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 فصل اول  

و کارها  تعطیل شدن کسب  
 

 

 

سلیرز  به    1چریتی  بار  آخرین  تی  برای  جی  لوکس  نگاهی  خودروی  خود 

کارکنان  ی  عقب افتادهحقوق    تا بتواند با آن پول   سپس آن را فروخت انداخت.  

 .  را پرداخت کند 19-گیری کووید همه خود در دوران

او  آمریکا بود.  3شهر اسمیرنا ایالت جورجیا در  2ویتلز سلیرز صاحب رستوران 

به شهرت    سابقهسال    30که با    یمکان  این رستوران را خرید،  2019ر سال  د

  اشیدائم   انیمشتر  و  و محبوبیت خاصی در میان سالیق مختلف رسیده بود

 .کردندمی حساب    آن  یرو  العادهعالی در مکانی فوق  یغذا  ک صرف ی  یبرا

خود  های غذاخوری  محوطهها مجبور شدند  رستورانگیری که  همه  در شرایط 

 به ناگهان خالی شد.  هم رستوران ویتلز   ، را تعطیل کنند

 
1. Charity Salyers 
2. Vittles   
3. Smyrna, Georgia   
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ادامه دا سلیرز   به کار خود  با دو کارگر  ناچار  معموال غذای    این رستوران د.  به 

برای رضایت مشتریان  ولی سیلرز تصمیم گرفت    نداشت،   با پیک   یا ارسال   بر بیرون 

همین  رستورانش  و  تعطیلی  از  جلوگیری  دهد. طور  ارائه  را  گزینه  دو  او   هر 

ش به شدت کاهش  این وجود، فروش   با.  را از دست بدهد خواست مشتریانش  می ن 

  پول کافی برای پرداخت حتی  سیلرز  ،  2020آوریل    یافت تا آنجا که در اواسط 

به خود را فروخت.    لوکس   به همین دلیل ماشین . خود نداشت   حقوق کارکنان 

توانست چند ماه دیگر به بقای کسب و کار خود کمک کند.  می  ،این ترتیب

و    19-با شیوع ویروس کووید  البته   بود.  د از آن، آینده رستوران او نامعلومبع

انتقالش، بالتک  سرعت  تنهااین  نه  از    لیفی  دیگر  بسیاری  بلکه  این رستوران 

 شد.کسب و کارها را شامل می

 

 

 

با تهدید   شدیدا  های کوچک در سراسر جهانها و تجارت صاحبان رستوران 

 مواجه شدند.  19-کوویدگیری ناشی از همهاقتصادی  
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کسب و کارهای  گیری قرار گرفته بودند.  ثیر همه ری از کسب و کارها تحت تأ بسیا 

به  ویژه کوچک  می طور  تقال  بزرگ  برخ کردند.  ای  تغییرات  ایجاد  با  تنها  ی 

تا  شانس نبودند.  خوش   هم   سایرین حتی تا این اندازه .  ادامه دهند توانستند  می 

طور  به   یک مورد در ایاالت متحده  کسب و کار کوچک  از هر چهار  ماه آوریل،  

دائمی مواجه بود.    تعطیلی   موقت بسته شده بود و از هر ده واحد نیز یکی با خطر 

 .  یابد خاتمه می   این بحران چه زمانی دانستند  مردم نمی متاسفانه،  
 

 

  

 اندازچشم

 .شود حل یک مشکل به پیدا شدن مشکالت دیگر منجر می وقتی راه 
جمهور وقت آمریکا  ، رئیس2020در یک نشست خبری در اواخر مارس  

گفت:   ترامپ  است،  "دونالد  نشده  ساخته  شکست  برای  ما  کشور 

وخیمنمی مشکل  خودِ  از  درمان  و  دارو  دهیم  اجازه    ".شودتر  توانیم 

کرد تعطیلی کسب و کارها جهت درمانی که او راجع به آن صحبت می

دانست این امر به اقتصاد  کاستن از سرعت انتشار ویروس بود. ترامپ می

گیری به بحرانی اقتصادی خواست این همهزند. او نمیکشور ضربه می

گفتند بازگشایی سریع کسب منجر شود. با این وجود کارشناسان می

 منجر شود.  19-تواند به شیوع بیشتر کوویدو کارها می
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 گیری همه کاهش شدت

افراد مبتال  . است  SARS-CoV-2  کرونا  ویروس   یک بیماری ناشی از  19- کووید 

آنها ممکن است در    شوند و اغلب تنفسی می   مشکالت دچار    کرونا   ویروس به  

مبتال    19- کووید طور خفیف به  به   البته اکثر افراد مشکل داشته باشند.    تنفس 

برای  ویروسی که  تواند کشنده باشد.  برای برخی نیز می این بیماری    شوند؛ اما می 

به    2020تا ژانویه   و   در شهر ووهان چین کشف شد  2019اولین بار در دسامبر  

 د.  آمریکا نیز سرایت کر 

می منتقل  دیگر  به شخص  از شخصی  ویروس  سرفه شود.  این  افراد  ،  وقتی 

شود  در هوا منتشر میویروس از طریق قطرات ریز  کنند،  عطسه یا صحبت می

  وارد شود که در این صورت  افراد نزدیکها، بینی یا دهان  تواند به چشممی  و

 این افراد نیز مبتال خواهند شد. 

 

 

 
به افراد نزدیک   SARS-CoV-2 حاوی  ریزقطرات د نشوسرفه و عطسه باعث می 

به حفاظت از خود و  های بهداشتی  و رعایت پروتکلزدن ماسک منتقل شوند. 

 . کمک خواهد کردو جلوگیری از ورود ریز قطرات حاوی ویروس  دیگران
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توصیه می ملزومات  مردم  کنند  متخصصین سالمت  و  ماسک  از  استفاده  با 

های بهداشتی از خود و دیگران در مقابل  حفاظت شخصی و رعایت پروتکل

طور تأکید شده  قبت کنند. همینابتال به ویروس و انتقال آن به اطرافیان مرا 

این  . کاهش یابد  سرعت گسترش ویروستماس با یکدیگر را محدود کنند تا 

شود.  فاصله فیزیکی شناخته می رعایت  گذاری اجتماعی یا عنوان فاصله  امر با

متر( از یکدیگر    8/1فوت )  6با فاصله  حداقل  گذاری اجتماعی افراد  در فاصله

از  گیرند.  قرار می ترتیب  این  اجتماعاتبه  برخی  کنند.  اجتناب می  تشکیل 

نیز   موارد  کشورها  این  بر  را صادر  عالوه  قرنطینه  مردم  دستور  از  و  کردند 

ا تا حد  ومکخواستند  بمانند  خانه  در  ن  ان  برای  مانند  تنها  ضروری  یازهای 

 از منزل خارج شوند. یا دریافت خدمات درمانی  خرید مواد غذایی 

های بهداشتی  رعایت پروتکل   طورو همین  گذاری اجتماعیو فاصله  قرنطینه 

می هم  کنار  افراد  در  ماندن  سالم  به  زیادی  حد  تا  از  توانست  جلوگیری  و 

آن   انتشار  و سرعت  ویروس  اقدامات  د.  کنکمک  پیشرفت  از  یکی  قرنطینه 

اساسی بود که بسیاری از کشورها برای مقابله با بحران در دستور کار خود  

چه این امر، منجر به تعطیلی طوالنی مدت کسب و کارها و  اگرقرار دادند.  

 و به تبع آن رکود اقتصادی شد. مدارس 
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 رکود اقتصادی

کوچک  شرکت  و  بزرگ  به های  کدام  تأ هر  تحت  کووید نحوی  قرار   19- ثیر 

با خطر تعطیلی مواجه بودند، چون آنها کسب و کارهای کوچک بیشتر  داشتند.  

بودند.   وابسته  ثابت  مشتریان  معموال  شرکت به  بزرگ  توانند می بهتر  های 

د کر به آنها کمک می   اندازو پس   جوییصرفه مدیریت کنند.    را های رکود  دوره 

برخی از کسب و کارهای ضروری اجازه باقی بمانند.    بازار کسب و کار در  تا  

 د ادامه دهند.داشتند به کار خو 
  

 کسب و کارهای ضروری

های پزشکی و خدمات تعمیرات های مواد غذایی، کلینیکفروشگاه

شدند. لوازم منزل و خودرو جزء کسب و کارهای ضروری در نظر گرفته 

های تئاتر و سینما و پاساژها نیز جزء ها، سالنهای ورزشی، باشگاهسالن

آمدند. تعیین ضروری بودن یا غیرضروری شمار مشاغل غیرضروری به

لی بودند که حلی و مهای مل کار مشکلی بود. این دولتبودن مشاغ

ماندند. البته کسب و گرفتند کدام مشاغل باید باز میتصمیم می

کارهای ضروری مناطق مختلف متفاوت بودند. این مشاغل، خدماتی را 

 اشتند.شدند که مردم هر روز به آنها نیاز دشامل می
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به پیش اقتصادی  با توجه  های  ورشکستگیگیری  این همهبینی کارشناسان 

موجب    "2009تا    2007های  بزرگ سال  اقتصادی   رکود "بیشتری را نسبت به  

تعداد  دادند.  نشان می  به وضوح   را  19-کووید  تأثیر   ،آمارهای بیکاری   شد. می

مارس  مشاغل   پیدامورد    701000به    2020در  سپتامبر  کرد.    کاهش  از 

تقریبا دو  .  دادرا نشان می  این رقم بیشترین میزان افت در بازار کار   2010

مشاغل مربوط به صنعت هتلداری تعلق داشتند.  رفته    دست   سوم مشاغل از

فروشی  ها هزار خردهدهها نیز در این زمره قرار داشتند.  ها و رستورانبه کافه

تعطیل شدند.   بود.  نیز  رکود  و  تعطیلی  این شروع    ،2020می  ماه  تا  البته 

  مشاغل از تعداد برابر  تعطیل شده بود. این رقم دومیلیون شغل  6/20 حدود

 بزرگ بود. اقتصادی رفته در طی رکود  دست

 

 

 
ها برای باقی ماندن در بازار کسب و کار از تحویل غذای  بسیاری از رستوران 

 برای مشتری با پیک استفاده کردند. بر یا ارسال بیرون 
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دچار  را شرایط اقتصادی جهان  ویروس بدون مرز کرونا حقیقت این است که

افت  تحول   کرو  است.  عظیمی  م  شدیدا  19-دیکووده  اقتصادهای  و  به  لی 

قرار داد.  را تحت  و کوچک  بزرگهای  لی آسیب رساند و تجارتحم الشعاع 

با افول مواجه شدند، برخی نیز مردد بودند که دوام    کارها   و   کسببسیاری از  

یک    این   ولی   .اقتصادی بسر ببرندرکود    و تا چه زمانی باید در  آورند یا خیر می

  ی اساسیگیری تغییرنسبت به قبل از همهجهان  اقتصاد    مسلم بود که  قعیتوا

در ابعاد مختلف    19-تأثیرات کووید.  کردپرتالطمی را سپری میو دوران  کرده  

المللی مشهود بود. بسیاری  اقتصاد داخلی کشورها و مختل شدن تجارت بین

بست رسیده، فرآیند تولید با مشکل مواجه بود و صنایع نیز  از مشاغل به بن

راکد شده بود. حتی حمل و نقل داخلی دچار اختالل شده و رشد اقتصادی  

 به شدت سیر نزولی داشت.
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 شواهد بیشتر

 19-در فصل یک پیرامون این مطلب صحبت کردیم که چگونه کووید  

زندگی مردم جهان را متحول کرد و بر کسب و کارها تأثیر گذاشت و  

بیشتر  اطالعات  برای کسب  منجر شد.  اقتصادی  رکود  و  قرنطینه  به 

متخصصان علم اقتصاد در تأیید آن   هایقولنقلدرباره این مطالب، به 

 سایت زیر مراجعه کنید. در وب

abdocorelibrary.com/covid-economic-impact 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


