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شاخص

ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ
ماشینی) و گروه «سبزیجات» (کاهو ،خیار ،بادمجان) بوده
است .در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نیز
گروه «هتل و رستوران» (خدمات هتل ها و تاالرهای پذیرایی)
واجارهبهابیشترینافزایشقیمترانسبتبهماهقبلداشتهاند.
همچنین گروه «روغن ها و چربی ها» (روغن نباتی جامد و روغن
مایع) نسبت به ماه قبل با کاهش قیمت روبه رو شده اند.

رکورد چند جانبه گروه روغن
در فهرست تورم شهریور
تورم نقطه ای
خوراکی ها

رشدآرامتورمبامحوریتخوراکیهادرشهریور

نرخ تورم در حالی از  41.5درصد در مرداد به  42.1درصد در شهریور رسید که تورم ماهانه
خوراکی ها افزایش  0.7واحد درصدی و کاالهای غیر خوراکی کاهش سرعت تورم را تجربه کردند

تــورم نقطه ای خوراکی ها در شرایطی در
شهریوربه  76.1درصد رسید که گروه روغن
ها و چربی ها با  271درصد ،صدرنشین این
شاخص در بین خوراکی ها و حتی کاالهای
غیر خوراکی هستند و پس از آن در گروه
عمده خوراکی ها ،گروه های «شیر ،پنیر و
تخم مرغ» و نیز گوشت قرار دارند .نکته دیگر
این که تنها گروهی از کاالها که قیمت آن در
شهریور رشد منفی ماهانه داشته نیز گروه
روغن ها و چربی ها بوده است.

دماسنج قیمت ها در شهریور اگر چه رشد آرام تا سطح 2.2
درصدی را نشان می دهد ،با این حال تورم ماهانه خوراکی ها
با سردمداری مرغ و برخی سبزیجات از  1.4درصد در مرداد به
 2.1درصد رسیده و کاالهای غیر خوراکی نیز همزمان با رشد
قیمت خدمات هتل ها و اجاره بها افت تورم ماهانه از  2.4به
 2.2درصد را تجربه کرده اند.
به گــزارش خراسان ،تازه ترین داده های مرکز آمار ایــران از
وضعیت تورم نشان می دهد که در شهریور امسال ،تورم ماهانه
 2.2درصد بوده در حالی که تورم ماهانه مرداد  2درصد به ثبت
رسیده و به این ترتیب می توان گفت که روند سرعت قیمت ها
اندکی تندتر شده است .در این میان ،تورم ماهانه خوراکی ها

در شهریور از تورم ماهانه کاالهای غیر خوراکی بیشتر شد ،به
طوری که در ماه گذشته به قیمت خوراکی ها به طور متوسط
 2.1درصد و به قیمت کاالهای غیر خوراکی  2.2درصد افزوده
شده است.از سوی دیگر مقایسه این ارقام نسبت به تورم ماهانه
مرداد نشان می دهد که تورم ماهانه خوراکی ها نسبت به رقم
مشابه در مرداد  0.7واحد درصد افزایش و تورم ماهانه کاالهای
غیر خوراکی  0.2واحد درصد کاهش داشته است.
▪رکوردداران رشد ماهانه قیمت

طبق داده هــای مرکز آمــار ،در گــروه عمده «خــوراکــی ها،
آشامیدنی ها و دخانیات» ،بیشترین افزایش قیمت نسبت به

«خرید متری امالک» در راه بورس

راهاندازینخستینصندوقامالکومستغالتکشورمصوبشدوپذیرهنویسیآنازچندهفتهآیندهدرفرابورسآغازمیشود
پــذیــره نویسی نخستین صــنــدوق امـــاک و
مستغالت کشور از چند هفته آینده در فرابورس
آغاز خواهد شد و به این ترتیب زمینه مشارکت
عموم مردم در سرمایه گذاری در بازار امالک
کشور با خرید متری مهیا می شود .به گزارش
خراسان ،اواخر مرداد بود که محمودزاده معاون
وزیــر راه و شهرسازی با اشــاره به راه انــدازی
بــورس مسکن تحت عنوان «صندوق زمین و
مسکن» ،گفت که این صندوق ،مراحل نهایی
خود را سپری کرده و با هدف جذب سرمایه ها
برای پروژه ها ،حفظ ارزش سرمایه های مردم و
امکان خرید مسکن به طور کامل یا متری از نیمه
دوم امسال راه اندازی می شود .در این زمینه،
گزارش خبرگزاری فارس حاکی از آن است که

با دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی
مسکن مبنی بر استفاده از ظرفیت ماده  5قانون
جهش تولید مسکن و راه اندازی صندوق های
سرمایه گــذاری در حــوزه امــاک و مستغالت
( ،)reitتاسیس نخستین صندوق سرمایه
گــذاری در ایــن حــوزه در دستور کــار صندوق
بازنشستگی کشوری قرار گرفته است.
▪صندوق امالک و مستغالت چیست؟

صندوق امالک و مستغالت ( )REITعم ً
ال نوعی
سرمایه گذاری ُخرد در حوزه امالک و مستغالت
توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند
به جــای خرید یک واحــد کامل ملک ،اعــم از
مسکونی ،تجاری یا اداری برای خرید بخش

کوچکی از یک ملک با سرمایهگذار یهای
ُخــرد اقــدام کنند .یکی از تمایزهای این نوع
ی با صندوق زمین و ساختمان این
سرمایهگذار 
است که صندوق امالک و مستغالت ،روی ملک
ساخته شده در حال بهرهبرداری تاسیس می
شود و سرمایهگذاران ،عالوه بر بهرهمندی از
فرصت افزایش قیمت ملک ،میتوانند اجارهبها
نیز دریافت کنند.
به عبارت دیگر اگر چه صندو قهای زمین و
ساختمان با جذب منابع مردم ،اقدام به ساخت
روی زمین هــای دارای پروانه ساختمانی و
فــروش واحدهای احــداث شده میکنند ،اما
دارای این مشکل هستند که در پایان پروژه
ساختمانی ،ممکن اســت فــروش واحدهای

▪ادامه افت تورم نقطه ای به زیر  50درصد

به رغم رشد تورم ماهانه در شهریور ،نرخ تورم نقطه ای که تغییر
قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می دهد،
با کاهش  2.5واحد درصدی نسبت به مرداد روبه رو شده و
از  52.2در مرداد به  49.7درصد رسید .این دومین کاهش
پیاپی این شاخص از ابتدای سال به شمار می رود.
در این زمینه مقایسه نرخ تــورم نقطه ای خوراکی ها و غیر
خوراکی ها در مرداد و شهریور نشان می دهد که این رقم برای
خوراکی ها از  80.4به  75.4درصــد و بــرای کاالهای غیر
خوراکی از  36.9به  35.4درصد کاهش داشته است.
در مجموع ،رصد نرخ رسمی تورم یعنی متوسط تغییر شاخص
قیمت در یک سال منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال
قبل از آن ،نشان می دهد که این میزان از  41.5درصد در مرداد
به  42.1درصد در شهریور افزایش یافت .این رقم از اردیبهشت
تاکنونروندصعودیرانشانمیدهدکهناشیازتحوالتقیمتی
نظیرحذفارز 4200است.بااینحالوزارتاقتصادچندیقبل
پیشبینیکردهکهروندتحوالتصورتگرفته،چشماندازرسیدن
بهتورمزیر 20درصددرسالآیندهراایجادکردهاست.

ن بر باشد و بازده موثر مشارکت
ساخته شده زما 
کنندگان را کاهش دهد .با این حال این مشکل
در صــنــدوق هــای امــاک و مستغالت وجــود
ندارد .چرا که آن ها روی امالک ساخته شده
سرمایهگذاری می کنند و با بازسازی و فروش،
تغییر کاربری امالک یا اجاره دادن این امالک
و ...میتوانند دارندگان واحدهای این صندوق
ها را در بازده این گونه سرمایهگذاری ها سهیم
کنند.
▪جزئیات نخستین صندوق امالک و
مستغالت کشور

برحسب آن چه در امیدنامه پیشنهادی صندوق
امالک و مستغالت «مدیریت ارزش مسکن» به
عنوان نخستین صندوق امــاک و مستغالت
کشور آمده است ،پرداخت اجاره به صورت 3
ماهه خواهد بود که پس از کسر هزینههای جاری
به حساب دارندگان واحدهای سرمایهگذاری

واریــــز خــواهــد شـــد .طــبــق اعــــام صــنــدوق
بازنشستگی کــشــوری ،مــحــدودیــت حداقل
سرمایهگذاری برای خریداران این صندوق ها
وجود ندارد و افراد می توانند در حد چند میلیون
تومان نیز در این صندو ق ها سرمایهگذاری
کنند .ولی در عرضه اولیه نخستین صندوق
( ،)REITاحتما ًال محدودیتهای معمول در
پذیره نویسیهای عرضه اولیه توسط سازمان
بــورس اعمال خواهد شــد.پذیرش و معامله
واحدهای این گونه صندوق ها در بازار فرابورس
ایران انجام می شود .نخستین صندوق امالک
و مستغالت کشور روی یک ملک اداری با متراژ
مفید حــدود  ۹۰۰متر مربع و عمر حــدود ۱۴
سال در خیابان مالصدرای تهران تاسیس شده
است .داوود حمزه ،مدیرعامل شرکت ومدیر ،در
این زمینه گفته است :امیدواریم حداکثر ظرف
مدت دو هفته آینده پذیره نویسی این صندوق
در فرابورس انجام شود.

بازار خبر

افزایش  65درصدی تولید فوالد
ایران همزمان با کاهش
خاموشی های برق
فــارس -انجمن جهانی فــوالد در جدیدترین
گزارش خود اعالم کرد :تولید فوالد ایران در ماه
آگوست ( ۲۰۲۲مرداد  )۱۴۰۱نسبت به مدت
مشابه سال  ۲۰۲۱با افزایش  64.7درصدی
به  2.1میلیون تن رسیده است .همچنین تولید
فوالد ایــران در  ۸ماه نخست  ۲۰۲۲افزایش
 7.8درصــدی داشته و به  19.5میلیون تن
رسیده است .این ها در حالی است که به جز
ای ــران ،هند و چین ،بقیه  ۱۰کشور نخست
تولیدکننده فوالد در جهان در این ماه با کاهش
تولید مواجه بودند .جهش  65درصدی تولید
فوالد در شرایطی است که به گزارش روزنامه
ایران ،صنایع کشور طی امسال بر خالف سال
گذشته با محدودیت اندک و برنامه ریزی روبه
رو شدند و  15درصد بیشتر از سال گذشته برق
مصرف کردند .این موضوع منجر به رشد 8.5
درصدی تولید فلزات اساسی از جمله فوالد،
مس ،آلومینیوم در مرداد امسال نسبت به مرداد
سال گذشته شده است.

تازه ترین وضعیت دارا یکم
و پاالیشی در بورس
فارس -صندوق دارا یکم که از محل فروش باقی
مانده سهام دولت در بانک های ملت ،تجارت و
صادرات و نیز بیمههای اتکایی ایرانیان و البرز
بــود ،در بهار سال  99به قیمت هر واحــد 10
هزار تومان با درنظر گرفتن  20درصد تخفیف
به مردم فروخته شد .اگرچه قیمت این واحدها
تا  24هزار تومان هم رسید  ،اما بعد از ریزش
بــازار االن ایــن صندوق با نــرخ 9هــزارو 228
تومان که حدود  8درصد زیان از اصل سرمایه
بعد از  2.5سال همراه است ،معامله می شود.
صندوق پاالیش یکم هم که از محل باقی مانده
سهام دولت در پاالیشگاههای تهران ،اصفهان،
تبریز و بندرعباس و با  20درصد تخفیف به مردم
فروخته شد اکنون بعد از  2سال با  26درصد
زیان از اصل سرمایه خود به 7هزارو  418تومان
معامله میشود.

