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فرشــته کیانــی| با گرم شــدن تنــور اقتصــاد جهانی 
نبــردی  کرونــا،  پاندمــی  زدن  کنــار  بــرای  تــاش  و 
بــرای جوانــان و تواناها آغاز شــده اســت. بســیاری از 
کشــورهای ثروتمند بــا ویزاهــای ســریع و وعده های 
اقامــت دائــم، پیامی بــه مهاجــران ماهــر در سراســر 
جهــان ارســال می کننــد: نیــرو اســتخدام می کنیــم؛ 

کنون. ا
در آلمان، جایی که مقامات اخیرا هشدار دادند به 
400 هزار مهاجر جدید در سال برای ُپر کردن مشاغل 
در رشــته های مختلف از دانشــگاه گرفته تا خدمات 
سیســتم های تهویــه مطبــوع نیــاز دارد، یــک قانون 
جدیــِد مهاجــرت از ویــزای کار ســریع و 6 مــاه بــرای 

اقامت و یافتن کار می گوید. 
کانادا قصد دارد تا سال 2023 به 1.2 میلیون مهاجر 
جدید اقامــت دهد. در اســترالیا، جایی کــه معادن، 
بیمارســتان ها و ... همگی پس از نزدیک به دو ســال 
دور از دســترس اند، با مرزی بســته، دولت قصد دارد 
تعداد مهاجرانی را که سال آینده اجازه ورود به کشور 

می یابند، تقریبا دو برابر کند.
تــاش جهانــی بــرای جــذب خارجی هــای ماهــر، 

به ویــژه مهارت هایــی کــه بیــن کار فیزیکــی و دکتری 
فیزیک قرار می گیرند، با هدف هموار کــردن خروج از 

این همه گیری است. 
بــه  وادار  را  مــردم  از  بســیاری  کوویــد  اختــال 
بازنشستگی، استعفا یا بازنگشتن به کار کرده است، 
امــا آثــار آن عمیق تــر می شــود. بــا نگه داشــتن افــراد 
بســیاری در محل  خــود، این همه گیــری نامتعادلی 
جمعیتــی بشــر را آشــکارتر کــرده اســت؛ کشــورهای 
ثروتمنــد که به ســرعت در حال پیر شــدن هســتند، 
کــه  کمــی دارنــد، در حالــی  کارگــران جدیــد بســیار 
کشورهای دارای نیروی جواِن مازاد، اغلب برای همه 

کار ندارند.
رویکردهای جدید درباره این ناهماهنگی بر بحث 
جهانی در مورد مهاجرت تأثیر می گذارد. دولت های 
اروپایــی دربــاره نحــوه برخــورد بــا موج هــای جدیــد 
پناهجویــان اختاف نظر دارنــد. در ایــاالت متحده، 
سیاست مهاجرت عمدتا ثابت مانده است، با تمرکز 
بــر مــرز مکزیــک، جایــی کــه بازداشــت مهاجــران به 
باالترین ســطح رســیده اســت. با این حال، بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته در حال ایجاد برنامه های 

بــرای ورود  و پخته تــر  کارآمدتــر  ســخاوتمندانه تر، 
خارجی هــا و کمــک بــه آنــان بــرای تبدیل شــدن به 

بخشی دائمی از جوامع خود هستند.
ژان کریستف دومونت، رئیس تحقیقات مهاجرت 
بین المللی »سازمان همکاری اقتصادی و توسعه« یا  
O.E.C.D گفت: »کووید شــتاب دهنده تغییر است. 
کشورها مجبور شده اند اهمیت مهاجرت و مهاجران 

را درک کنند.«
همه گیری چندین تغییر عمــده در تحرک جهانی 
ایجاد و مهاجرت نیروی کار را  کند کرده است. پاندمی 
رقابت بیشتری برای »عشایر دیجیتالی« ایجاد کرد، 
چنانکه بیش از 30 کشور از جمله باربادوس، کرواسی 
و امــارات متحــده عربــی برنامه هایــی بــرای جــذب 
کارگران ســیار فناوری ایجاد کردند. همه گیری منجر 
به تسهیل کلی قوانین کار برای خارجی هایی شد که 
 )DNs( قبا نقل مکان کرده بودند. )عشایر دیجیتال
یــا کوچ گــردی دیجیتــال بــه افــرادی اشــاره دارد که از 
طریق فناوری ارتباطات راه دور امرار معاش می کنند. 
آنان در سفرند و مثل کوچ نشینان زندگی می کنند.( 
بسیاری از کشــورها، از جمله بلژیک، فناند و یونان، 

به خارجی هایی که با ویزاهای دانشــجویی یا ســایر 
ویزاها وارد شده بودند، حقوق کار اعطا کردند. برخی 
کشورها مانند نیوزیلند نیز ویزای کار موقت را به طور 
نامحدود تمدید کردند، در حالی کــه آلمان با قانون 
جدیــد مهاجرت خــود، روند به رســمیت شــناختن 
صاحیت هــای حرفــه ای خارجی را تســریع کــرد. در 
ژاپن، کشــوری کــه به ســرعت پیــر می شــود و به طور 
ســنتی در برابر مهاجرت مقاومت کرده است، دولت 
به کارگران موقت اجازه داد تــا وضعیت خود را حفظ 

کنند.
اوایل امسال یک نظرسنجی در بریتانیا نشان داد 
زمانی کــه وقت بازگشــایی ها فرا رســید، به نظــر افراد 
کمی به کاهش ســطح مهاجرت اهمیــت می دادند. 
بعد کمبود نیــروی کار رخ نمود. قصابــان، رانندگان، 
مکانیک ها، پرستاران و کارکنان رستوران. در سرتاسر 
جهان توســعه یافته، به نظر می رســید کارگران کافی 

وجود ندارد!
در بریتانیــا، جایــی کــه برگزیــت مانع دسترســی به 
مهاجــران از اروپــا شــده اســت، نظرســنجی از 5700 
شــرکت در مــاه ژوئــن نشــان داد 70 درصد آنهــا برای 
اســتخدام کارمنــدان جدیــد دچــار مشــکل شــده  
بودنــد. در اســترالیا، شــرکت های معدنــی به دلیــل 
کاهــش  کارگــر، پیش بینــی درآمــد خــود را  کمبــود 
داده انــد و حــدود 100 هــزار فرصــت شــغلی فقــط در 
بخش هتلــداری وجــود دارد. در شــب های شــلوغ، 
کارگــران ظرفشــوی در رســتورانی مجلل در ســیدنی 

ساعتی 65 دالر درآمد دارند!
در ایاالت متحده، جایی که سال گذشته افراد بازار 
کار را بــا میزانــی بی ســابقه تــرک کردند، صدا هــا برای 
تغییر جهت سیاســت مهاجرت در راســتای اقتصاد 
بلندتــر می شــود. اتــاق بازرگانــی ایــاالت متحــده از 
سیاست گذاران خواسته سیستم مهاجرت را بازبینی 
کنند تا امــکان ارایه ویزاهــای کاری و گرین کارت های 

بیشتری فراهم شود.
در اقتصادهــای پیشــرفته، اقدامــات مهاجرتــی 
شــامل کاهــش موانــع ورود بــرای مهاجــران واجــد 
شرایط، دیجیتالی کردن ویزا برای کاهش کاغذبازی، 
افزایــش الزم حقــوق بــرای کاهــش اســتثمار و قــول 
کــه  کارگرانــی  رونــدی بــرای دائمی کــردن وضعیــت 

خواهان فراوان دارند، انجام شده است.
»عشــایر دیجیتال« پرتغال می توانند تــا زمانی که 
بخواهنــد، بمانند. کانــادا که پنجمین ســال متوالی 
کاهش زاد و ولد خود را در سال 2020 گذراند، الزامات 
زبــان را بــرای اقامــت کاهــش داده و 20 هــزار محــل 
برای کارکنان بهداشتی که می خواهند اقامت کامل 
داشــته باشــند، باز کرده اســت. یکــی از شــدیدترین 
تغییرات ممکن اســت در ژاپن باشــد، جایی که یک 
بمب ســاعتی جمعیتی باعث شــده فروش پوشک 

بزرگساالن بیشتر از پوشک نوزادان باشد! 
پس از ارایــه راه های اقامــت برای کارکنــان مراقبت 
از ســالمندان، کشــاورزی و ســاختمانی در دو ســال 
پیــش، یک مقــام ژاپنــی هفته گذشــته گفــت دولت 
همچنیــن به دنبــال این اســت که بــه ســایر کارگران 

دارای ویزای پنج ســاله اجازه دهــد به طور نامحدود 
بمانند و خانواده های خود را بیاورند.

کتــاب جدیــدی بــه نــام  گ خانــا، نویســنده  پــارا
مــورد  در  دولت هــا  بــه  کــه   ،)Move( »حرکــت« 
سیاســت های مهاجــرت توصیه هایــی کرده اســت، 
گفت: »این جنگی برای اســتعدادهای جوان است. 
با توجه جدی کشورها به داشتن تعادل جمعیتی و 
رفع کمبود نیروی کار، شاهد تدوین قوانین سطوح 

اقامت هستیم.«
برای کشورهایی که مهاجران اغلب از آنجا می آیند، 
آمادگی گســترده  بــرای مهاجرت متخصصــان، خطر 
فرار مغزها را به همراه دارد، اما دریچه ای برای رهایی 

جوانان و ناامیدها نیز می گشاید.
کشــورهایی مانند آلمان مشــتاق اســتقبال از آنان 
هســتند: سیســتم حرفــه ای تحسین شــده آن، بــا 
گواهینامه های دقیق و آموزش در محل کار، با کمبود 

روزافزون نیروی کار رو به روست.
هولگــر بونین، مدیــر تحقیقــات موسســه اقتصاد 
کار IZA در بــن، گفــت: »در طــول بحــران کرونــا، این 
سیستم واقعا از هم پاشیده است. ما شاهد کمترین 
تعــداد قراردادهــای کارآمــوزی از زمــان اتحــاد آلمان 

بوده ایم.«
جوانــان آلمانــی به طــور فزاینــده ای تحصیــل در 
دانشگاه ها را ترجیح می دهند و نیروی کار این کشور 
در حال کاهش اســت. بر اساس مطالعه ای که اخیرا 
موسســه اقتصادی آلمــان منتشــر کرده اســت، این 
کشــور در 15 ســال آینده پنج میلیون کارگر را از دست 
خواهد داد؛ این رقم تا سال 2030 به 3.2 میلیون نفر 

می رسد.
در یــک مرکــز آموزشــی منطقــه ای در دورتمونــد، 
حــدود 100 کارآمــوزدر کاس هــای درس و فضاهــای 
نجــار،  برقــکار،  آرایشــگر،  کــه  می آموختنــد  کاری، 
جوشــکار، نقــاش، مکانیــک ماشــین آالت، اپراتــور 

ماشین های برش و سرایدار حرفه ای شوند.
 هزینه هــای برنامه های 24 تــا 28 ماهــه را اداره کار 
دولت محلی تأمین می کند کــه هزینه های آپارتمان 
و زندگی را نیز شامل می شــود. برای ورود، داوطلبان 
ابتدا باید یــک دوره ادغام و یــک دوره زبان بگذرانند 

که هزینه آن را هم دولت آلمان پرداخت می کند.
اما بــا وجود دســتاوردهای برخــی کارگــران و برخی 
مکان ها، اقتصاددانان و جمعیت شناسان استدالل 
کار باقــی می مانــد  کــه شــکاف های بــازار  می کننــد 
و بیشــتر می شــود، در حالــی کــه همه گیــری نشــان 
می دهد برای مدیریت ناهماهنگی جهانی کار بسیار 
باید انجام شــود، نه تنها در جمعیت، بلکه در زمینه 

توسعه هم.
گرمــای  یــک ســوال شــاید آب ســردی باشــد بــر 
گر کارگران واجد شــرایط کافی، که  اســتقبال جدید: ا

بخواهند جابه جا شوند، وجود نداشته باشند، چه؟
گــر  »ا گفــت:   O.E.C.D محقــق   دومونــت، 
می خواهید کارگران جدید جذب کنید، باید شرایط 

جذابی به آنان پیشنهاد دهید.«
منبع: نیویورک تایمز

نبرد جهانی برای جذب مهاجران!
کشورهای توسعه یافته نبردی جهانی برای جذب نیروی کار  به راه انداخته اند و در حال رقابت برای جذب و آموزش مهاجران هستند 

کسن ها در  شهروند | در حالی که غالبا اثربخشــی وا
برابر بیمــاری  شــدید و بستری شــدن در بیمارســتان، 
حتی با وجود موج کرونای بسیار مسری دلتا در ایاالت 
متحــده، پایــدار مانــده اســت، تعــدادی از مطالعــات 
کــه محافظــت آنهــا در  منتشرشــده نشــان می دهــد 
برابــر عفونت، بــا یا بــدون عایــم، کاهش یافته اســت. 
کارشناسان بهداشت عمومی می گویند این کاهش به 

کسن ها کارایی ندارند. این معنی نیست که وا
در واقــع، بســیاری از مطالعــات نشــان می دهند که 
کســن ها بیــش از 50 درصــد در پیشــگیری از کوویــد  وا
کســن های کوویــد باید از  موثرند، ســطحی که همــه وا
آن برخوردار می بودند یا از آن فراتر می رفتند تا در سال 

2020 سازمان غذا و داروی آمریکا به آنها مجوز می داد.
امــا اهمیــت ایــن کاهــش در اثربخشــی و اینکــه آیــا 
نشان دهنده این است که همه بزرگســاالن باید واجد 
شــرایط تزریــق دوز تقویت کننــده شــوند یــا خیــر هنوز 

محل بحث است.
کســن ها را در  مطالعــه ای در انگلیــس اثربخشــی وا
برابر کرونای دلتا در دراز مدت بررسی کرد. این تحقیق 
کســن فایزر/بایون تــک دو هفتــه پس از  نشــان داد وا
دوز دوم حــدود 90 درصــد در پیشــگیری از عفونــت 
عامت دار موثر اســت، اما بعــد از 5 ماه این اثربخشــی 
بــه 70 درصد کاهش می یابد. تحقیقی مشــابه نشــان 
کســن مدرنا هــم ارایــه می دهد با  داد محافظتــی که وا

گذشت زمان کاهش می یابد.
تحقیقی در ایاالت متحده و تحقیقی دیگر در کانادا 
کســن ها را در پیشگیری از هرگونه عفونت  اثربخشی وا
بــر اثــر کرونــای دلتــا، اعــم از عامــت دار یــا بی عامت، 
گرچــه آنهــا ســطوح مختلــف کاهش  بررســی کردنــد. ا
را نشــان دادنــد، اما هــر دو تحقیــق نتیجــه گرفتند که 
کســن ها ارایه می دهند به مــرور زمان  محافظتی که وا

کاهش می یابد.
اما هر دو تحقیق انگلیسی و کانادایی نشان دادند که 
کسن های فایزر/ حتی پس از گذشت چندین ماه، وا
بایون تــک و مدرنــا در پیشــگیری از بستری شــدن در 

بیمارستان بسیار موثرند.
هر یک از این ســه تحقیق میزان متفاوتــی از کاهش 
کســن را نشــان دادند، به دلیل تفــاوت در  اثربخشــی وا
عواملــی از جمله مــکان، روش های مطالعــه و هرگونه 

تفاوت رفتاری بین افراد.

کسینه نشده  به  مرحله  بسیار مهم: تبدیل  افراد وا
کسینه شده  وا

ملیســا هیگــدون، یکــی از اعضــای هیــأت علمــی 
دانشــکده بهداشــت عمومی جان هاپکینز بلومبرگ، 
که پروژه ای را برای گردآوری تحقیقات در مورد عملکرد 
کســن کووید هدایت می کنــد، گفت: »هــدف اصلی  وا
کسن کووید جلوگیری از بیماری شدید و مرگ است  وا

و آنها هنوز هم در این زمینه خوب کار می کنند.«
او افــزود امــا این کاهــش محافظت در برابــر عفونت، 
تأثیــر خواهــد داشــت: »بــا کاهــش واقعــی اثربخشــی 
کســن، احتماال در مجموع شــاهد موارد بیشــتری از  وا

ابتا خواهیم بود.«
کــز کنتــرل  داده هــای جمع آوری شــده از ســوی مرا
و پیشــگیری از بیمــاری آمریــکا، روندهای مشــابهی را 
کسن های mRNA نشان می دهند، همچنین  برای وا
کسن تک دوز جانسون اندجانسون  نشان می دهند وا
نســبت به فایــزر یا مدرنــا در برابــر پیامدهای شــدید و 
بیمــاری، کمتر موثر اســت. ایــن نتایج به شــکل گیری 
توصیه هــای فعلی دربــاره دوز تقویت کننــده در ایاالت 

متحده کمک کرده اســت: در میــان دریافت کنندگان 
کســن های فایــزر و مدرنــا، افــراد 65 ســاله و باالتــر،  وا
همچنین بزرگســاالن در معــرض خطر بــاال، 6 ماه پس 
از تزریــق دوز دوم واجــد شــرایط دریافــت دوز ســوم 
هستند. هر بزرگســالی هم که با جانسون اندجانسون 
کسینه شده باشــد، ممکن اســت پس از دو ماه یک  وا

تقویت کننده را انتخاب کند.
ضــرورت  مــورد  در  کارشناســان  کــه  وجــودی  بــا 
تزریــق دوزهــای تقویت کننــده بــرای غیــر از آنانــی کــه 
آسیب پذیر ترند، اختاف نظر داشتند، همه بزرگساالن 
آمریکایی باالی 18 ســال، روز جمعــه، 19 نوامبر، واجد 
کســن کرونا شــدند و به ایــن ترتیب  شــرایط دریافت وا

ماه ها سردرگمی به دلیل دســتورالعمل های پیچیده 
که سرعت جذب آنها را کند کرده بود، پایان یافت.

دربــاره نیــاز بزرگســاالن بــاالی 65 ســال بــه دوزهای 
تقویت کننده، توافق بیشــتری بین کارشناسان وجود 
کسن برای این  دارد. کاهش مشاهده شده اثربخشی وا
گروه سنی ممکن است عواقب بیشتری داشته باشد، 
زیرا خطر بستری شدن در بیمارستان بر اثر کووید افراد 

مسن را بیشتر تهدید می کند.
حــدود 71 درصــد از افــراد 65 ســاله و باالتــر -حــدود 
اول  ســری  متحــده  ایــاالت  در  نفــر-  میلیــون   36
کسیناســیون خــود را بیــش از 6 مــاه پیــش انجــام  وا
کسن  کنون حدود 31 درصد هم یک دوز وا داده اند. تا
تقویت کننده تزریق کرده انــد. 69  میلیون نفر دیگر در 
ایاالت متحده زیر 65 ســاله اند که آن 6 ماه را پشت سر 
گذاشته اند. برخی کشورها، از جمله کانادا، قبا تزریق 
دوز تقویت کننده را برای همه بزرگساالن مجاز کرده اند. 
کارشناسان نگرانند که تمرکز ملی بر تقویت کننده ها، به 
مهم ترین هدف کشور آسیب بزند. الی روزنبرگ، معاون 
مدیــر علــوم در دفتــر بهداشــت عمومــی در دپارتمان 
کســن  کــه اثربخشــی وا ایالــت نیویــورک،  بهداشــت 
کوویــد را مطالعه کرده اســت، گفــت: »تبدیل شــدن از 
کسینه شــده هنوز  کسینه نشــده به فــردی وا فردی وا

مرحله ای بسیار مهم، حیاتی و نگران کننده است.«
منبع: نیویورک تایمز

کسن ها می دانیم آنچه درباره کاهش اثربخشی وا
کسن های کووید-19 با گذشت زمان کاهش می یابد مطالعات نشان می دهد اثربخشی وا
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