کارکرد توزیعی و دیگر
کارکرد تنظیمی است .از کارکرد تنظیمی می توان در جاهای مختلف
بهره مند شد .اما یکی از ویژگی های کارکرد تنظیمی این است که با
استفاده از مالیات مدیریت اعتبار ونقدینگی درون جامعه مدیریت می
شود .با استفاده از مالیاتهایی مثل مالیات بر سفته بازی در حوزه های
مختلف می توان مانع سفته بازی در بخش های مختلف اقتصادی شد
مثل سفته بازی بر مسکن و خودرو .قطعا با توجه به اینکه مسکن یک
نیاز اساسی مردم است ،هر گونه سفته بازی در آن باید ممنوع شود
کسانی که مایل به سفته بازی هستند باید بروند در بورس  .سفته بازی

یادداشت

بسیار زیادی شیرابه تولید می کنند و برای تبدیل آن ها به خوراک دام
حتما باید پسماندها به طور کامل خشک باشند .بر این اساس الزم است تا
با همکاری شهرداری یا پیمانکار بخش های تفکیک ،اتوکالو و ماکروویو در
این خطوط ایجاد شود .وی تاکید کرد :عالوه بر این ،تهران بزرگ ترین مرکز
پردازش پسماند تر را دارد و می توانیم بخش قابل توجهی از این زباله ها را
به این بخش منتقل و به کمپوست تبدیل کنیم.
به گفته معاون خدمات شهری شهرداری تهران؛ با جلوگیری از دفن
 500تا  600تن پسماند میادین میوه و تره بار و میوه فروشی ها در آرادکوه،
حدود  450متر مکعب از حجم شیرابه ها در این مجتمع کاسته می شود .با
توجه به اهمیت این موضوع قرار است در آینده ای نزدیک تفاهم نامه ای به
منظور اجرای طرح منعقد شود تا میزان دفن پسماند و به دنبال آن تخریب
محیط زیست کاهش یابد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت که روزانه حدود  500تن
پسماند تر در میادین میوه و تره بار و میوه فروشی ها تولید می شود که قرار
است در قالب یک پروژه زیست محیطی این میزان پسماند به خوراک دام و
کمپوست تبدیل و از دفن آن ها جلوگیری شود.
مجتبی یزدانی ضمن اعالم این خبر با اشاره به اجرای طرح کاپ در
پایتخت با هدف کاهش تولید و دفن پسماند گفت :طبق بررسی های صورت
گرفته یکی از سازمان هایی که روزانه حجم زیادی پسماند تولید می کند،
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار است .درواقع ،هر روز بین  500تا
 600تن پسماند تر توسط میادین میوه و تره بار و میوه فروشی ها در سطح
شهر تولید می شود که این میزان پسماند به صورت تفکیک نشده و مخلوط
به منطقه تحویل داده می شود و منطقه به همراه زباله های خانگی آن ها را

به مرکز دفن پسماند منتقل می کند.
وی با تاکید بر اینکه این نوع از زباله ها ظرفیت استفاده به عنوان
خوراک دام یا تبدیل شدن به کود و کمپوست را دارند ،گفت :پیشنهاد ما این
است که یک پیمانکار ویژه با خودروی مجزا ،روزانه زباله های میادین را از
مناطق جمع آوری و به ایستگاه های میانی و در نهایت مرکز تولید کمپوست
منتقل کند .پیشنهاد دیگر این است که با همکاری یک پیمانکار ویژه این
نوع زباله ها جمع آوری و به خوراک دام تبدیل شوند.
یزدانی در ادامه به وجود دو خط تبدیل پسماند تر به خوراک دام
در میدان میوه و تره بار مرکزی اشاره و اضافه کرد :یکی از این خطوط
در حال حاضر کار نمی کند و دیگری هم با ظرفیت  20تن زباله نیاز به
اصالحاتی دارد .به این معنی که پسماندهای میادین میوه و تره بار حجم
بسیار زیادی شیرابه تولید می کنند و برای تبدیل آن ها به خوراک دام
حتما باید پسماندها به طور کامل خشک باشند .بر این اساس الزم است تا
با همکاری شهرداری یا پیمانکار بخش های تفکیک ،اتوکالو و ماکروویو در
این خطوط ایجاد شود .وی تاکید کرد :عالوه بر این ،تهران بزرگ ترین مرکز
پردازش پسماند تر را دارد و می توانیم بخش قابل توجهی از این زباله ها را
به این بخش منتقل و به کمپوست تبدیل کنیم.
به گفته یزدانی با جلوگیری از دفن  ۵۰۰تا  ۶۰۰تن پسماند میادین
میوه و تره بار و میوه فروشی ها در آرادکوه ،حدود  450متر مکعب از حجم
شیرابه ها در این مجتمع کاسته می شود .با توجه به اهمیت این موضوع که
از سوی مدیر طرح کاپ (الگوی نوین کاهش پسماند) پیشنهاد شده ،قرار
است در آینده ای نزدیک تفاهم نامهای به منظور اجرای طرح منعقد شود تا
میزان دفن پسماند و به دنبال آن تخریب محیط زیست کاهش یابد.

اهلل ویردی رجایی سلماسی
اقتصاددان

نرخ تورم به شدت در حال افزایش است.
آنچه به عنوان آمار نرخ تورم و افزایش قیمت
ها از سوی دولت عنوان می شود ،عموما
هیچ سنخیتی با آنچه مردم لمس می کنند
ندارد ،لذا مردم معموالً اعتماد و اعتقادی به
آمارهای دولتی ندارند.
قیمت هایی که هفته به هفته چند برابر
افزایش می یابد قطعا نمی تواند مردم را به
آمارها یا توجیهات دولت درباره نرخ تورم
قانع کند چرا که مردم شاهدان عینی گرانی
هایی هستند که با جیب و معیشت خود آن
را تجربه می کنند.
معموال تورمی که احساس می شود به
مراتب بیشتر از نرخ تورمی است که دولت
اعالم می کند ،چرا که معموال بانک مرکزی
قیمتهای رسمی را اعالم می کند ،در حالی
که قیمت های غیر رسمی فاصله معنا داری
از قیمت های رسمی دارد .هر چند بانک
مرکزی برای پایان امسال تورم  ٢٠درصدی
را هدف گذاری کرد اما آنچه لمس می شود
تورم نزدیک به  ۵٠درصدی است ،لذا دولت
با قیمتهایی که چند برابر شده اند نمی
تواند مردم را به هدف گذاری کاهش نرخ
تورم تا پایان سال امیدوار کند .بی شک با
روند مدیریت دولت مردم اعتماد خود را
نسبت به دولت و آمارهای بانک مرکزی از
دست داده اند.
راهکار اصلی و اساسی که به عنوان یک
راهکار کوتاه مدت می تواند موجب کاهش
نرخ تورم شود ،ایجاد تعادل در بازار ارز
است،چرا که بر هم خوردن تعادل و عدم
توازن بین عرضه و تقاضا ،منجر به افزایش
تورم شده است .عرضه ارز بیشتر به بازار و
کاهش نرخ ارز می تواند موثر باشد اما نه در
کوتاه مدت.
متاسفانه تورم رکودی هم به شدت
معضالت اقتصادی ما دامن زده و روند
تغييرات را در کوتاه مدت به شدت سخت
کرده است.
در صورتی که ارزهای صادراتی به
کشور بازگردد و توازن در عرضه و تقاضا
ايجاد شود در کوتاه مدت و در میان مدت
رونق خوبی در اقتصاد کشور ایجاد می
شود .هر چند نتیجه انتخابات آمریکا و
روی کار آمدن آقای جو بایدن می تواند
منجر به کاهش تحریم ها ،فروش نفت و
بازگشت ارز به کشور شود .در این صورت
با افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی در
برخی حوزههای اقتصادی اتفاقاتی رقم می
خورد که می تواند بخشی از اقتصاد کشور
را از شرایط مهلک کنونی دور کند.

پهپاد متجاوز در شمال غرب
کشور ساقط شد

یک فروند پهپاد متجاوز با آتش پدافند
نیروهای مسلح کشورمان در استان آذربایجان
شرقی سرنگون شد.
یک فروند پهپاد متجاوز ظهر سهشنبه
با آتش پدافند نیروهای مسلح کشورمان در
شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی
سرنگون شد.

