معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
گزارشی در خصوص کشور استرالیا و نیازمندی بازار کار آن به نیروی کار خارجی

دفتر هدا یت نیروی کار و کاریابی اه
مرداد ماه 6931
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بخش اول  :اطالعات عمومی
جغرافیا و آب و هوا :
استراليا بزرگترين جزيره جهان و كوچك ترين قاره است .مساحت آن  0032877كيلومتر مربع و
 80033كيلومتر مربع خط ساحلی دارد .مساحت آن معادل اياالت متحده آمريكا و در حدود 23
برابر جزيره بريتانيا يا تقريبا دو برابر مجموع مساحت هندوستان و پاكستان است و دارای مقام
ششم از جهت مساحت در دنيا می باشد .ميانگين ارتفاع استراليا از سطـح دريا در مقايسه با
ميانگين جهانی (درحدود 077متر) كمتر از  877متراست .مرتفع ترين نقطه اين كشور كوهستان
كسكيوسكو با ارتفاعی معادل  2223متر در جنوب شرقی كشور واقع شده است .استراليا يكی از
قديمی ترين سرزمين های جهان و مسطح ترين و خشك ترين قاره مسكونی دنيا و هر چند كه زمين
های باير غيرقابل سكونت و مناطق نيمه بيابانی وسيعی دارد ،بااين وجود ،اين سرزمين با دارا بودن
جنگل های استوايی و دشت های وسيع در شمال ،بيابان در مركز ،زمين های كشاورزی حاصل
خيزدرشرق ،جنوب و جنوب غربی و سرزمين های پوشيده از برف در جنوب شرقی ،ازنظر اقليمی بسيار
متنـوع است .در ساحل غربـی اين كشـور اقيانوس هند و در ساحـل شرقـی آن درياهای تاسمـان
)(Tasmanو كورال ) (Coralاز اقيانوس آرام جنوبی قرار دارند .
استراليا دارای يكی از بهترين مناطق آب و هوايی دنيا می باشد .شايد به همين دليل هست كه همه
ساله افراد بسيار زيادی از كشورهای پيشرفته اروپايی ( به خصوص انگلستان ) كانادا و امريكا در پی

يافتن يك محل سكونت دائم ،استراليا را انتخـاب می كنند .بيش از  23درصد متقاضييان ويزاهای
دائم استراليا از كشورهای اروپايی از جمله انگلستان می باشند .
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از آنجا كه اغلب شهرهای استراليا از جمله سيدنی ،ملبورن ،پرت ،گلد كاست ،آداليد ،ولونگونگ ،نيو

كاستل و هبارت شهرهای ساحلی هستند ،تقريبا در همه فصول سال اين شهرها سر سبز هستند و به
دليل كمی جمعيت ،بارندگی های فراوان و پهناور بودن كشور ،آب و هوای استراليا تقريبا در همه جا
حتی در شهر بزرگی چون سيدنی عاری از آلودگی می باشد .

فصل های استراليا بر خالف فصول نيمكره شمالی است .ماه ژوئيه شروع زمستان می باشد كه

سراسر كشور استراليا از پايين ترين دما برخورداراست .مناطق كوهستانی با متوسط دمای (  +3تا -3
) درجه سانتيگراد سردترين نقاط استراليا هستند در حالی كه مناطق گرمسيری آن متوسط دمايی بين

(  3تا  ) 87درجه سانتيگراد را نشان می دهند .

استراليای جنوبی باالترين متوسط دما را معموال در ماه های ژانويه و فوريه دارد ،در صورتی كه دسامبر
گرمترين ماه تابستانی در شمال استرالياست .

محیط زیست و کشاورزی :
بلندترين حصارهای جهان در استراليا قرار دارد .حصار دينگو در مركز كويين لند حدود  3385كيلومتر
طول و  3/5متر ارتفاع دارد .اين حصار در دورتادور مراتع گوسفندان و شترمرغ ها ساخته شده است تا
از دسترس حمله انواع حيوانات وحشی به دور باشند .در اين كشور بيش از  547ميليون راس گوسفند
در مراتع و مزارع وجود دارد .پشم گوسفند استراليايی از لحاظ كيفيت و كميت در جهان اهميت خاصی
دارد و يك منبع صادراتی و اقتصادی برای اين كشور محسوب می شود ،به اين ترتيب می توان افزود
كه استراليا بزرگترين صادركننده پشم در جهان است .اين سرزمين از لحاظ دام بسيار غنی است و
بيش از  24ميليون راس گاو دارد كه در بخش صادرات پوست و گوشت گاو نيز جزو بزرگترين
صادركنندگان در دنيا می باشد .اين سرزمين حاصل خيز بيش از  23777گونه گياهی دارد كه از آن ها
برای مصارف خو راكی و دارويی استفاده می شود و اين در حالی است كه در سراسر اروپا تنها 50777
گونه گياهی وجود دارد .
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كانگورو يك حيوان منحصر به فرد است كه فقط در استراليا زندگی می كند و زيستگاه اصلی آن در

استرالياست .برآورد شده كه بيش از  47ميليون كانگورو در اين سرزمين يافت می شود .شترمرغ نيز
يكی ديگر از گونه های جانوری استرالياست كه از گوشت ،پر و تخم آن استفاده می شود  .كواال نيز

حيوان ديگری است كه فقط در استراليا يافت می شود .

در اين سرزمين جنگل های وسيعی ديده می شود كه سبب خوش آب و هوايی و تنوع گياهی و

جانوری شده است .

جمعیت :
استراليا در حدود  24ميليون و  377هزار نفر جمعيت دارد و با تراكم نسبی  8/54نفر در هر كيلومتر
مربع ،يكی از پايينترين ارقام ميزان تراكم در جهان را دارا میباشد .كرانه جنوب شرق اين كشور،
تراكم جمعيتی بيشتری نسبت به ساير نقاط دارد .يك سوم جمعيت كشور در ايالت نيوساوت ولز و
يك چهارم ديگر در ايالت ويكتوريا به سر میبرند .بيشتر جمعيت در مناطق شهری ساكن و كمـتر از
 %53از مـردم استـراليا در مناطق روستـايی زندگی می كنند .سيدنی پرجمعيت ترين شهر استراليا
است .بيشترين جمعيت استراليا متشكل است از مهاجرين قرن نوزدهم و بيستم كه اكثريت نيز از
بريتانيا و ايرلند به اين كشور آمده اند .جمعيت استراليا از زمان جنگ جهانی اول تا كنون چهار برابر
شده است .در سال  2775پنج گروه عمده از ميزان 20/4درصدی از جمعيت متولد خارج از استراليا،
شامل متولدين انگلستان ،نيوزلند ،ايتاليا ،ويتنام و چين بوده اند .بوميان استراليا حدود نيم ميليون
نفر تخمين زده شدهاند كه دو درصد جمعيت كل كشور را تشكيل میدهند.
به مانند ساير كشورهای توسعه يافته ،استراليا نيز جمعيتی رو به پير شدن دارد كه اين امر تعداد
بيشتر افراد رو به بازنشستگی و كاهش افراد در سن كار را به همراه خواهد داشت و اين سبب جذب
مهاجر و نيروهای متخصص كار از ساير كشورها شده است .عمده مهاجرين افراد متخصص هستند و
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مهاجرت از طريق خانواده نيز رو به رشد است .استراليا به صورت لحظه ای جمعيت خود را از طريق وب
سايت رسمی آمار استراليا به نشانی  www.abs.gov.auنشان می دهد .

حکومت :
در سال  5۰77ميالدی ،ملكه ويكتوريا طی قانونی به استراليا استقالل سياسی اعطا كرد .استقالل كشور
استراليا به طور رسمی در روز اول ژانويه  5۰75اعالم شد و از اين به بعد استراليا به عنوان يك قلمرو
همسود يا سرزمينی با حكومت مستقل اما در زمره كشورهای تحت حمايت بريتانيا درآمد.
پارلمان فدرال متشكل است از دو مجلس كه با رأی اجباری تمامی افراد بالغ انتخاب میشود.
مجلس سنا دارای  00عضو است كه با تعيين تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت هر منطقه
انتخاب میشوند 52 ,سناتـور از هر ايالت برای مدت شـش سال و  2سناتـور از هر دو « سرزمين » برای
مدت سه سال انتخـاب می شوند .مجلس نمايندگان با  543عضو برای دوره سه ساله انتخاب
میشود .نخست وزير را كه دارای پشتيبانی اكثريت در مجلس نمايندگان است ،فرماندار كل انتصاب
میكند .ملكه بريتانيا حكمران استراليا نيز هست و فرماندار كل نمانيده وی در اين كشور است.
نخست وزير ،رئيس شورای اجرايی فدرال (كابينه) است كه به پارلمان پاسخگوست .هر ايالت دارای
دولت خود است.
دادگاه عالی ،پارلمان فدرال و خانه فرماندار كل كه به صورت تشريفاتی و به نمايندگی از ملكه
انگلستان ،رياست دولت را در استراليا بر عهده دارد در پايتخت قرار دارند .در عمل نخست وزير منتخب
در كنار دولت و مجلس اداره كشور را در دست دارند .حكومت در اين كشور از سه قوه تشكيل شده
است :
قوه مققنه  :پارلمان از ملكه ،مجلس سنا و مجلس نمايندگان تشكيل شده است .نمايندگی ملكه را

فرماندار كل بر عهده دارد كه در مقام عمل فعاليت اندكی در پارلمان داشته يا هيچ فعاليتی ندارد.
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قوه مجريه  :شورای اجرايی فدرال .در عمل مشاوران عضو اين شورا شامل نخست وزير و وزرا می

باشند.

قوه قضائيه  :متشكل است از ديوان عالی استراليا و محاكم فدرال .زمانی كه در سال  5۰03قانون

استراليا به تصويب رسيد ،داد گا ه های ايالتی به طور رسمی از كميته قضايی شورای مشترک المنافع
مستقل شدند.

اقتصاد :
واحد پول دالر استراليايی و اين كشور دارای اقتصاد بسيار شكوفا در سال های اخير در دنيا بوده است.

سرعت رشد اقتصادی بسيار باال و نرخ بهره پايين ،از جمله مسايل قابل توجه در استرالياست .سطح

زندگی در استراليا از استاندارد بسيار بااليی برخوردار می باشد .دولت سرمايه گذاری های بسياری در

بخش های زير بنايی مانند آموزش ،سالمت و حمل و نقل كرده است و درآمد سرانه در استراليا بيشتر
از انگلستان ،آلمان و فرانسه است.

از زمان جنگ جهانی دوم ،اقتصاد استراليا تحت الشعاع استخراج معدن بوده است و اكنون مواد

معدنی بيش از  %87صادرات كشور را به خود اختصاص میدهد .استراليا ذخاير بزرگی از زغال سنگ،

نفت و گاز طبيعی ،اورانيوم ،سنگ آهن ،مس ،نيكل ،بوكسيت ،طال و الماس دارد .صنايع توليدی و
آماده سازی عمدتا بر اساس اين منابع استوار است  :آهن و فوالد ،ساختمان سازی،پااليش نفت و
مواد پتروشيمی ،توليد وسايل نقليه و مهندسی .صنايع غذايی و منسوجات بر اساس كشاورزی و

دامداری است .اتكای استراليا به بخش كشاورزی و دامداری بسيار كاهش يافته است و در 5۰۰7
دولت برنامههايی را برای كاهش تعداد گوسفند اعالم كرد .با اين حال ،اين كشور هنوز بزرگترين توليد

كننده پشم است .منابع عمده شامل گوسفند ،گاو ،غالت (به ويژه گندم) ،شكر (در كوئنزلند) و ميوه
است .بخش قوی تجاری ،شامل بانك ها و بنگاههای مالی به تنوع اقتصادی میافزايد .

6

مناظر زيبای توريستی ،آب و هوای خوب و امنيت باال برای گردشگران ،صنعت گردشكری در استراليا را
به يك صنعت بزرگ تبديل كرده است و اين صنعت به همراه صنعت پذيرش دانشجو ،به دو پديده
قوی و رو به رشد برای اقتصاد استراليا تبديل گرديده اند.

نظام مالياتی :
مبلغ كلی ماليات های مستقيم و غير مستقيم در مقايسه با استانداردهای بين المللی ،نسبتا پايين
است ،اگر چه انتـظار می رود در سال های آينده اصالحات مالياتی اساسی انجام شود .برای انجام امور
مالياتی ،بايد كد مالياتی ) (TFNداشت كه امكان تهيه آن از اداره محلی ماليات استراليا وجود دارد،
در غير اين صورت تا زمان دريافت  ، TFNبا باالترين نرخ ماليات بر در آمد  ،ماليات اخذ می گردد.
ماليات بر درآمد  :ماليات بر در آمد از همه افرا د مقيم در استراليا بر اساس در آمد جهانی آنها و از

افراد غير مقيم تنها براساس در آمد به دست آمده در استراليا ،اخذ می شود .گـردشگـرانی كه بـرای

مدتی كوتاه در استـراليا اقامت می كـنند ( برای مدتی كمتر از  0ماه ) بر اساس نرخ های افراد غير

مقيم ،مشمول ماليات بر درآمد می شوند .ماليات بر در آمد برای درآمدهای مثل حقوق ،دارايی و
سود سرمايه محاسبه می شود و نرخ آن از  27درصد ( برای در آمدهای بيش از  3475دالر استراليا) تا

 40درصد ( برای درآمدهای بيش از  37777دالر استراليا ) متفاوت است .نرخ ماليات برای افراد غير

مقيم ،از  2۰درصد ( حداكثر  27077دالر استراليا ) تا  40درصد ( برای درآمدهای باالی 37777دالر

استراليا ) متفاوت است .در اكثر موارد ماليات از حقوق كسر می شود .همه افراد مقيم كه در آمد
ساليانه ای بيش از  3477دالر استراليا دارند بايد گزارش مالياتی تهيه و تنظيم كنند.

ماليات سود سرمايه  (CGT) :وجود ندارد.
ماليات اموال و دارايی ها  :وجود ندارد.
ماليات بر ارث وهديه  :وجود ندارد.
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ماليات برارزش افزوده  /خريد  /فروش  :در استراليا سيستم  VALوجود ندارد اما برای كاالهای غير

ضروری از  52تا  82درصد ،ماليات فروش محاسبه می شود .ماليات فروش وسايل نقليه از  50تا 43
درصد متفاوت است.

فرهنگ و زبان :
اولين ساكنين استراليا ابورجينال ها هستند كه از 47777سال پيش و يا بنا به گفته ای 07777سال
پيش در استراليا ساكن بوده اند .مردمان بومی استراليا اعتقادات معنوی مخصوص به خود را دارند،
حرمت برای زمين ،فرهنگ های گوناگون و سنت هنری كه يكی از قديمی ترين سنت آنهاست .امروزه
جمعيت اقوام بومی استراليا چيزی در حـدود  438777نفـر است كه 2درصد كل جمعيت استـرليا را
تشكـيل می دهند .
استراليا جامعه ای است كه چند فرهنگی بودن جامعه را به صورت تمام و كمال قبول می كند و

دارای مردمانی است كه از فرهنگ ها و اقوام مختلف هستند .استراليايی ها از كشورهای بسيار
مختلفی آمده اند و به همين خاطر نژاد پرستی به ندرت ديده می شود و در صورت مشاهده و اثبات
يك جرم است كه مجازات كيفری دارد.

نزديك به  43درصد از مردم استراليا ،يكی از والدين آنها در خارج از اين كشور متولد شده اند .با آنكه
زبان انگليسی ،زبان رسمی اين كشور است ،تعداد قابل توجهی از مهاجرين نسل اول و دوم دو زبانه

هستند .در استراليا مردم به بيش از  877زبان ازجمله زبان های بومی سخن می گويند .استراليا
مذهب رسمی ندارد و مردم استراليا دارای آزادی انتخاب اديان و از اديان بسيار گوناگونی نيز پيروی

می كنند به طوری كه در يك محله مسجد ،كليسا و معبد بودا همگی وجود دارند .در استراليا هركس در
چارچوب قانون آزاد است تا فرهنگ و سنت های دينی خود را ابراز و بدان عمل نمايد .
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در پارک بيوسنتيال كه از پارک های مشهور سيدنی می باشد ،تنديسی از كوروش بزرگ به نشانه اولين

موسس جامعه چند فرهنگی بنا شده است كه هر روز مورد بازديد خيلی از ساكنين سيدنی و گردشگران

قرار می گيرد.

بخش دوم  :مهاجران در استرالیا و مهاجرین ایرانی
* پس از لغو شدن سياست استراليای سفيد در سال  ،5۰08ابتكارات متعددی از جانب دولت به
منظور گسترش هماهنگی نژادی صورت پذيرفته است كه جملگی بر سياست چند فرهنگی شدن

جامعه استوار است.

طبق قوانين فدرال و قوانين ايالتی با هيچكس نمی بايست به خاطر سن ،نژاد ،كشور اصلی ،جنسيت،

وضعيت تاهل ،بارداری ،اعتقادات سياسی و مذهبی ،معلوليت و عاليق جنسی كمتر از ديگران رفتار
شود .تبعيض نژادی در استراليا قابل قبول نيست .اين قانون در اكثر زمينه ها مانند استخدام،
آموزش وپرورش ،مسكن ،خريد اجناس و دسترسی به خدمات از قبيل دكتر ،بانك و هتل ها نيز صادق

است .زن و مـرد از نظـر قانون و سايـر موارد برابر می باشند .سازمان های دولتی مسئوليت دارند كه
متنوع بودن فرهنگ های مردم استراليا در ارائه خدمات به آنها را در نظر بگيرند .به طور مثال اغلب

ادارات دولتی اطالعيه های خود را به چند زبان مختلف ترجمه كرده و در دسترس افراد قرار می دهند و

برای كسانی كه قادر نيستند انگليسی صحبت كنند ،متـرجم تلفنی يا حضوری آماده می كنند .اكثر

بيمارستان ها و مراكز درمانی مترجمين استخدامی دارند .اگرچه آزادی بيان دراستراليا مرسوم است،

ولی دشنام ،تحقير ،توهين و تهديداشخاص يا گرو ه ها بر پايه نژاد ،كشور اصلی ،جنسيت ،وضعيت

تاهل ،بارداری و اعتقادات مذهبی و سياسی عملی خالف قانون است و تبعات جدی دارد.

* بنا به سـوگندنامه هنـگام شهـروندی ،شهـروندان استـراليايـی ( مهاجرين ) دارای وظايف و
مسئوليت هايی هستند كه برخی از آنان شامل موارد زير می شود:
الف ) از قانون پیروی کنند
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ب ) در انتخابات ایالتی و منطقه ای و نیز رفراندوم شرکت کنند
پ ) حمایت از استرالیا در صورتی که نیاز باشد

ت ) اگر از آنها خواسته شد ،در هیأت ژوری دادگاه ها شرکت کنند
ث ) مساوات و رفع تبعیض

مهاجران حق دارند كه مورد احترام باشند و احتياجات آنها مانند احتياجات ديگران منصفانه برآورده
شود .همچنين مهاجرين هم بايد با ديگران به احترام رفتار كنند ،خواه در استراليا متولد شده باشند و

خواه مانند خود آنان ،مهاجر باشند.

* ايرانيان استراليايی يا استراليايی های ايرانی تبار به آن دسته از شهروندان استراليايی گفته

میشود كه يا از ايران به آن كشور مهاجرت كرده اند و يا تبعههای نسل اول ( فرزندان مهاجران

ايرانی ) می باشند .اولين گروه از مهاجران ايرانی در سال  5۰84وارد خاک اين كشور شدند .پس از آن

در سال های  5۰43و  5۰38تعدادی ديگری از آنان كه اغلب نيروی متخصص بودند به استراليا

مهاجرت نموده اند و از اين به بعد بود كه دولت تسهيالتی را برای آنان درنظر گرفته و در مجموع تا

سال  5۰33حدود  2377نفر ايرانی وارد استراليا شدند.

تعداد ايرانيانی كه پيش از انقالب اسالمی ايران به استراليا مهاجرت نمودهاند و تابعيت آن كشور
را در كنار حفظ تابعيت اصلی خود پذيرفته اند بالغ بر  233نفر بوده است .اين گروه را اغلب
اقليتهای ارمنی ،آشوری و كليمی تشكيل میدادند .پس از پيروزی انقالب اسالمی ،ايرانيان مهاجر بر
تعدادشان افزوده شد و متخصصان ايرانی زيادی با توجه به شرايط مناسب فراهم آمده در استراليا
برای مهاجرت ،به آن كشور مهاجرت كردند .بر اساس سرشماری سال  37,0 ،2770درصد مهاجران
ايرانی ساكن سيدنی 53,8 ،درصد ساكن ملبورن ۰,4 ،درصد ساكن پرث 0,0 ،درصد ساكن آداليد و
 3,4درصد ساكن بريزبين بودهاند .طبق همين آمار  37درصد مسلمان 27 ،درصد مسيحی 57 ،درصد
بیدين و بقيه تابع اديان ديگر بوده و يا اظهار ننمودهاند.
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براساس آخرين آمار در دسترس ،تعداد ايرانيان مهاجر ساكن استراليا حدود  577777نفر اعالم شده
است .ايرانيان در يك دهه اخير تمايل بيشتری برای مهاجرت به استراليا داشته اند و به احتمال زياد
يكی از انگيزه های اصلی آنان ،رفاه اقتصادی اين كشور بوده است .البته در سال های اخير ،ورود
مهاجران غير قانونی ايرانی نيز بسيار چشمگير بوده است و اين امر باعث شده است تا آمار دقيقی از
ايرانيان مقيم دركشور استراليا وجود نداشته باشد .ايرانی ها اغلب شهرهای سيدنی ،ملبورن و پرت را
برای زندگی انتخاب كرده اند .به خصوص شهر سيدنی بخش زيادی از كل جمعيت ايرانی ساكن در
استراليا را به خود اختصاص داده است .شايد داليل عمده آن فراوانی مراكز فرهنگی ،هنری ،رفاهی و
دفاتر تجاری و آب و هوای بسيار خوب اين شهر زيبا باشد .در طی سال های اخير بيشترين برنامه دولت
استراليا بر جذب نيروهای متخصص و ماهر بوده است و بطور متوسط در سال های اخير حدود 377
متخصص ايرانی در سال به استراليا مهاجرت كرده است .
جوانان درصد بااليی از ايرانيان مهاجر به استراليا را تشكيل می دهند كه اين مسئله موضوع تمركز و

توجه جامعه ايرانی پويا كه به خوبی بتوانند نمايندگان فرهنگ و تمدن ايرانی باشند را بيشتر نمايان
می كند.

از آنجا كه ايرانيان همواره در راستای گسترش فرهنگ خود ،در هر گوشه اين دنيا قدم برمی دارند و
عالقمند به معرفی كردن ارزش های ملی خود می باشند ،در استراليا نيز بنيادهای فرهنگی ايرانی

تاسيس شده و بسياری از ايرانی های فرهنگ دوست و هنرمند اقدام به اجرای برنامه های فرهنگی و

هنری مانند اجرای شب شعر ،موسيقی ،نمايش و برگزاری جشن های سنتی می كنند .موسساتی چون
كانون فرهنگی و آموزش ايرانيان شهر گلدكاست ،سازمان همياری ايرانيان در سيدنی ،موسسه

فرهنگی انديشه در پرت،خانه موسيقی ايرانيان ويكتوريا ،انجمن شعر سيدنی و ده ها موسسه
فرهنگی ديگر از جمله مراكزی هستند كه به فعاليت های فرهنگی ايرانی در سطح گسترده می پردازند.
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آشنايی با فرهنگ ايرانی و فراگيری زبان فارسی همواره يكی از دغـدغـه های ايـرانيان مقيم خـارج از
كشـور برای فرزندان خـود می باشد .مهاجران ايرانی مقيم استراليا نيز اقدام به راه اندازی مدارس

فارسی زبان كرده اند ،الـبته با مولـفه هـای آمـوزشـی استـراليا و به صـورت مـدارس خصـوصـی و
فــرهنـگی به فعـالـيت می پردازند .

با توجه به نفوذ مهاجران فارسی زبان ايرانی ،افغانی و كرد به استراليا ،زبان فارسی مورد اهميت قرار

گرفته و در طبقه بندی اداره مهاجرت استراليا ،زبان فارسی به عنوان يكی از زبان های رايج و شناخته
شده در اين كشور معرفی شده است.

كرسی زبان فارسی در دانشگاه های استراليا از سال  5803شمسی توسط آقای دكتر كلباسی در

دانشگاه ملی كانبرا آغاز شد و در ادامه با تالش های سفارت جمهوری اسالمی ايران و گفت و گوهايی

كه با دانشگاه ملی كانبرا آغاز گشت ،كرسی ثابت زبان فارسی و فرهنگ ايرانی در آن دانشگاه

تاسيس گرديد و يك استاد از دانشگاه عالمه طباطبايی ،آموزش زبان فارسی را در سه سطح ابتدايی،

متوسطه و پيشرفته بر عهده گرفت .كرسی زبان فارسی در بخش مطالعات عربی و اسالمی دانشگاه
كانبرا قرار دارد و يك كتابخانه با بيش از  5477جلد كتاب فارسی و نشريات قديمی نيز از جمله

امكانات اين بخش می باشد .

رسانه های گروهی مختص به جامعه ايرانی شامل روزنامه ،هفته نامه ،راديو و تلويزيون واينترنت

است ،اما برخی از آنها شايد نتوانسته اند مسير و اهداف خود را به خوبی ادامه دهند.

بخش سوم  :بازار کار ،شرایط ورود نیروی کار خارجی و رشته های شغلی مورد نیاز
بازار کار:
طبق آخرين آمار بيش از  52ميليون نفر در استراليا مشغول به كار هستند .استراليا يكی از بازترين
سياست های پذيرش نيروی كار خارجی در جهان است به طوری كه طبق آمار  23درصد از جمعيت
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استراليا در اين كشور به دنيا نيامده اند .دولت استراليا هر ساله با توجه به نياز بازار كار ليست
مشاغل مورد نياز بازار كار خود را منتشر می كند و اقدام به پذيرش افراد با تخصص و مهارت های
مورد نياز می نمايد .هر ساله قسمت اعظم نيروی كار كشـور استراليا از طريق مهاجـرين و ارائه
ويـزاهای كار تامين می گردد.
هر ساله افراد زيادی از طريق ويزاهای كار و مهارت وارد استراليا می شوند .در سال به طور متوسط
 477هزار نيروی كار خارجی ( درحدود  ۰7هزار نفر با ويزای اقامت دائم و بقيه با ويـزاهای مـوقت 0

ماهه تا  4ساله ) وارد بازار كار استـراليا می شوند.

بازار كار استراليا با توجه به كمبود نيروی كار ماهر و منخصص ،سياست افزايش پذيرش نيروی كار

خارجی را در پيش گرفته است .دولت استراليا برای حمايت از نيروی كار خارجی ،حداقل حقوق ساالنه

نيروی كار موقت خارجی را باالتر از نيروی كار بومی استراليا در نظر گرفته است.
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شرایط ورود نیروی کار خارجی :
جذب نيروی كار متخصص در استراليا با توجه به ارزيابی متقاضی در زمينه های مختلف انجام می شود.
هر يك از فاكتورها با توجه به سيستم طراحی شده توسط دولت استراليا امتياز خاصی را برای متقاضی
به همراه دارد و با كسب حداقل امتياز ( 07امتياز ) متقاضی می تواند درخواست خود را ثبت نمايد .
 )5سطح زبان انگليسی (  7تا  27امتياز )  :از تاريخ اول جولی  2750برای كسب ويزاهای كار حتما فرد
بايستی نمره زبان  0در امتحان آيلتس و يا معادل آن در امتحاناتی مثل تافل بياورد ،ولی در اين

مورد استثناهايی نيز وجود دارد .

 )2سن (  7تا  87امتياز )  :برای اغلب ويزاهای كار فرد بايستی زير  43سال سن داشته باشد .ولی در
اين مورد استثناهايی نيز وجود دارد .
 )8سابقه كار و مهارت ( 7تا  53امتياز )  :مهارت فرد بايستی ارزيابی شود و مورد پذيرش قرار بگيرد.
برای اين كار در هر رشته اداره يا ادارات مخصوصی برای ارزيابی وجود دارد .مثال برای مهندسان :اداره
مهندسين استراليا ،برای رشته های علوم پايه :اداره وت اسس ،برای گروه فنی :اداره ترا  ،برای گروه
پزشكی و پرستاری :سازمان اهپرا مسئول ارزيابی مدارک هستند و طبيعتا هر كدام شرايط خاص خود را
دارند .هر چند درمورد ارزيابی رشته های مختلف اغلب ادارات سخت گير هستند ولی نياز به مصاحبه
شفايی يا عملی ندارند وليكن اداره مربوط به بررسی رشته های فنی ،كمی سخت گيری بيشتری دارد و
معموال عالوه بر نياز به داشتن مدارک و سوابق كافی ،افـراد را از طـريق اسكايپ مصاحبه هم می
كنند .اگـرچه در اينگونه مصاحبه ها سطـح زبان فرد بررسی نمی شود ،ولی فرد بدون داشتن سطح
متوسطی از زبان ،در اين مصاحبه مشكل خواهد داشت.
 )4مدرک تحصيلی ( 57تا  27امتياز )
 )3همسر (  3امتياز )
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همچنين می بايست متقاضی فاقد سابقه كيفری و از لحاظ پزشكی سالم باشد و در ويزاهای كار
موقت نيز نمره  3آزمون زبان  IELTSالزامی است.

مشاغل مورد نیاز کشور استرالیا:
رشته های شغلی مورد نياز بازار كار استراليا هر ساله توسط دولت استراليا اعالم می شود .اين ليست
عمدتا شامل مواردزيراست :
 مشاغل مهندسی ( برق،عمران،مكانيك)... ،
 مشاغل فنی ( جوشكاری،برق صنعتی)...،

 مشاغل مربوط به رايانه ( برنامه نويسی،توسعه دهنده وب،متخصص ) IT
 مشاغل مديريتی ( مديرشبكه،مديرمهندسی،مديرتبليغات)...،
 مشاغل حوزه سالمت ( پرستاری،پزشكی،بهيار)...،

اداره مهاجرت استراليا دارای  2ليست از مشاغل مورد نياز می باشد :
 )5ليست ) Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSLمشتمل است بر مشاغلی

كه همه ايالت ها به آنها نياز داشته و از ارزش شغلی باالتری برخوردار می باشند ،در نتيجه اگر شغل
متقاضی كار در اين ليست وجود داشته باشد می تواند در صورت داشتن باقی شرايـط بـرای اقامت

فـدرال ( ويزای كالس  ) 53۰اقدام نمايد و بدين ترتيب به هيچ شخص يا ايالتی وابسته نخواهد شد.
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همچنين حسب قوانين جديد اگر شغل متقاضی كار در اين ليست باشد و نيز دارای اقوام درجه يك در

استراليا باشد آنگاه می تواند برای اقامت مشروط با اسپانسر فاميل ( ويزای كالس  43۰فاميلی

) اقدام نمايد.

اگر شغل متقاضی كار در اين ليست باشد و ايالتی هم آنرا در ليست مشاغل مورد نياز خود اعالم نياز
كند آنگاه می تواند برای ويزای كالس  43۰يا  5۰7نيز اقدام نمايد.

 )2ليست ) Short-term Skilled Occupation List (STSOLشامل مشاغل متفاوتی از

ليست()MLTSSLمی باشدومتقاضيانی كه شغلشان دراين ليست وجود داشته باشد ،می بايستی
الزاما توسط يكی از اياالت اسپانسر شوند ( ويزای كالس  43۰ايالتی يا كالس  .) 5۰7يعنی مشاغل

مشروحه در اين ليست نمی توانند برای ويزای كالس  53۰يا  43۰فاميلی اقدام نمايند.

لیست مشاغل مورد نیاز به نیروی کار خارجی در بازار کار استرالیا ( سال مالی ) ۸۱۰۲-۸۱۰۲
به غير از رشته هايی كه نمره زبان برای ارزيابی مدرک شرط هست ،در ساير رشته ها در صورتی كه فرد
كارفرما نداشته باشد ،حداقل نياز به نمره زبان  0و يا باالتر برای اخذ ويزاهای مستقل دارد و بطور كلی
فرد بايستی  07امتياز از سن ،زبان ،سابقه كار و مدرک تحصيلی كسب كند .در صورت داشتن كارفرما
برای ويزاهای موقت نمره زبان  3الزم هست و برای ويزاهای دائم نمره 0
عنوان شغل

مدرک الزم

حد اقل سابقه

حداقل نمره زبان برای ارزيابی مدرک

كار

مصاحبه يا
امتحان

پرستاری

لیسانس

 ۶ماه

نمره  7آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

بله

روانشناسی

فوق لیسانس

 ۶ماه

نمره  7آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر

مهندسی عمران

لیسانس

 ۶ماه

نمره  ۶آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر

مهندسی برق قدرت

لیسانس

 ۶ماه

نمره  ۶آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر

مدیر پروژه ساختمانی

لیسانس

 ۱سال

نمره  ۶آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر

مهندس مخابرات

لیسانس

 ۶ماه

نمره  ۶آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر

مدیر مهد کودک

لیسانس

 ۱سال

مدیر مهندسی

لیسانس

 ۱سال

کارشناس ارزیابی ملک

لیسانس

 ۱سال

خیر
نمره  ۶آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر
خیر

معلم (در همه رده ها )

لیسانس

 ۶ماه

نمره  7.7آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر

رادیولوژی  ،سونوگراف و...

لیسانس

 ۱سال

نمره  7آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر
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معلم کودکان استثنایی

لیسانس

 ۶ماه

نمره  7.7آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر

مددکار اجتماعی

لیسانس

 ۱سال

نمره  7آیلتس یا معادل آن درامتحانات دیگر

خیر

تکنسین طراحی عمران

فوق دیپلم

 ۱سال

خیر

تکنسین طراحی برق

فوق دیپلم

 ۱سال

خیر

تکنسین مخابرات

فوق دیپلم

 ۱سال

خیر

مکانیک ماشین

مدارک فنی و

 ۳سال

بله

حرفه ای
برق کار ماشین

مدارک فنی و

 ۳سال

بله

جوشکار

مدارک فنی و

 ۳سال

بله

حرفه ای
حرفه ای

تراشکار

مدارک فنی و

بله

 ۳سال

حرفه ای
نجار

مدارک فنی و

بله

 ۳سال

حرفه ای
آجر کار و سنگ کار (بنا )

مدارک فنی و

 ۳سال

بله

صافکار ماشین

مدارک فنی و

 ۳سال

بله

حرفه ای
حرفه ای

سرآشپز

مدارک فنی و

بله

 ۳سال

حرفه ای
کابینت ساز

مدارک فنی و

 ۳سال

بله

قایق ساز

مدارک فنی و

 ۳سال

بله

حرفه ای
حرفه ای

مکانیک کولر و یخچال

مدارک فنی و

بله

 ۳سال

حرفه ای
پالستر کار

مدارک فنی و

بله

 ۳سال

حرفه ای
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