
حمل�ه يمني ها ب�ه تأسيس�ات نفت�ي آرامكو، 
ب�راي س�عودي ها دردسرس�از ش�ده اس�ت؛ 
آنه�ا ب�راي جلوگي�ري از اخ�ال در تولي�د 
و ص�ادرات نف�ت ب�ه كش�ورهاي غرب�ي پن�اه 
آورده ان�د ت�ا موش�ك هاي يم�ن را پي�ش از 
برخورد به تأسيس�ات نفتي ش�ان ناب�ود كنند. 
عربستان روزانه بيش از 9 ميليون بشكه نفت در روز 
توليد مي كند كه بيش��تر اين نف��ت، از خليج فارس 
صادر و مابقي از طريق درياي س��رخ راه��ي اروپا و 
امريكا مي شود. يمني ها سال گذشته در يك حمله 
حساب ش��ده و دقيق، تأسيس��ات ف��رآورش نفت 
عربس��تان را مورد هدف قرار دادند كه موجب قطع 

توليد 5/7 ميليون بشكه نفت عربستان شد. 
چنين حمله اي در تاريخ صنعت نفت جهان بي سابقه 
بوده و تا به امروز، هيچ گاه اتف��اق نيفتاده بود كه به 
يكباره بيش از 7ميليون بش��كه نفت از مدار خارج 
شود، ولي يمني ها با ثبت اين ركورد به نام خود، نشان 
دادند اطالعات دقيقي از مراكز حس��اس اقتصادي 

آل سعود دارند. پس از اين حمله بود كه نقطه  زني هاي 
يمن ادامه داشت و نيروهاي مقاومت بنادر مختلف و 
مراكز حساس نفتي آرامكو را هدف قرار دادند. در اين 
ميان امريكا و غرب، خود را در شرايطي مي بينند كه 
باي��د از اين مراكز محافظت كنن��د، هرچند كه اين 
عزم، مانند گذشته براي واش��نگتن اهميت ندارد. 
در ده��ه 60ميالدي، يمني ها با س��عودي ها درگير 
ش��ده بودند و در آن دوران، جنگنده هاي امريكايي 
به فرمان جان. اف. كندي رئيس جمهور اسبق اياالت 
متحده به مواضع يمن حمله كردند تا اين كش��ور، 
نتواند حاكميت آل س��عود و جريان نفت را با اخالل 

مواجه سازد. 
   تهديد انصاراهلل

گروه مقاوم��ت انصاراهلل يمن با وج��ود بمباران اين 
كشور توس��ط سعودي ها، از س��اخت و بومي سازي 
موش��ك هايي خبر مي دهد ك��ه قرار اس��ت مراكز 
حياتي عربستان را هدف قرار دهد؛ »يحيي سريع« 
سخنگوي نيروهاي مس��لح يمن هفته پيش اعالم 

كرد، يگان موشكي ارتش يمن موفق شد با موشك 
هدايت پذير قدس ۲، يك تأسيسات نفتي آرامكو در 
عربستان سعودي را هدف قرار دهد. عمليات ارتش 
يمن ادامه دارد و توصيه مي ش��ود كه از تأسيسات 
حياتي در عربستان سعودي دور شوند، زيرا جز بانك 

اهداف صنعا هستند. 
   ورود براي محافظت

در همي��ن باره يك روزنامه انگليس��ي، از اس��تقرار 
نيروهاي نظامي انگليسي در عربستان براي حفاظت 
از ميادين نفتي اين كشور خبر داد. يك گروه كوچك 
از توپخانه سلطنتي هنگ شانزدهم به عربستان براي 
مديريت رادارهاي Giraffe و رهيابي هواپيماها و 
موشك هاي تا 75 مايل دورتر اعزام شده اند. براساس 
اين گ��زارش، وزارت دفاع انگليس اي��ن موضوع را 
تأييد و اعالم كرده است اين مأموريت براي حفاظت 
از ميادين نفتي در عربس��تان از حمالت، به دنبال 
حمالت سپتامبر ۲019 به زيرساخت هاي حياتي 
نفت اين كش��ور انجام شده اس��ت. در آن حمالت 

توليد نفت عربستان به نصف رسيد و به مدت چند 
هفته ادامه داش��ت. وزارت دفاع انگليس به روزنامه 
اينديپندنت اعالم كرد ميادين عربستان كه انگليس 
ني��روي نظامي براي كم��ك به حفاظ��ت آن اعزام 
كرده، »زيرس��اخت هاي مهم اقتصادي« هس��تند. 
س��خنگوي وزارت دفاع ب��ه اينديپندنت گفت: »به 
دنبال اين حمالت به تأسيسات توليد نفت عربستان 
در 14س��پتامبر ۲019، ما با وزير دفاع عربستان و 
شركاي بين المللي بيش��تر براي بررسي چگونگي 
تقويت دفاع از زيرساخت هاي مهم اقتصادي  در برابر 
تهديدات هوايي همكاري كرديم.« گزارش در مورد 
كمك نظاميان انگليس به حفاظ��ت از ميدان هاي 
نفتي عربس��تان در برابر حمالت، درست پس از آن 
منتشر شد كه نيروهاي انصاراهلل در يمن اعالم كردند 
موشكي را عليه يك هدف در ش��هر جده عربستان 
ش��ليك كرده و آن را مورد اصابت قرار داده اند. اين 
هدف، يك از امالك مركز توزيع شركت آرامكو بود. 

   پيشينه يك محافظت
منابع نفتي عربستان از اهميت به سزايي براي غرب 
برخوردار است؛ امريكايي ها گرچه ميزان وابستگي 
خود به نفت عربستان را به شدت كاهش داده اند، اما 
از آنجا كه خود را صاحب هژموني نفت جهان و نقش 
تنظيم كننده تحوالت براي ثبات جري��ان انرژي را 
دارد، در س��ال 1991 نيز به بهانه تسلط بر صدام، در 
عربستان ماندني ش��د. نيروهاي نظامي اين كشور 
كه در آزادس��ازي كويت، با صدام درگيري داشتند، 
پس از عقب نش��يني بعثي ها از كويت، در عربستان 
ماندني ش��دند تا از منابع نفتي اين كشور محافظت 
كنند. البته در آن سال ها، عربستان بخش مهمي از 
نفت مصرفي واشنگتن را تأمين مي كرد و بر همين 
اساس، كاخ سفيد اجازه تعدي به ميادين اين كشور را 
به هيچ كشوري نداد. با اين وجود، امروز ديگر خبري 
از آن وابستگي نيست، ولي غربي ها همچنان خود را به 
محافظت از نفت عربستان مقيد مي دانند، زيرا به خوبي 
آگاه هستند هدف گيري تأسيسات نفتي آرامكو كه به 
تازگي در بورس هاي جهاني عرضه شده، مي تواند چه 
عواقب س��ختي را براي جهان به همراه داشته باشد. 
سعودي ها نيز كه طي 70سال گذشته هنوز در دفاع از 
خود عاجز هستند، قراردادهاي گراني را با شركت هاي 
نظامي امريكا و انگلس��تان امضا مي كنن��د؛ به آنها 
پول هاي هنگفتي مي دهند تا از اين كشور در مقابل 
يمن دفاع كنند. مانند همان سال هايي كه به محض 
يك ناآرامي كوچك، نيروهاي خارجي را وارد خاك 

خود مي كردند تا از حاكميت شان دفاع كنند!

جديدترين آمار منتشرش�ده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان مي دهد 
كه تس�هيات پرداختي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري به بخ�ش بازرگاني در نيمه نخس�ت 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
بيش از دو برابر ش�ده و بخش صنعت و معدن 
نيز بعد از بخش خدمات بيش�ترين س�هم از 
تسهيات بانكي را به خود اختصاص داده است. 
به گزارش ايس��نا، طبق اين آمار در نيمه نخست 
امسال در مجموع 696 هزار و 7۲0 ميليارد تومان 
تسهيالت از سوي بانك ها و مؤسسات اعتباري به 
بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن،  مسكن و 
ساختمان، بازرگاني، خدمات و ساير بخش هاي 
متفرقه پرداخت ش��ده كه نس��بت به تسهيالت 
۳۸۲ هزار و 140 ميليارد توماني در مدت مشابه 
س��ال قبل ۸۲/۳ درصد افزايش داشته است. در 
اين ميان تس��هيالت پرداختي به بخش صنعت 
و معدن با افزايش 79/۸ درصدي در ش��ش ماهه 
نخست امسال، به ۲1۲ هزار و ۸40 ميليارد تومان 
رسيده است. مقدار اين تس��هيالت در شش ماه 
اول سال گذشته 11۸هزار و ۳70 ميليارد تومان 

بوده است. 
س��هم تس��هيالت پرداختي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري به بخش صنعت و معدن از كل تسهيالت 
پرداخت شده به بخش هاي كشاورزي، صنعت و 
معدن،  مسكن و ساختمان، بازرگاني، خدمات و 
ساير بخش هاي متفرقه در ش��ش ماهه نخست 
سال گذش��ته، ۳1درصد بوده كه امسال اين رقم 

به ۳0/5 درصد رسيده است. 
اين در حالي اس��ت كه طبق قانون برنامه ششم 

توسعه، بانك مركزي )شوراي پول و اعتبار( مكلف 
است سياست هاي پرداخت تس��هيالت بانكي را 
به گونه اي تنظيم كند كه س��هم بخش صنعت و 
معدن از تس��هيالت پرداختي ساالنه طي اجراي 

قانون برنامه حداقل 40درصد باشد.
 همچنين تسهيالت پرداختي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري به بخش بازرگاني نيز در نيمه نخس��ت 
سال گذشته 6۸ هزار و 9۲0 ميليارد تومان بوده 
كه با 105درص��د افزايش به 141 ه��زار و ۲70 
ميليارد تومان در شش ماهه نخست سال جاري 

رسيده است. 
با اين حال سهم بخش بازرگاني از كل تسهيالت 
پرداختي به بخش هاي ياد ش��ده از 1۸درصد در 
شش ماه اول سال 1۳9۸ به ۲0/۳درصد افزايش 
يافته اس��ت. در اين ميان بيش��ترين تسهيالت 
پرداختي بانك ها و مؤسس��ات اعتباري به بخش 
خدمات اختصاص يافته كه در نيمه نخست امسال 
سهم ۳5/1 درصدي از كل تسهيالت پرداختي را 
به خود اختصاص داده كه معادل ۲44هزار و 550 
ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته، ۸۲/۲ درصد افزايش داشته است. 

تسهيالت بانكي به بخش بازرگاني ۲ برابر شد
      گزیده خبر

رئيس س�ازمان توسعه و نوس�ازي معادن و 
صنايع معدني گفت: تولي�د آلومينيوم طي 
هفت ماهه امس�ال 70 درصد افزايش يافت. 
به گزارش فارس، خداداد غريب پور با اش��اره به 
برنامه ريزي انجام شده براي احيا و فعال سازي 
معادن كوچك مقياس اظهار داش��ت: سرمايه 
صن��دوق بيم��ه س��رمايه گذاري فعاليت هاي 
معدني، با هدف اجراي طرح احيا و فعال سازي 
معادن كوچك مقياس، امسال به 500ميليارد 
تومان مي رسد و س��ال آينده نيز در نظر داريم 
كه س��رمايه اين نهاد، به هزار ميلي��ارد تومان 

افزايش يابد. 

رئيس هيئ��ت عامل ايميدرو درب��اره وضعيت 
توليدات معدني طي هفت ماه امسال گفت: طي 
اين مدت به رغم همه گي��ري ويروس كرونا در 
كشور و با رعايت ضوابط مربوطه، با رشد و جهش 
توليد برخي محص��والت از جمل��ه آلومينيوم 
مواج��ه بوديم به ط��وري كه توليد اي��ن فلز با 

70درصد جهش همراه شد. 
وي افزود: تولي��د در زنجيره آه��ن از جمله 
كنسانتره،  گندله سنگ آهن و آهن اسفنجي 
به ترتي��ب 4، ۸ و 11/4درصد افزايش يافت. 
همچنين تولي��د كاتد مس 6درصد رش��د 

پيدا كرد. 

جهش 70 درصدي توليد آلومينيوم
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 سعودی ها در حفاظت از »آرامكو« 
به انگليس پناه بردند!

انگليسي ها با ورود به عربستان، مي خواهند از مراكز نفتي سعودي ها در مقابل يمني ها محافظت كنند

وحید حاجی پور
  گزارش  

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق

افزايش تنش های اقتصادي ميان رياض و آنكارا
پ�س از ماه ه�ا تحري�م غيررس�مي محص�والت تركي�ه اي در 
عربس�تان حاال خبر مي رسد كه عربس�تان رس�مًا واردات گوشت، 
تخم م�رغ و ديگ�ر كااله�اي تركي�ه اي را متوق�ف ك�رده اس�ت. 
به گزارش ف��ارس، پس از ماه ها تحريم غيررس��مي كاالهاي تركيه اي در 
عربستان حاال اتحاديه صادركنندگان تركيه مدعي شده كه اين كشور رسماً 
به خاطر باالگرفتن تنش سياسي بين دو كشور واردات كاالهاي تركيه اي را 
متوقف كرده است. اين اتحاديه اعالم كرده موانع صادرات كاال به عربستان 
به شدت افزايش يافته، چراكه ش��ركت هاي سعودي خواستار ممنوعيت 

واردات كاال از آنكارا شده اند. 
آنكارا گفته است كه رياض اعالم كرده رسماً كاالهاي تركيه در عربستان 
بايكوت نشده اند، اما انجمن صادركنندگان تركيه مي گويد از طرف سازمان 
بازرگاني اين كشور به آنها اعالم شده كه واردات برخي كاالهاي ترك از چند 

روز پيش به عربستان ممنوع شده است.
 اين انجمن طي نامه اي به اعضاي خود اعالم كرده كه واردات گوشت قرمز 
و فرآورده هاي مربوط به آن، گوشت سفيد و محصوالت مرتبط، آب معدني، 
تخم مرغ، عسل و محصوالت مرتبط، در كنار شير از روز 15 نوامبر از تركيه 

به عربستان ممنوع شده است. 
...........................................................................................................................

اوپك پالس درجلسه غيررسمی به توافق نرسيد
گروه�ي از وزي�ران اوپك پاس در ديدار غيررس�مي روزيكش�نبه 
نتوانس�تند درب�اره به تأخي�ر انداختن برنام�ه افزاي�ش توليد نفت 
در ژانوي�ه ب�ه تواف�ق برس�ند و اي�ن موض�وع پي�ش از نشس�ت 
رس�مي وزي�ران اوپ�ك در روزدوش�نبه ح�ل نش�ده باق�ي ماند. 
به گزارش بلومبرگ، يك نماينده اوپك پالس اظهار كرد: اكثر وزيران كه 
در جلسه آنالين غيررسمي بعدازظهر يك شنبه حضور پيدا كردند، از حفظ 
محدوديت عرضه فعلي در سه ماهه اول سال ۲0۲1 حمايت كردند. در حالي 
كه الكساندر نواك، معاون نخست وزير روسيه از به تأخير انداختن افزايش 
توليد در سال آينده حمايت كرد، اما امارات متحده عربي و قزاقستان با اين 

پيشنهاد مخالفت كردند.
 اگر توافقي كه در آوريل تصويب ش��ده بود در نشست هفته جاري مورد 
بازبيني قرار نگيرد، توليد نفت اوپك پ��الس در ژانويه حدود 1/9 ميليون 
بشكه در روز افزايش پيدا مي كند و احتماالً بازار جهاني را دچار مازاد عرضه 
خواهد كرد و افزايش اخير قيمت ها را تضعيف مي كند. اوپك و متحدانش در 
قالب گروه اوپك پالس كه متشكل از ۲۳ كشور است و بيش از نيمي از نفت 
جهان را توليد مي كند، در اوج پاندمي ويروس كرونا و سقوط تقاضا، كاهش 
توليد تاريخي 9/7 ميليون بشكه در روز را به اجرا گذاشته و با پيش بيني 
احياي تدريجي اقتصاد جهاني، تس��هيل محدوديت عرضه در آغاز سال 
۲0۲1 را تصويب كرده بودند، اما موج دوم ش��يوع ويروس كرونا و ضعيف 
شدن تقاضا براي انرژي باعث شده است اين توليدكنندگان گزينه تأخير در 

افزايش توليد را بررسي كنند. 
عربستان سعودي و روسيه در تالش براي رسيدن به توافق جمعي پيش 
از نشست رسمي، جلسه غيررس��مي را با گروه كوچكي از توليدكنندگان 
اوپك پالس برگزار كردند. يك نماين��ده ديگر اوپك پالس گفت: با وجود 
اينكه تاكنون توافقي حاصل نشده، اما مذاكرات در روزهاي آينده ممكن 
است به توافق ديگري منتهي شود. سيگنال هاي متعددي وجود دارد كه 
نشان مي دهد اوپك پالس به تأخير انداختن افزايش توليد متمايل است. 
عبدالمجيد عطار، وزير انرژي الجزاير و رئيس امسال اوپك هفته گذشته به 
بلومبرگ نيوز گفت: اين گروه بايد محتاط بماند، زيرا افزايش قيمت نفت 

برنت به باالي 45دالر در هر بشكه ممكن است شكننده باشد. 
...........................................................................................................................

تداوم زيان دهی ايرالين ها درسال آينده
 اتحاديه هوان�وردي ياتا، در گ�زارش جديد خود اعام ك�رد: بحران 
كوويد - 1۹ امس�ال صنعت ايرالين هاي جهان را به مب�ارزه براي بقا 
واداشت و ضررهاي سنگين اين صنعت در 2021 هم ادامه خواهند داشت. 
به گزارش راشاتودي، مديركل ياتا، الكساندر ديجونياك گفت: اين بحران 
ويرانگر و بي امان است. ايرالين ها 45/۸ درصد از هزينه هاي خود كاسته اند، 
اما درآمدهاي آنها 60/9 درصد س��قوط كرده اس��ت. نتيجه اين شده كه 
ايرالين ها به ازاي هر مسافر امس��ال 66 دالر ضرر خواهند كرد كه در كل 
منجر به ضرر ساالنه 5هزارو11۸ ميليارد دالر خواهد شد. اين ضرر در سال 
آينده ادامه خواهد داشت، اما با كاهش ش��ديد ۸0 ميليارد دالري روبه رو 
خواهد شد. با اين حال چشم انداز ضرر ۳۸/7 ميليارد دالري چيزي نيست 

كه بخواهيم براي آن جشن بگيريم. 
او اضافه كرد: تاريخ س��ال ۲0۲0 را به عنوان بدترين س��ال مالي صنعت 
مس��افرت هوايي ثبت خواهد كرد. ايرالين ها به طور متوسط نيم ميليارد 
دالر در روز از هزينه هاي خود كاس��تند و با اين حال ضرري سنگين را به 
ثبت رساندند. اگر كمك 17۳ميليارد دالري دولت ها نبود تا به حال با حجم 
بزرگي از ورشكستگي ايرالين هاي جهان روبه رو شده بوديم. ديجونياك 
گفت: با اينكه اوضاع مالي در ۲0۲1 بهتر مي شود، اما مسير ريكاوري طوالني 
خواهد بود و انتظار نمي رود تا سال ۲0۲4 حجم مسافرت ها به سطح قبل 

از پاندمي بازگردد. 

ترخيص مشروط كاالي بدهكاران مالياتي
طبق اعام معاون فن�ي گمرك اي�ران، صاحبان كاالي اساس�ي 
و مواد اوليه بدهكار به س�ازمان ام�ور مالياتي و س�ازمان تأمين 
اجتماع�ي مي توانن�د به ش�رط تعهد تس�ويه بدهي ت�ا حداكثر 
ش�ش م�اه نس�بت ب�ه ترخي�ص كاالي خ�ود اق�دام كنن�د. 
مهرداد جمال ارونقي در گفت وگو با ايسنا، دو امتياز مالياتي ابالغ شده 
به گمرك براي صاحبان كاالهاي اساس��ي و مواداوليه توليد را تشريح 

كرد و گفت كه اين تصميمات از روز گذشته اجرايي شده است. 
وي گفت : با توجه به تحريم هاي بين المللي و محدوديت هاي ايجادشده 
براي واحدهاي توليدي، گمرك مي تواند با پيش��نهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي يكبار و با توافق س��ازمان امور مالياتي و سازمان 
تأمين اجتماعي نسبت به ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي كه به 

اين دو سازمان بدهي دارند، اقدام كنند. 
ارونقي ادامه داد: ترخيص كاالهاي مربوط به بدهكاران س��ازمان امور 
مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي مشروط به تعهد به تسويه حساب 

بدهي آنها تا حداكثر شش ماه است.
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