شنبه  23شهریور  - 1398شماره 33
شماره 20194

کسب و کار

8

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول:
محمد سعید احدیان
سردبیر:
سیدعلی علوی

چگونیگ تنظیم سند برای قرض و بدهی

جالـب اسـت بدانیـد طوالنـی ترین آیـه در قرآن بـه موضوع
چگونگـی گرفتـن قرض و نوشـتن سـند برای زمـان تحویل
بدهی پرداخته اسـت .چرا که در این زمینه سـه حلقه مهم
اجتماعـی بـا هـم گـره می خورند کـه لغزش هر کـدام از آن
هـا باعث سـقوط جامعه اسلامی اسـت .اولین حلقـه اجرای
عدالـت میـان طلبکار و بسـتانکار اسـت .عدالتی که توسـط
سـندی میـان آن هـا مکتـوب و دارای وجهه حقوقی اسـت.
بنابرایـن حلقـه دوم بحـث حقـوق و بازخوردهـای حقوقـی
اجـرای عدالـت اسـت .سـومین حلقه ایـن دنبالـه زمانی که
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سـخن از شـاهد و کاتب به میان می آید به سـازمان قضایی
برمـی گـردد .خداونـد در آیـه  282و  283سـوره بقره برای
تنظیم سـند بدهکاری چنین می فرماید :سـند باید توسـط
بدهکار انشـا شـود تـا طلبکار از حقوقش تجـاوز نکند .کاتب
بایـد عـادل باشـد اما برای صحت نوشـته اش باید دو شـاهد
مـرد نیـز در مجلـس باشـند .چنـان چـه فقط یک مـرد بود
بایـد دو زن کـه در هنـگام شـهادت نیـز هـر دو بایـد حاضر
باشـند نیـز در مجلـس باشـند .در معاملات نقدی نوشـتن
سـند ضـروری نیسـت امـا در معاملات مـدت دار ،نوشـتن

سـند الزامـی اسـت و اگر کسـی به خاطر سـهل انـگاری در
نـگارش سـند متضـرر شـد هـر چـه دعا هـم کند خـدا مال
او را برنمـی گردانـد! مبلـغ مـورد معاملـه اصال مهم نیسـت
امـا زمـان تحویـل بدهـی اصـل اصلـی تنظیم سـند اسـت.
چنانچـه بدهـکار سـفیه ،ناتـوان  ،گنـگ و الل باشـد بایـد
سرپرسـت او در مجلس وجود داشـته باشـد و او متن سـند
را بـه کاتـب بگوید.
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

کارآفرین ورشکسته که میلیاردر نیکوکارشد
ورود بـه دنیـای بـی رحـم کسـب و
سمیه محمدنیا حنایی
کار همیشـه بـرای آقایـان یک التزام
روزنامه نگار
و بـرای بانـوان بـا توجـه بـه عـرف
جامعـه غیـر ضروری تلقی می شـود
امـا در ایـن بیـن هسـتند بانوانـی کـه داشـتن درآمد مسـتقل را برای
خـود یـک اصـل قـرار مـی دهند و سـعی می کننـد هر طور که شـده
در دنیای مردسـاالرانه کارآفرینی و کسـب درآمد سـری میان سـرها
بلند کنند .در این نوشـتار داسـتان زندگی بانویی را تعریف می کنیم
کـه از شکسـت هـا و ریسـک هـا نترسـیده و بـا امیـد بـه خدایـی که
همیشـه او را حامی خود می دانسـته گام برداشـته اسـت .کارآفرینی
کـه مـی تـوان در سـبک زندگـی اش رد پـای مهـر مـادری را دید.
دانشـور فـوق لیسـانس مدیریـت بازرگانـی اسـت امـا اگـر از خودش
بپرسـید به نظر او فرق چندانی میان لیسـانس و فوق لیسـانس وجود
نـدارد و اگـر مـی خواهیـد به جایی برسـید باید هر چه سـریع تر وارد
حوزه کسـب و کار شـوید .البته دانشـور برای شـروع کسـب و کار خود
شـیوه کارمنـدی را ترجیـح داد .او در شـرکت ایـران خودرو اسـتخدام
شـد و بعـد از چنـد سـال بـا کولـه بـاری از تجربه و یک پس انداز سـه
میلیـون تومانـی از آن جـا اسـتعفا کرد .اسـتعفای او از چنین شـرکتی
جـزو بـزرگ تریـن ریسـک هـای زندگـی دانشـور بـود .او با شـراکت
یکـی از دوسـتانش بـه حوزه واردات اسـباب بـازی روی آورد اما طولی
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نکشـید که نداشـتن تجربه کار دستشـان داد و ورشکسـت شـدند .آن
هـا یـک بار دیگر شـانس خـود را در همیـن حوزه امتحـان کردند اما
بـاز هـم شکسـت خوردنـد و موجـی از طلبـکاران بـرای وصـول چک
هایشـان با دانشـور تماس مـی گرفتند.
درسـت وسـط تمـام این گرفتاری ها سـفر ناخواسـته امـا معنوی حج
توفیقـش مـی شـود .دانشـور کـه بـه قـول خـودش تمـام درهـا را بـه
سـوی خـود بسـته مـی بینـد بـا خـدا عهد مـی کنـد اگر موفق شـود
یـک چهـارم تمـام درآمدهایش را صـرف امور خیریه کنـد .دنیای بعد
از سـفر حـج بـرای دانشـور ماننـد یـک رویـا بـود! یکـی از طلبـکاران
سـمجش کـه حتـی چندبـاری او را تهدیـد هم کرده بود ،یک شـرکت
مبله در اختیار دانشـور قرار داد تا دوباره کارش را راه بیندازد .دانشـور
بـرای آغـاز کارش مجبـور بـود وام قـرض الحسـنه بگیـرد کـه آن هم
بـا چنـد بـار رفت و آمد ،درسـت شـد و حتـی آغاز زندگی مشـترکش
بـا همسـرش کـه البتـه او هـم در تنگنـای ورشکسـتگی بـود نیـز در
همیـن دوران بود!
دانشـور همـراه بـا همسـر خـود یـک شـرکت واردات و صـادرات در
تمـام حـوزه ها تاسـیس کردنـد اما خیلـی اتفاقی وارد حـوزه صادرات
سـنگ آهـن شـدند .بـد نیسـت این جـای داسـتان را از زبـان خودش
بخوانیـد  «:زمانـی کـه بـرای اولیـن بـار بـرای گرفتـن کارت بازرگانی
ی توانسـت سـنگ آهن خـود را از کشـور خارج
خـود بـا فـردی که نم 

کند آشـنا شـدم با فن مذاکر ه ای که در من و همسـرم وجود داشـت
توانسـتیم ایـن فـرد را کـه یکی از افـراد معتمد در بازار بـود قانع کنیم
تـا بـه صـورت امانی یک بـار چهار میلیارد تومانـی را بدون هیچ هزینه
ای در اختیارمـان قـرار دهـد .همچنیـن حمـل بـار بـه بندرعبـاس را
کـه یـک میلیـارد تومـان هزینـه نیـاز داشـت به صـورت امانـی حمل
کردیـم .کل رونـد کاریمـان کـه به هفت میلیـارد تومان نیاز داشـت و
بایـد حداقـل نصـف آن را در اختیار داشـته باشـیم ،فقط بـا  ۶۰۰هزار
ت و آمد من بود انجام شـد .بار به مقصد
تومـان کـه آن هـم هزینـه رفـ 
رسـید و مشـمول پـاداش هـم شـدیم .بـه این ترتیـب پول افـرادی را
کـه بـه صـورت امانی بارشـان را گرفته بودیم بازگرداندیـم و از این کار
سـود سرشـاری بـه مـن و همسـرم رسـید ».حـاال نوبت وفـای به عهد
دانشـور بـود ،او بـا سـود خوبـی کـه از این معاملـه کرده بود ،موسسـه
مهرآفریـن را تاسـیس کرد .این موسسـه حاال در سراسـر ایـران دارای
شـعبه هایی اسـت که به کودکان بد سرپرسـت ،مادرانشـان و کودکان
کار خدمـات ارائـه می دهد.
بعـد از ایـن توفیـق زندگـی کاری دانشـور نیـز دچـار تحول شـد ،آن
هـا کـه تـا قبـل از ایـن هیـچ رغبتـی بـه حـوزه معـدن نشـان نمـی
دادنـد ،حـاال کارشـان فقـط به تولیـد و فروش فراورد ه هـای معدنی
خالصـه مـی شـد .او هـم اکنـون یکـی از سرشـناس تریـن تجـار در
ایـن زمینه اسـت.

با تکنیک های بهینه سازی سایت و ایجاد کسب وکار اینترنتی آشنا شوید

اب «سئو» از همه جا مشرتی داشته ابشید

مقاومـت و بهانهجویـی را بایـد تمـام کنیـد .رقیبـان شـما حتـی یـک فروشـگاهی کـه آن را خیلـی کوچـک به حسـاب میآوریـد ،با طراحـی سـایتی ،در حال تبدیـل کسـبو کار خود از
میالد قارونی
حالـت سـنتی بـه اینترنتـی هسـتند .البتـه ایـن روزهـا همه کسـبو کارها ،حتی کوچکترین فروشـگاه هم در حـال طراحی یک سـایت برای فعالیت در اینترنت اسـت .قـدرت اینترنت را
روزنامه نگار
نمیتـوان دسـت کـم گرفـت .بـ ه هرحـال بایـد قبـول کنید که بیشـتر مـردم ترجیـح میدهند تا با اسـتفاده از غـول بزرگ به دنبال فروشـگاه یا شـرکتی باشـند که خدمـات و محصوالت
آنهـا را عرضـه میکنـد .فرقـی هـم نـدارد کـه هـر دو در کجـا باشـند؛ مهم این اسـت که آن سـایت اینترنتـی بتواند نیـاز کاربـر را برطرف کند.

خوراک دانشجویی گران و یب کیفیت

زمان زیادی به بازشـدن دانشـگاه ها نمانده است و بیشتر دانشجویان
از همیـن االن عـزای غذاهـای بـد مـزه و بی کیفیت سـلف را گرفته
انـد .جالـب اسـت کـه ایـن غذاها هر ترم گـران تر هم می شـود .این
مسـئله بـرای دانشـجویان شهرسـتانی تبدیـل به یک معضل شـده
اسـت .فارغ از بحث های سلامتی که بیشـتر دانشـجویان را مبتال به
معـده درد مـی کنـد ،قیمت فیش های غذا نیز بـا یک روند صعودی
 500تـا  700تومانـی هـر ترم گران تر می شـود.

رشته های دانشگاهی را کم کنید!

متاسـفانه دوری رشـته های دانشـگاهی با بازار کار خیلی مشـکل
سـاز شـده اسـت .اگـر بـه فهرسـت رشـته هایی کـه دانشـگاه ها
ارائـه مـی دهنـد توجـه کنیـد ،مـی بینید که رشـته هـای جدید
و متنوعـی درس داده مـی شـود بـدون آن کـه در آینده بـازار کار
مناسـبی داشـته باشـد .جوانان با مدرک دیپلم که تقریبا چیزی
از بـازار بـی رحـم کار نمـی داننـد در زمـان انتخاب رشـته تنها به
قبـول و وارد دانشـگاه شـدن فکـر مـی کننـد اما متاسـفانه بعد از
چهـار سـال درس خوانـدن و هزینـه کـردن بـه ایـن نتیجـه می
رسـند که باید مدرک شـان را دم کوزه بگذارند و آبش را بخورند.

تورهای عاشورا گردی راه افتاده است

در مطلب هفته گذشـته تان به مراسـم عاشـورا در سراسـر ایران
پرداختـه بودید .مراسـم عاشـورا در حقیقت میـراث فرهنگی ملی
اسـت کـه البتـه بخش بسـیار زیـادی از آن ها حتـی ثبت جهانی
شـده انـد ماننـد همین شـله مشـهدی خودمـان! اما جالب اسـت
بدانیـد کـه در بیشـتر دفاتـر تور عاشـورایی هـم راه افتاده اسـت.
مثلا بـرای تـور یزد گردی در تاسـوعا و عاشـورا نفـری  350هزار
تومـان از هـر فرد مـی گیرند.

برای کاهش وزن هم اپلیکیشن معریف کنید

دردنیای اپلیکیشـن ها  ،تعداد متنوع و زیادی از اپلیکیشـن هایی
وجـود دارد کـه ادعـا مـی کننـد مـی تواننـد در دوره زمانی معین
وزن قابـل توجهـی از فـرد را کاهـش دهنـد .همیـن موضـوع برای
بسـیاری از کسـانی کـه از چاقـی و اضافـه وزن رنج مـی برند باعث
نوعی سـردرگمی شـده اسـت .حاال که صفحه معرفی اسـتارت آپ
هـا را راه انـدازی کـرده ایـد و بـا توجه به مطلب اسـتارت آپ های
مرتبـط بـا سلامت کـه ایـن هفتـه کار کردید آیـا امـکان دارد که
اسـتارت آپ های موفق در حوزه تناسـب اندام را نیز معرفی کنید.

خشکبارفرویشچند؟

در مطلـب ایـن هفتـه تان قیمت نهایی را که بـرای راه اندازی یک
خشـکبار فروشـی الزم است دقیق ذکر نکرده بودید.

بیمهتختچیست؟

بـا سلام مـن تـا بـه حـال تحـت پوشـش بیمـه ای نبـوده ام اما
متاسـفانه بـه دلیـل یـک مشـکل گوارشـی مجبور هسـتم که در
عـرض دو هفتـه عمـل کنم .امـا هزینه های عمل جراحی بسـیار
باال هسـتند .بعضی از دوسـتانم به من پیشـنهاد دادند که خودم
را بیمـه تخـت کنـم .امـا مـن اصلا در این بـاره اطالعاتی نـدارم.
لطفـا در مطالـب بیمـه تـان بـه این موضـوع هم اشـاره کنید.

نمونـ ه هـای کسـبو کارهـای اینترنتـی ایـن روزها خیلی زیاد شـده
اسـت .از دیجـی کاال گرفتـه کـه معروفترین آن اسـت تا سـایتهای
دیگـری کـه شـما در تبلیغـات اینترنتی و دیگـر روشها آنهـا را پیدا
میکنیـد .همـه کسـبوکارها به سـمت داشـتن سـایت رفتهانـد .این
که چه نوع کسـبوکاری هم داشـته باشـید ،تفاوتی ندارد؛ فروشـگاه
اینترنتـی ،آژانـس هواپیمایـی ،مطـب پزشـک ،طـراح سـاختمان و ....
حداقـل مزیـت داشـتن کسـبوکار اینترنتـی برندینـگ بهتـر و پیـدا
کردن مشـتریانی از سراسـر ایران اسـت .مشـتریانی از نقاطی که شـما
تـا بـه حـال بـه آنهـا فکر هـم نکردهایـد .اگـر بخواهیـم تکنیکهای
فعالیـت در اینترنـت را بنویسـیم ،بایـد تمامی هشـت صفحـه را به آن
اختصـاص دهیـم بـاز هم میتـوان دربـاره آن مطلب نوشـت؛ اما برای
ایـن کـه بتوانیـم خیلی سـریع بـه تعریف ،نـکات و مزیتهـای اصلی
فعالیـت در اینترنت دسـت پیدا کنیم ،بـه دنبال یک متخصص در این
حـوزه رفتیم .سـید مسـعود ناصری ،متخصص دیجیتـال مارکتینگ و
سـئو ،از جوانان دهه  70و اهل مشـهد (متولد قاین) اسـت که حدود
چهار سـال در حوزه سـئو فعالیت میکند .مسـعود از سـال گذشـته
شـرکت خود را به نام سـیب سـئو در مشـهد تأسـیس کرد و تاکنون
توانسـته بـا برندهای خوبـی در حوزه افزایش فـروش و برندینگ آنها
در اینترنت همکاری داشـته باشـد .با این که رشـته مسـعود مترجمی
زبـان انگلیسـی بـود؛ امـا عالقـه زیـاد او بـه حـوزه سـئو ،باعـث شـده
کـه راه خـود را بـه ایـن سـمت بـه اصطلاح کـج کنـد و بـا مطالعه و
تلاش زیـاد به یک برند تبدیل شـود .مسـعود به خوبـی با چالشهای
فروشـگاههای مشـهد آشناست .این که هنوز بسـیاری از فروشگاههای
سـنتی راغـب به تبدیل کسـبوکار خـود از حالت سـنتی به اینترنتی
نیسـتند .مسـئلهای کـه بایـد یـک روز تغییـر کنـد .برای همیـن ما با
مسـعود مصاحبـهای کردیـم و از او خواسـتیم تـا مـا را بـا کسـبوکار
اینترنتـی ،اصطالحـات و مزیتهـای آن آشـنا کند.

چرا ابید کسبوکارهای سنیت به مست کسبوکار
آنالینبروند؟

ایـن یـک موضـوع بسـیار مهمـی اسـت کـه ایـن روزها کسـبوکارها
چنیـن تغییـری را در خود احسـاس میکنند .افـرادی بودند که اگر تا
پنـج سـال پیـش به آنها میگفتیـد که باید عالوه بـر فروش فیزیکی
و سـنتی ،فـروش آنالیـن هم داشـته باشـید ،بـه دلیل دیدگاه سـنتی
و نداشـتن چشـم انـداز بیزنسـی و با دالیـل پیش و پا افتـاده ،آن را رد

میکردنـد؛ امـا همیـن گـروه از افراد این روزها به سـمت شـرکتهای
طراحـی سـایت و فعـال در حوزه تبلیغات اینترنتی میرونـد و از آنها
مشـاوره میخواهنـد تـا وارد دنیـای تجـارت آنالین شـوند .این نشـان
میدهـد آنهـا متوجـه قـدرت اینترنـت شـدهاند .در واقـع ،شـما هـر
کسـبوکاری هم که داشـته باشـید ،به دلیل این که مشـتریان اغلب
در فضای اینترنت به دنبال اهداف و نیاز خود هسـتند ،باید به سـمت
استفاده از این بستر بروید .زمینه کاری فرقی ندارد .کسبوکار آنالین
به شـما کمک میکند تا بتوانید به مشـتریان و مخاطبان زیاد و البته
هدفمندی در سراسـر ایران دسـت پیدا کنید.
در حالـت سـنتی چنیـن امکانـی بـرای شـما وجـود نـدارد .نهایـت
تبلیغـات شـما بنـر و دهـان بـه دهـان و در محدود شـهر خود اسـت؛
امـا بـا اسـتفاده از اینترنـت ،مـرزی بـرای فعالیـت شـما وجود نـدارد.
بههرحـال ،گاهـی الزم اسـت کـه با جریـان آب پیش برویـد .البته این
جریـان ً
اصلا هـم غلط نیسـت.

عبارت سئو را زیاد یمشنوید

سـئو و بهینه سـازی سـایت را شـما زیاد در این حوزه میشـنوید .در
واقـع اولیـن چیـزی اسـت کـه مسـئول تبلیغـات آن را بیـان میکند.
سـئو بـه زبـان سـاده انجام دادن تعـدادی کارهای تخصصـی در داخل
و خـارج سـایت اسـت کـه باعـث می شـود سـایت در گـوگل محبوب
شـود تـا کاربـران هدفمنـد زیادی وارد آن شـوند .سـئو را میتوانیم به
ایـن صـورت تعریـف کنیـم :آزمون تیزهوشـان! یک کالس از مدرسـه
تیزهوشـان ظرفیـت  10دانـش آمـوز را دارد و در سـطح شـهر رقابتی
بیـن  2000دانـش آمـوز برگـزار مـی شـود کـه همه سـعی میکنند
جزو  10نفر برگزیده برای داشـتن آیندهای درخشـان باشـند .در واقع
متخصـص سـئو یـا بهتـر بگوییم شـخصی که مسـئول بهینه سـازی
سـایت شماسـت ،تالش میکند تا سـایت شـما را جزو  10سـایت اول
گوگل کند .اگر صفحه اول نباشـید ،احتمال این که کسـی از سـایت
شـما بازدید کند ،خیلی کم اسـت .پس عم ً
ال شـانس فروش محصول
یا خدمات را از دسـت خواهید داد! بنابراین اگر قرار اسـت تا از طریق
وبسـایت فروش داشـته باشـیم ،باید سـئو سـایت را جدی بگیریم.

تکنیکهای هبینه سازی شامل چه بسرتهای
دیگری یم شود؟

بهینه سـازی سـایت در واقع فعالیتهایی اسـت که در اینترنت برای

سئو و بهینه سازی
سایت را شما
زیاد در این حوزه
میشنوید .در واقع
اولین چیزی است
که مسئول تبلیغات
آن را بیان میکند.
سئو به زبان ساده
انجام دادن تعدادی
کارهای تخصصی در
داخل و خارج سایت
است که باعث
میشود سایت در
گوگل محبوب شود
تا کاربران هدفمند
زیادی وارد آن شوند

بهبود رتبه سـایت انجام می شـود که البته فقط شـامل سـئو نیسـت؛
ایمیـل مارکتینـگ ،بازاریابـی محتـوا ،شـبکههای مجـازی ،تبلیغات
میدانـی ،تبلیغـات کلیکی و  ...از بسـترهایی هسـتند کـه میتوانیم با
کمـک آنهـا کاربـران را به سـمت سـایت هدایت کنیم .اسـتفاده از
هرکدام از این بسـترها بر اسـاس هدف کسـبوکار مشـتریان او باید
جلـو بـرود .تعییـن آنهـا تـا بررسـی دقیـق خـود کسـبوکار امکان
پذیر نخواهـد بود.

چند منونه از کسبوکارهای اینرتنیت موفق در مهشد

ایـران سـرور را میتـوان یکـی از همین کسـبوکارهای موفـق در این
زمینـه نـام بـرد .شـرکتی کـه بـا تکیـه بـر متخصصـان داخلـی خود
درزمینـه فـروش هاسـت و دامنـه فعالیـت میکنـد .گریـن وب ،آوات
هوم ،دی ام  ،360سـیب سـئو و بروررسـانی از برندهایی هسـتند که
با اسـتفاده از همین سـایت و انجام فعالیتهای بهینه سـازی سـایت
بـه خوبـی توانسـتهاند ،غیـر از مشـهد ،در ایـران خـود را بـه یـک برند
تبدیـل کننـد .بـه غیـر از آن مشـهد ظرفیـت بسـیار باالیـی درزمینه
گردشگری،بهداشـت و سلامت ،رسـتوران و  ...دارد کـه اگـر کمـی
هوشـمندانه فعالیـت کنـد بـه راحتـی میتوانـد در زمـان کوتـاه بـه
درآمـد باالیی برسـد.

رابطه هزینه و برگشت رسمایه

بـرای دریافـت نتیجـه فعالیـت در بسـتر اینترنـت نیاز به زمان اسـت.
تکنیکهـای آن در یـک شـب و گاهی یک سـال هم جـواب نمیدهد.
رقبـا اینقـدر قـوی شـدهاند کـه باید خیلـی هوشـمندانه رفتـار کرد.
زمانـی کـه شـما انتظـار داریـد تـا جـزو  10سـایت برتـر باشـید ،باید
بودجه کافی اختصاص بدهید .متأسـفانه امروزه برخی از شـرکتها ،با
انجام دادن تکنیکهای غیرقانونی و قیمت بسـیار کم در زمان بسـیار
کوتاهـی سـایت شـما را بـاال میآورنـد که متأسـفانه ایـن روش بعد از
مدت کمی میتواند عواقب بسـیار جبران ناپذیری برای سـایت شـما
داشـته باشـد .بودجه در سـئو حـرف اول را میزند.
فعالیـت درسـت هزینـه زیـادی میطلبد امـا در دراز مدت ،بازگشـت
سـرمایهای چشـمگیر و پایدار خواهد داشـت .وقتی شـما از تکنیکها
به درسـتی اسـتفاده کنید و سـایت در صفحه اول گوگل قرار بگیرد،
کاربران با سـایت شـما آشنا میشـوند و اگر خدمات و محصوالت شما
مناسـب باشـد ،به مشـتریان دایمی شـما تبدیل میشـوند .بسیاری از
شـرکتها که وارد کسـبوکار اینترنتی میشـوند و در ابتدا هزینههای
زیـاد و البتـه درسـت میکننـد ،بعـد از این که جواب خـود را گرفتند،
چنـد برابـر آن را به دسـت میآورند.

آینده این کسبوکارهای اینرتنیت

بیـل گیتـس جملـه خیلـی معروفی در خصـوص کسـبوکارهای
اینترنتـی دارد کـه مضمـون تکمیـل شـده آن ایـن اسـت «:اگـر
کسـبوکار اینترنتی شـما سـئو نشـده باشـد ،باید تعطیل کنید».
آینده کسـبوکارهای اینترنتی به لطف اسـتارت آپ های جدید و
کاربردی ،بسـیار روشـن و درخشـان اسـت .این احتمال میرود که
تـا پنـج سـال دیگر هیچ شـهروندی بـرای خرید محصـوالت مورد
نیـاز خـود ،به مغـازه یا فروشـگاهی نخواهد رفـت .هوش مصنوعی
به سـرعت درحال رشـد و توسـعه اسـت و این باعث می شـود تا
رقابـت در بیـن کسـبوکارهای اینترنتـی بسـیار بیشـتر شـود و از
طرفـی افـرادی کـه سـنتی کار میکننـد ،دیگـر بایـد در آن زمان
خانهنشـین شـوند.

