اﯾﺮان رﻧﺘﺮ روﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺷﻔﺎف ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۶
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر دارای ﺗﻮرم اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﻮل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ آن
را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ارزش ﭘﻮل ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻣﯿﺮود و ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ
ﻧﮕﻪداری آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرم  15درﺻﺪی در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه 15درﺻﺪ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺮ ﺑﺎزده در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت
و اﻣﺎ داغﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ روزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﻮال ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﯾﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺑﺎزاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎزدﻫﯽ و رﯾﺴﮏ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻓﺮد رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
رﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﻃﻼ ،ارز و ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎزدﻫﯽ ﭘﺎﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻣﻦ و ﭘﺮﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ دﻧﯿﺎ روزﺑﻪروز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ روشﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روز ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻮج ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ  :اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﺮان رﻧﺘﺮ!
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺟﺎره وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎره دادن وﺳﺎﯾﻞ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺎره ﺑﺎ
اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی اﺟﺎره وﺳﺎﯾﻞ در اﯾﺮان رﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از  12ﻣﺎه
اﺟﺎره وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮ و آﮐﺒﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.در واﻗﻊ اﺟﺎره ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺴﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﻪ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﻪ اﯾﺮان رﻧﺘﺮ
ﻋﻮدت دﻫﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ در اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﮐﻼﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری!

ﻗﻄﻌﺎ در ﮐﻨﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﺟﻮد دارد ،رﻓﺘﺎر ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﻠﺘﻔﺮم
اﯾﺮان رﻧﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ و اﺟﺎره ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزده  %3ﺳﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺟﺎره ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻢﻣﺮ غﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی رﯾﺴﮏ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﺟﺎرهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﯾﺮانرﻧﺘﺮ ﺷﻤﺎ رﯾﺴﮏ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ِ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺴﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ!
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﺮانرﻧﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﺟﺎرهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎرهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را رﺻﺪ ﮐﺮده و ﮔﺰارش ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را ﭼﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.

از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ و روشﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان رﻧﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

