
اتاق مشترك بازرگاني ايران و گرجستان



 اسالمي جمهوري كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق قانون 5 ماده استناد به
  تاريخ به ايران اتاق به وابسته گرجستان و ايران بازرگاني مشترك شوراي ايران،

 .گرديد تشكيل ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق در 1391/10/25

 معدني، بازرگاني، صنعتي، بخشهاي تمام در اقتصادي روابط توسعه :فعاليت موضوع
 بين جانبه دو هاي گذاري سرمايه و مبادالت تشويق و خدماتي و كشاورزي

.گرجستان و ايران



هيئت موسسين

 عباس تابان، تيزهوش هادي پيرموذن، حسين ورزي، سالح حسين آقايان
 يگانه، حسن افشار، نادري پيمان ظهيري، شاهرخ مرحوم سكوت،

سلطاني مريم و مقيمي فاطمه سيده ها خانم و كاشفي كيوان



اعضاي هيئت مديره فعلي

سركار خانم سيده فاطمه مقيمي ، رئيس هيئت مديره
سركار خانم مريم سلطاني، نائب رئيس اول هيئت مديره

جناب آقاي علي اصغر بهبود، نائب رئيس دوم هيئت مديره
جناب آقاي حسين وثوقي ايراني، خزانه دار و عضو هيئت مديره

مرحوم آقاي احمد اصغري قاجاري، عضو هيئت مديره



خدمات و وظايف اتاق مشترك

  كشور و ايراني بازرگانان و صنايع صاحبان مراودات و اطالعات گسترش جهت در كوشش•
.مربوطه امور ساير و معدن كشاورزي، خدمات، صنعت، تجارت، زمينه در مقابل

  صنعتي، هاي گذاري سرمايه براي الزم هاي زمينه آوردن فراهم منظور به بررسي و مطالعه•
.كشور دو در كشاورزي و معدني بازرگاني،

  -بازرگاني مسائل مورد در سودمند مطالب ساير و آماري اطالعات ارزيابي و آوري جمع•
  كشور و ايراني متقاضيان اختيار در اطالعات اين دادن قرار و كشور دو اقتصادي و صنعتي
 و تشويق منظور به مقابل كشور و ايران صالحيتدار مقامات و ها سازمان با همكاري و مقابل
كشور دو بين اقتصادي روابط توسعه

كشور دو بين اقتصادي و تجاري هاي هيات مبادله گسترش•
 اقتصادي روابط توسعه زمينه در اطالعاتي بولتن يا و افزار نرم جزوات، كتاب، مجله، انتشار•

 و مفيد مطالب ساير و كشور دو اقتصادي مقررات و قوانين حاوي مقابل كشور و ايران بين
مرتبط



  قوانين چهارچوب در مشابه، هاي فعاليت ساير و ها نمايشگاه اداره و برپايي در مشاركت•
  مقابل كشور و ايراني حقوقي و حقيقي اشخاص و ها سازمان موسسات، به كمك و مرتبط

.شود مي برگزار مقابل كشور و ايران در كه المللي بين هاي نمايشگاه در شركت به عالقمند
.كشور دو بين اقتصادي روابط توسعه زمينه در ها همايش و ها گردهمايي برگزاري•
.مقابل كشور در متقابل هاي اتاق با مساعي تشريك و همكاري•
  ايران حقوقي و حقيقي اشخاص بين اقتصادي روابط از ناشي اختالفات حل جهت در كوشش•

  رفع به اختالف طرفين تشويق توفيق، عدم صورت در و حكميت طريق از مقابل كشور و
.ايران اتاق داوري مركز طريق از اختالفات

  سازمان رسمي، مقامات با نزديك همكاري با و اساسنامه اين مقررات رعايت با اتاق امور اداره•
.مقابل كشور و ايراني موسسات و ها



گزارش كشوري

گرجستان كشور اجمالي معرفي
 در كه كشور اين.اوراسيا قفقاز منطقه در است كشوري گُرجِستان•

 سياه، درياي با غرب از دارد، قرار شرقي اروپاي و غربي آسياي سرحد
 با شرق جنوب از و ارمنستان، و تركيه با جنوب از روسيه، با شمال از

 آن شهر بزرگترين و پايتخت.است مرز هم آذربايجان جمهوري
.باشد مي كيلومترمربع 69،700 گرجستان مساحت.است تفليس

 قرار آسيا و اروپا قاره دو هر در كه است كشورهايي از يكي گرجستان•
 گرجستان، پايتخت تفليس سياسي مقامات اهداف از يكي و داشته

 حاضر حال در گرجستان كه است؛ ناتو و اروپا اتحاديه در عضويت
.باشد مي ناتو و اروپا اتحاديه در ناظر عضو



تقسيمات اداري و كشوري

  به جنوبي اوستياي(مختار خود منطقه يك استان، 8 به گرجستان كشور•
  به آجاريا هاي نام به خودمختار جمهوري 2 و)تسخينوالي مركزيت
 و آجاريا.گردد مي تقسيم سوخومي مركزيت به آبخازيا و باتومي مركزيت
 مي فعاليت به گرجستان مركزي دولت حاكميت تحت و نظر زير آبخازيا
 هدايت و انتصاب مركزي دولت طرف از مناطق اين فرمانداران و پردازند

 اين به روسيه و باشد نمي استان اين رسمي نام جنوبي اوستاي.شوند مي
 استان منطقه اين باستاني و اصلي نام گويد مي جنوبي اوستاي منطقه

.باشد مي سامچابلو
 باتومي، كوتائيسي، آن مهم شهرهاي و تفليس كشور اين پايتخت•

.باشند مي پوتي و گوري زوگديدي، روستاوي،



آب و هوا

 سال فصل چهار هر يعني است، فرد به منحصر اقليمي ديد از گرجستان سرزمين•
 تابستاني هواي سياه درياي هاي كناره در زمان يك در كه طوري به شود مي ديده

  هاي علف رويش پايكوهي، ماهورهاي تپه در فرماست؛ حكم هاي نخل ميان در
 ريزش با كه ابري همچون غليظ مه كوهستان، در همچنين بهاري، هاي گل و تازه
.دارد وجود است همراه باران و برف

 پوشيده ضخيم برف از ها، كوه ديگر و قازبگي همچون بزرگ قفقاز هاي كوه اما•
 اين جغرافيايي موقعيت از است تابعي گرجستان هواي و آب مجموع در.اند شده

  وارد غرب سمت از سياه درياي آب بخارات از شده اشباع هواي هاي توده سرزمين،
  دادن دست از با و شود مي متناوب بارندگي باعث غربي گرجستان در و قفقاز داالن
 شرقي گرجستان وارد ارسياني و مسختي سورامي، هاي كوه رشته از رطوبت نسبتي

 دريافت را كمتري بارندگي شرقي گرجستان كه است دليل همين به شايد.شود مي
.است تر خشك آن هواي و آب و كند مي



جمعيت شناسي

جمعيتي خصوصيات•
  و مردان ٪48 تن 2،237،472 تعداد اين از كه بوده جمعيت تن 4،661،401 داراي گرجستان كشور

.اند داده تشكيل زنان را)٪ 52(تن 2،423،928

 باالي ٪ 15 و سال 64 تا 15 بين ٪ 66 سال، 14 زير گرجستان كشور جمعيت كل از ٪ 19•
.دهند مي تشكيل را سال 65



فرهنگ

 اصلي عنصر كه است گرجي مردم فرهنگ گرجستان غالب فرهنگ•
 اقوام ساير هاي فرهنگ با نيز مشتركي وجوه و بوده قفقاز فرهنگ

 هاي فرهنگ ترين غني جزو گرجستان فرهنگ.داراست قفقاز
.دنياست



زبان

.است گرجستان كشور رسمي زبان و گرجي مردم زبان گرجي زبان•
 كارتولي زبانهاي خانواده از و قفقازي زبانهاي از يكي گرجي زبان
.هستند الفبا داراي كه است زباني 14 جزو زبان اين.است



مردم
نژاد و قوميت 

 اند پراكنده كشور اين تمام در و بوده گرجستان قوم بزرگترين گرجيها•
 به نيز گرجستان هاي آذربايجاني.است آنان اختيار در مركزي قدرت و

 سرشماري آخرين براساس گرجستان قومي اقليت ترين بزرگ عنوان
 شمارش آخرين اساس بر.رود مي شمار به گرجستان دولت قومي

 ٪ 83٫8:گرجيها:پذيرفت صورت گرجستان دولت توسط كه قوميت
:آسيها ، ٪ 1٫5:روسها ، ٪ 5٫7:ارمنيها ، ٪ 6٫5:آذربايجانيها ،

.بودند اقوام ساير نيز ٪ 1٫8 و ٪ 0٫9



اديان و مذاهب

 ارتدوكس كليساي پيرو و بوده مسيحي ،)٪ 70 حدوداً(گرجستان، مردم اكثر•
 عنوان به گرجستان در اسالم ، گرجي ارتدوكسهاي از بعد.هستند گرجي

  را مسلمانان جمعيت.شود مي محسوب كشور اين ديني اقليت بزرگترين
 شكيل آجاريا جمله از كشور اين در ساكن اقوام ديگر و گرجستان آذربايجانيهاي

  كه هستند كشور اين هاي اقليت ديگر از گرجستان، ساكن روسهاي.دهند مي
  ارامنه:هستند همچنين و دهند؛ مي تشكيل را آن روس ارتدوكس جمعيت

پروتستان هاي ژرمن و آپوستوليك



اقتصاد
 آبهاي به دسترسي مانند امتيازاتي از برخورداري دليل به گرجستان كشور•

 از برداري بهره معادن، پيشرفته، كشاورزي مناسب، هواي و آب ، آزاد
 سابق شوروي هاي جمهوري ثروتمندترين از گردشگري صنعت و صنايع

 اما.بودند برخوردار بااليي زندگي استاندارد از آن مردم و آمد؛ مي شمار به
 از داخلي هاي جنگ وقوع ميالدي، 1991 سال در شوروي فروپاشي از پس
 تازه كشور يك عنوان به را گرجستان اقتصاد ميالدي، 1994 تا 1991 سال

 كشور اخير هاي سال در اما.ساخت مواجه شديد بحراني با يافته استقالل
 تراز هم كشورهاي همچنين و خود اطراف كشورهاي به نسبت گرجستان

 توجه قابل رشدي و است شده برخوردار نوين و پيشرفته اقتصادي از خود
 .است شده مشاهده گرجستان اقتصاد رشد روند در



 هاي گذاري سرمايه لطف به 2019 سال در داخلي ناخالص توليد رشد•
 و خوب ساختاري اصالحات عمومي، هاي هزينه افزايش مناسب،

 است بوده ثابت جهاني و اي منطقه اقتصاد در كشور رشد روبه ادغام
  از پول المللي بين صندوق شده روز به هاي بيني پيش طبق )5.1%(

 رشد رود مي انتظار  covid19 شيوع به توجه با 2020 آوريل 14
 به توجه با و يابد كاهش 2020 سال در 5- به داخلي ناخالص توليد
 2021 سال در %5 به كرونا گيري همه از پس جهاني اقتصاد بهبود
برسد



نرخ بيكاري و تورم

 آخرين طبق 2019 تا 2011 زماني فاصله در گرجستان كشور :بيكاري نرخ
 هاي سال در .است بوده %11.6 پول المللي بين صندوق از موجود اطالعات

 شده نصف تقريبا فقر اقتصادي رشد و اجتماعي هاي سياست لطف به گذشته
.است

.مي دهند تشكيل را آن كار نيروي نفر هزار 20 و ميليون دو حاضر حال در كه

 از موجود اطالعات آخرين طبق گرجستان كشور تورم نرخ :تورم نرخ
 نزولي روند سپس و بود رسيده اوج به 2011 سال در پول المللي بين صندوق

 است شده بيني پيش و يافته افزايس %5.3 به 2020 سال در تورم .است داشته
 كه يابد كاهش %2.5 ميزان به تغيير اندكي با تورم نرخ نيز 2021 سال در كه
.ندارد قطعيت آمار اين كرونا ويروس شيوع از ناشي مشكالت به توجه با



هاي كوچك و متوسط ويژه شركت حمايت از اقتصاد گرجستان، به

 به اروپا اتحاديه عضو كشورهاي از مرتبط مالي مؤسسات و المللي بين مالي موسسات با اروپا اتحاديه•
:دارد نزديكي همكاري اقتصاد واقعي بخش براي اروپا طرف از هماهنگ واكنش يك ارائه منظور

 افراد و گرجستان كسبوكارهاي تر آسان دسترسي براي هزينه كمك يورو ميليون 70 حداقل•
 از پس كارها و كسب بازيابي و تقويت براي مالي كمكهاي و ارزي اعتباري خطوط به خويشكارفرما

 خواهند محقق 2020 سال طول در و ميشود تأمين مالي شركاي طريق از وجوه .ميشود فراهم بحران
.شد

 از حمايت هدف با مالي كمكهاي عنوان به يورو ميليون 20 به ،نزديك 2020 سال طول در•
 از پس بازيابي يا و كار و كسب توسعه مهارت، كسب براي كشاورزان و افراد محلي، كسبوكارهاي

.مييابد تخصيص بحران
  مرتبط كوچك وكارهاي كسب به حقوقي مشاوره ارائه حال در اروپا اتحاديه پروژههاي خرد، سطح در•

.هستند 19-كوويد گير همه بيماري با مبارزه با
 اروپا، اتحاديه اين، بر عالوه  مالي شركاي طريق از را خود مالي حمايت كه است كرده تجهيز را•

 مالي تأمين گردش، در سرمايه مانند كليدي هاي زمينه در المللي، بين پايدار توسعه اروپايي صندوق
.ميدهد ارائه فرع و اصل پرداخت قانوني مهلت يا و تجاري



كشاورزي
 مي صادر را كشاورزي و غذايي هاي فراورده از وسيعي حجم گرجستان ميالدي 1991 سال از قبل تا•

 شوروي هاي جمهوري ساير به مركبات چاي، ميوه، سبزيجات، اصلي كنندگان عرضه از يكي و كرد
 توليدات كلي سطح و رفت دست از كشور اين سنتي بازارهاي گرجستان، استقالل از بعد.است بوده
 رونق كشور اين كشاورزي بازار زود خيلي اما.يافت كاهش اقتصادي و سياسي مشكالت دليل به نيز

 در ،زمين كره مرطوب مدار جنب منطقه در شدن واقع علت به يافت دست زيادي صادرات به و يافت
  سيب صنعتي، نباتات غالت، كشور، اين زراعت بخش در.دارد رونق چاي و مركبات كشت كشور اين

.شود مي كشت اي علوفه نباتات و سبزيجات زميني،



صنعت
 اين اقتصادي مجموعه توليد در زيادي نقش و شود مي محسوب گرجستان اقتصاد اصلي شاخه صنعت•

 لحاظ به و داشت شوروي هاي جمهوري ديگر اقتصاد با نزديكي ارتباط گرجستان صنايع.دارد كشور
 داشت شوروي هاي جمهوري ديگر و روسيه به زيادي وابستگي يدكي لوازم و انرژي خام، مواد تأمين

 به.گرديد متحمل را زيادي خسارات كشور اين صنايع استقالل، از پس هاي سال در دليل همين به و
 اما.كشيدند توليد از دست گرجستان كارخانجات سوم يك تقريباً ميالدي، 1994 سال تا كه اي گونه
 براي زيادي گذارهاي سرمايه و رسيد شكوفايي به و كرد زيادي رشد گرجستان صنعت مدتي از پس

 مي ساخته گرجستان در اروپا براي سوني و هوآوي هاي گوشي.آمدند گرجستان به كارخانه ساختن
 ماشين ٪، 20٫8 سبك صنايع ،٪ 40 غذايي صنايع گرجستان، صنعتي محصوالت بين در.شوند

  همچنين.دهند مي اختصاص خود به را صنعتي توليد حجم از ٪ 13٫8 فلزي صنايع و سازي
 بلوري، و اي شيشه ظروف توليد. دارند فعاليت كشور اين در چوبي مصنوعات توليد صنعتي موسسات

 صنعتي فعاليت هاي رشته ديگر از نظامي صنايع و سازي ماشين فلزات و سراميك مصنوعات
 تفليس، در.است داشته زيادي گسترش سبك صنايع گرجستان، در.است گرجستان

 پارچه ازقبيل مصرفي كاالهاي توليدي موسسات ديگر، شهرهاي بعضي و كوتائيسي،باتومي،سوخومي
 از.دارند كار به اشتغال خرازي، لوازم و تريكو كفش، لباس، توليد نخي، و ابريشمي پشمي، هاي

 توليد كمپوت، و كنسرو توليد كني، خشك چاي هاي كارخانه از توان مي غذايي، صنايع موسسات
.برد نام ديگر تعدادي و شير گوشت، شيريني، توتون، ادكلن، و عطر



معادن
  سنگ، زغال:از اند عبارت ها آن ترين مهم كه است متعددي معادن داراي گرجستان•

  و تنگستن موليبدان، آرسنيك، آهن، سنگ مرمر، عقيق، باريت، آهني نسوز،فلزات منگنز،خاك
  ضعف:جمله از مختلف داليل به گرجستان، در توجه قابل معادن وجود رغم علي.جيوه

 اتحاد زمان در ها آن از برداري بهره و معادن اين كامل شناسايي مالي، منابع و تكنولوژي
  معدن بزرگترين» چياتورا« بندر نزديك. نبود پذير امكان سابق شوروي هاي جمهوري

  شده، واقع پوتي شهر نزديكي در كه معدن اين وسعت.دارد قرار گرجستان در جهان منگنز
.است شده برآورد تن ميليون 250 آن منگنز ذخاير و است مربع كيلومتر 140

  چياتورا اي صخره كليساي



گردشگري

 باشد مي گرجستان كشور خدمات مهم هاي بخش از يكي گردشگري•
 دوره طي در مهم بخش اين.دارد كشور اين دراقتصاد مهمي نقش كه

. بود برخوردار مناسبي رونق از استقالل، از قبل
 پذير توريست شهرهاي از كه باشد مي توريستي كشوري گرجستان•

 بورجومي و سيغناغي و باتومي و زوگديدي و كوتايسي جمله از زيادي
.است برخوردار ... روستاوي و سوخومي و پوتي و تفليس و



انرژي

 مستقل كشورهاي بين در مهمي جايگاه آبي برق توليد نظر از گرجستان•
 از آبي، برق توليد نظر از كشور اين.دارد اروپايي كشورهاي و همسود
.است جلوتر اروپايي كشورهاي از بسياري

 كيلووات ميليارد 12 حدود گرجستان، ساالنه نياز مورد برق حاضر حال در•
.شود مي توليد گرجستان خود خاك در مقدار اين تمامي كه است ساعت

 مانند اطراف كشورهاي به را خود اضافي گرجستان،برق همچنين
 و آب با است كشوري گرجستان.ميكند صادر تركيه و آذربايجان ارمنستان،

.كند مي استفاده اي گسترده شكل به برق، توليد براي آن از كه فراوان باد
 عظيم و بزرگ سد سومين همچنين و گرجستان سد بزرگترين اينگوري سد
 بسيار ميزان ساالنه كشور اين شمال در بادي هاي نيروگاه همچنين و دنيا

.كنند مي توليد برق زيادي



نفت
 اين از.دارد وجود گرجستان در شده كشف نفتي ميدان 15 حدود در گاز، و نفت منابع نظر از

  گاز مكعب متر ميليون 44٫9 و نفت بشكه هزار 898 ساالنه شده، كشف نفتي هاي ميدان
شود مي استخراج

 اخير شناسي زمين اكتشافات طي نفت منابع كشور اين شرق و مركز شمال، در كلي طور به
 كشف گاز و نفت از بزرگتري منابع روستاوي منطقه در غربي نفتي هاي كمپاني توسط
.است شده

باشند مي فعال گرجستان در نفتي عمده شركت سه
:انرژي ذخاير براي شده ريزي برنامه و موجود مسيرهاي

  در سوپسا به را آذربايجان جمهوري در باكو كه لوله خط اين:سوپسا- باكو لوله خط•
 به را نفت بشكه 10500 حدود روزانه خط اين.است فعال سازد مي متصل سياه درياي

.ميكند هدايت سوپسا ساحلي هاي آب در تانكرهايي
 به تركيه و آذربايجان گرجستان، بين آن نامه موافقت كه:جيهان -تفليس– باكو لوله خط•

.است شده تصويب و رسيده امضاء
 بين گاز لوله خط احداث مورد در است دولتي پيمان يك:خزر ترانس گاز لوله خط•

.است پيشرفت حال در كه تركيه، و آذربايجانجمهوري گرجستان،



گاز

 انرژي، و صنعت هاي بخش تمامي تقريباً گرجستان در طبيعي گاز•
 مي قرار پوشش تحت را عمده هاي شهرك و شهرها همه و كشاورزي

.دهد
 ميزان.شد برآورد مكعب متر ميليون 20 گرجستان، در طبيعي گاز توليد•

 اخيراً.است گرديده ارزيابي مكعب متر ميليارد 1٫5 گاز، واردات و صادرات
 شده يافت گازي عظيم منابع گرجستان غربي شمال و شرقي جنوب در

 سال 15 براي تواند مي گازي هاي ميدان اين محققان گفته به بنا كه است
 بودن عظيم دليل به كه كند تأمين را گرجستان خود و اروپا قاره كل گاز

 از برداري بهره اكنون هم.برد مي زمان سال 5 ها آن از برداري بهره آنها،
 انجام سوئدي كمپاني يك كمك به گرجستان گاز ملي شركت را منابع اين
.دهد مي



برق
  مستقل كشورهاي بين در را مهمي جاي گرجستان آبي، برق منابع برآوردهاي طبق بر•

  اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، جمله از خارجي كشورهاي از بسياري و كند مي اشغال المنافع مشترك
 نيروگاه 53 با گرجستان موجود برق سيستم.است جلوتر صربستان و پرتغال يونان، اتريش،

 آبي برق نيروگاه بزرگترين.باشد مي ارتباط در حرارتي برق توليد نيروگاه 3 و آبي برق توليد
  450 تا 400 از برق توليد ظرفيت افزايش با اينگوري نيروگاه كشور اين بازسازي دست در

.باشد مي دنيا بزرگ و عظيم سد سومين اينگوري سد.باشد مي مگاوات 1300 به مگاوات
  با ،ژونتي مگاوات 250 با ناماخواني گرجستان، احداث دست در آبي برق جديد هاي نيروگاه

.باشند مي ظرفيت مگاوات9.3 با كاختي و مگاوات 24 با خادور مگاوات، 100

اينگوري سد



حمل و نقل
جاده ها

  جاده و ها شاهراه شبكه با روستاها از بسياري جمله از گرجستان اداري مراكز و نواحي همه•
.هستند مرتبط دهد، مي قرار پوشش تحت را كشور سراسر كه هايي

  هايي طرح كشور اين كه است كيلومتر 20000 حدود گرجستان آسفالته هاي راه مجموع در•
  ترين مهم جمله از كه دارد اجرا دست در ها بزرگراه خصوص به و ها جاده گسترش براي هم
  آذربايجان مرز تا آبخازيا و تفليس به سياه بندردرياي بانده شش بزرگراه يك ساخت ها آن

.ميباشد



حمل و نقل و راه آهن
  از گذر با را روسيه و قفقاز كشور سه ارتباط سامترديا_تفليس درمسير گرجستان آهن راه•

.سازد مي ممكن آبخازيا طريق از شمال سمت به سياه درياي سواحل
  در.سازد مي مرتبط هم به را كشور اين شهرهاي اكثر گرجستان، داخل تر كوتاه مسيرهاي•

 اغلب اينكه دليل به كشور اين آهن راه كشش قدرت همجوار كشورهاي با مقايسه
.باشند مي باال اند، شده توليد كشور همين در ها واگن و لكوموتيوها

گرجستان در آهن راه خطوط نقشه



حمل و نقل
خطوط هوايي

  و است؛ برخوردار اي پيشرفته خارجي و داخلي هوايي نقل و حمل سامانه از گرجستان كشور•
  در.شود مي استفاده كشور اين در هوايي آالت ابزار و صنايع هاي ورژن و تجهيزات آخرين از

  اين بين در.دارد وجود غيرنظامي هواپيماهاي براي استفاده قابل فرودگاه 10 گرجستان
.هستند برخوردار خاص اهميت از پوتي و سوخومي باتومي، تفليس، هاي فرودگاه ها، فرودگاه

  زيادي نظامي هاي فرودگاه.باشند مي داخلي تا 5 و المللي بين تا 5 فرودگاه 10 اين بين از
.دارند وجود گرجستان در نيز

  دبي، ايروان، باكو، ، استانبول مقاصد براي هوايي خطوط شبكه تفليس از حاضر حال در•
  و ورشو و پاريس و برلين و تهران و مسكو و كيف تاشكند، ودي، مينرالني نالچيك، سوخومي،

.است برقرار دائمي صورت به مينسك



حمل و نقل
بنادر و كشتيراني

 آبخازيا طريق از شمال طرف به كشور آهن راه هك هنگامي گرجستان براي دريايي نقل و حمل اهميت•
  حتي براي بلكه گرجستان فقط نه كاال تأمين در سياه درياي بنادر.گرديد مشخص كامال شد قطع

.دارند نقش ايفاي نيز قرقيزستان و تركمنستان و قزاقستان و آذربايجان ارمنستان، كشورهاي
 و رود؛ مي شمار به دنيا مهم بنادر از يكي و سياه درياي صنعتي بنادر ترين مهم از يكي پوتي بندر•

شوند مي وارد يا صادر و جا جابه صنعتي بندر اين از كاال تن ها ميليون روزانه همواره



رئيس جمهور گرجستان

  را گرجستان جمهوري رياست كرسي تنش پر انتخابات يك پي در كه زورابيشويلي خانم•
.بود تفليس در فرانسه سفير زماني كه است فرانسوي سياستمدار يك ، كرده تصاحب

  متحد ملل سازمان امنيت شوراي كميسيون رياست و گرجستان خارجه امور وزارت پست وي•
  جديد جمهوري رئيس.دارد خود كارنامه در را 2010 سال در ايران عليه ها تحريم امور در

.بود پارلمان نماينده گرجستان اخير جمهوري رياست انتخابات در نامزدي از پيش گرجستان



سفير ايران در گرجستان
 جديد سفير عنوان به اوكراين در ايران پيشين سفير قاسمي اكبر آقاي•

 به شهيدي قوام جواد سيد جايگزين و گرجستان در اسالمي جمهوري
 امور وزير مشاور هاى سمت در اين از پيش قاسمى. رفت تفليس
 هاى رسانه اداره رئيس مطبوعات، و اطالعات مديركل معاون خارجه،

 قاهره، در ايران اسالمى جمهورى منافع حفاظت دفتر رئيس گروهى،
 همچنين و هند قاره شبه و آفريقايى عربى، حوزه ارشد كارشناس

.است كرده فعاليت آفريقا شمال و عربى خاورميانه اداره معاون



:  بهترين شهرهاي گرجستان براي سفر
:تفليس•
 .تفريحي تاريخي، طبيعي، جاذبه هاي انواع و شده فرش سنگ خيابان هاي با گرجستان مدرن شهر و  پايتخت 
:باتومي•
.است سفر پرطرفدار مقاصد از تاريخي بناهاي و سرسبز مناظر زيبا، سواحل  با 
: مستيا•
.طبيعت گردي براي مناسب بي نظير طبيعت و معروف كشيده ي فلك سربه كوه هاي  با 
 : تالوي•

.قفقاز در انگور تاكستانهاي مركز و گرجستان سياسي فرهنگي  مركز
 : استپانتسميندا•

 .است طبيعت گردي مناسب بيشتر كازبگي، معروف كوه با گرجستان سردسير و كوهستاني  شهر
:متسختا•
 .است كشور اين مهم رودخانه دو تالقي محل و گرجستان قديم  پايتخت 
:سيغناقي•
 .طوالني قدمتي با سفر، شده ي شناخته  كم تر ولي محبوب مقاصد  از 
  :بورجومي•

.دارند شهرت دنيا در منطقه اين معدني آب معادن دارد؛ بي شماري طبيعي جاذبه هاي و گرفته قرار تفليس غرب در
  : اوشگولي•

مي شود محسوب يونسكو فرهنگي ميراث از و گرديده واقع مستيا نزديكي  در



تفليس
 و داشته قرار متكواري رود طرف دو در شهر اين.است گرجستان شهر بزرگترين پايتخت تفليس•

.كنند مي زندگي آن در ميليون 1.5 حدود جمعيتي
 و شرق مسير در قرارگيري يعني تفليس مكاني موقعيت است، گرفته قرار اروپا شرق جنوب در تفليس•

 آن موقعيت امروزه و است داده مي قرار گوناگون رقيب هاي امپراتوريي اتصال نقطه را شهر اين غرب،
.كند مي تضمين بازرگاني هاي پروژه و جهان انرژي براي مهم مسير يك عنوان به را



كوتائيسي

 سبب به شهر اين كولخيس جلگه شرقي قسمت در و.است ايمرتي ايالت مركز كوتائيسي
.است گرجستان بزرگ شهر دومين جمعيت و اقتصادي اهميت

صنعت•
  است كوچك تراكتورهاي توليد كارخانه شهر، اين صنعتي هاي كارخانه ترين بزرگ از يكي

 هاي دامنه در كار توانايي و شود مي برده كار به ها تاكستان و ها باغ زدن شخم براي كه
  با هاي رنگ توليد اصلي مواد رنگ و جال روغن توليد هاي كارخانه.داراست را شيبدار
  ظروف توليد كارخانه.كنند مي توليد را ديگر محصول چند و باريت كبود، كات دوام،

 و كنسرو توليد كارخانه و منسوجات و پوشاك ابريشم، و پارچه تولد كارخانه اي، شيشه
 شهر حومه در.دارد اي منطقه اهميت محصول، توليد نظر از كوتائيسي سبزي و ميوه

.شود مي استخراج ها ساختمان بناي براي تراورتن هاي سنگ
 



باتومي

 كشور در و سياه بندر ي كرانه بر بندري شهر باطوم يا باتومي•
.است گرجستان



جاذبه هاي ديدني باتومي

:نجومي ساعت•
  ساختمان يك در كه است باتومي در جديد تقريبا هاي سازه از يكي باتومي در نجومي ساعت•

  اضافه آن به ساختمان اين بازسازي و تعمير حين در است، باتومي بانك به متعلق كه قديمي
  گرفته قرار نظيري بي معماري با و مهم اما قديمي بسيار ساختمان يك روي بر و .است شده
است



روستاوي
 جاي روستاوي شهر گارداباني استپ در گرجستان پايتخت شرقي جنوب كيلومتري 20 در روستاوي•

گرفته
.است كارتلي كومو تاريخي ايالت مركز روستاوي.است گرجستان صنعتي مراكز از يكي كه است•

 كه حالي در دارد، قرار متكواري رودخانه چپ ساحل در صنعتي، بخش شامل شهر، اصلي قسمت
  آن پيرامون و روستاوي هواي و آب ..اند شده ساخته رود راست ساحل در مسكوني هاي ساختمان

 400 حدود به ساالنه بارندگي متوسط. سرد نسبتاً هاي زمستان و داغ هاي تابستان با است خشك
 قرار متكواري رود چپ ساحل در شهر مركزي قسمت در گارداباني كانال عمده بخش.ميرسد ميليمتر

 كار به تفليس حرارتي برق نيروگاه نياز مورد آب تأمين براي بلكه آبياري، براي تنها نه كانال آب.دارد
  گرجستان بزرگ شهر چهارمين روستاوي. است شده ساخته روستاوي نزديك در كه شود مي برده
.است شده برآورد نفر 138200 به آن جمعيت 2002 سال در كه است



روستاوي
صنعت•

 دشت در كه است روستاوي فوالد و آهن ذوب كارخانه احداث طرح با ارتباط در نوين شهر اين توسعه
 كارخانه 1950 سال در و شد آغاز ميالدي 1944 سال در قديمي شهر هاي ويرانه كنار در اي برهنه
  كاركنان 1954 سال در و كرد كار به آغاز نورد كارخانه بعد سال دو كرد، توليد را خود محصول اولين
.كردند عرضه را خود كك زغال و آهن محصول اولين گرجستان آهن ذوب

 و فوالد توليد كارخانه توليد حجم بيشترين.است گرجستان سنگين صنايع مركز بزرگترين روستاوي امروزه
 جنوبي قفقاز نفت صنايع در اي گسترده طور به كه دارد درز بدون فوالدي هاي لوله به اختصاص آهن
 در(سومقاييت نورد كارخانه نياز مورد فوالدي هاي شمش روستاوي.گيرد مي قرار استفاده مورد

  استانداردها ساير و فوالد ورق همچنين روستاوي فوالد ذوب كارخانه.كرد مي تأمين را)آذربايجان
 ذوب هاي كارخانه بر عالوه . كند مي توليد دارند، اقتصاد در اي عمده نقش كه را فوالدي قطعات

 روستاوي، شيميايي هاي كارخانه.دارند فعاليت شهر اين در نيز شيميايي بزرگ هاي كارخانه آهن،
 مي توليد ديگر نقاط وتعدادي جنوبي قفقاز كشورهاي كشاورزي بخش نياز تأمين براي ازته كودهاي

 دچار آن توليدات اقتصادي و سياسي هاي بحران وجود با استقالل از پس هاي سال در كه كرد
 كارخانه.است شده ساخته شهر اين در نيز مصنوعي الياف توليد كارخانه تعدادي.است شده اختالل

.دارد فعاليت تركاني سنگ توليدات ضايعات از سيمان توليد



پوتي
  سياه درياي بنادر ترين بزرگ از يكي شهر اين.است گرجستان بندري شهرهاي از يكي پوتي•

 دريايي واردات و صادرات عمده بخش.است جهان ي پيشرفته و بزرگ بندر 30 از يكي و
  تأمين براي بلكه گرجستان براي تنها نه بندر اين.شود مي انجام بندر اين طريق از گرجستان
 نيز تركمنستان و قزاقستان آذربايجان، جمهوري ارمنستان، كشورهاي نياز مورد كاالهاي

دارد استراتژيك و مهم بسيار نقش



پوتي

نظامي موقعيت•
 هاي زيردريايي و جنگي هاي كشتي و تجهيزات فرماندهي مركز

 اصلي مركز شهر اين.است شده مستقر شهر اين در عمدتا گرجستان
.است گرجستان دريايي نيروي



گرجستان يكي از ارزان ترين كشورهاي اروپا است

 نظر از گرجستان ، الملل بين توسعه سازمان و جهاني بانك هاي گزارش طبق
 خودرو و مسكن –موادغذايي : شامل زندگي هاي هزينه و مخارج بودن پايين
 گزارش اين طبق.آيد مي حساب به جهان كشورهاي ترين ارزان از يكي

 در روز به روز و است، برخوردار اروپايي استانداردهاي از اينكه با گرجستان
 اروپايي كشورهاي ساير مانند بايستي طبيعتا و است پيشرفت و توسعه حال

 كشورهايي از كمتر بسيار گرجستان در زندگي هاي هزينه اما ، باشد پرخرج
 گزارش اين طبق.باشد مي سوئد و سوئيس –اتريش –فرانسه –آلمان : نظير

 خريد ، خانه خريد ، خانه اجاره در گرجستان در زندگي مخارج بودن پايين ،
 اروپا در كشورها ترين ارزان از يكي به را گرجستان ، غذايي مواد و خودرو
.است كرده تبديل



:براي گردشگران امن استگرجستان 
گرجستان ششمين كشور امن جهان

 به گرجستان جهان، كشورهاي امنيت درباره شده ارائه گزارش آخرين اساس بر•
.شد شناخته جهان امن كشور ششمين عنوان

 به سنگاپور و ژاپن –كنگ هنگ –تايوان –جنوبي كره : كشورهاي اساس همين بر•
 اختصاص خودشان به را جهان كشورهاي ترين امن پنجم تا اول هاي مقام ترتيب
 آسيا قاره از بندي رده اين پنجم تا اول كشورهاي تمامي اينكه تر جالب و دادند

.هستند
 .گرفتند قرار ارزيابي مورد امنيت سطح نظر از جهان كشور 117 بندي رده اين در•

 ساختار ، متحد ملل سازمان به وابسته الملل بين شفافيت سازمان نيز قبل چندي
 سالم پليس سومين و اداري ساختار سومين را كشور اين پليس و گرجستان اداري
.فرماست حكم آنها در ضابطه و انضباط كه بود كرده معرفي جهان



شاخص هاي سهولت كسب و كار
  گزارش براساس گرجستان كشور كار و كسب سهولت هاي شاخص•

doingbusiness )2020( كسب انجام سهولت وضعيت دهد مي نشان 
 دريافت كار، و كسب شروع شامل حوزه 10 ودر كشور 190 در كار و

 از حمايت اعتبار، دريافت مالكيت، ثبت برق، دريافت ساخت، مجوزهاي
 قراردادها، اجراي فرامرزي، تجارت ماليات، پرداخت خرد، گذاران سرمايه

 است داده قرار بررسي مورد را كار بازار مقررات و ورشكستگي، فصل و حل
.است بوده 127 ايران رتبه و 7 گرجستان رتبه كه

 رقابت جهاني هاي شاخص مهمترين لحاظ به گرجستان اقتصادي عملكرد•
 بوده 74 رتبه حائز كشور 141 بين دهددر مي نشان 2019 سال در پذيري

 اندازه نوآوري، قابليت : پذيري رقابت جهاني هاي شاخص مهمترين( .است
)... و ساختار مهارت، كار، نيروي بازار مالي، سيستم بازار،



گرجستانمزيت هاي تجارت در 

  و خارجي گذاران سرمايه از حمايت قانون جمله از گرجستان در تجارت راحت قوانين .1
 حداقل كه شود اعالم دولت به طرحي اگر كه صورتي به ( تجاري آزاد منطقه ايجاد قانون

  منطقه آن دولت ، باشد دالر ميليون دو از بيش گذاري سرمايه ارزش و زمين هكتار ده در
...و ) كرد خواهد معرفي تجاري آزاد منطقه عنوان به را

خارجي اتباع صد در صد مالكيت حق .2

2000 سال از WTOعضو .3
GSPسيستم برقراري .4 ( Generalized System of Preferences) با 

  به گرجستان صادراتي كاالهاي براي ( نروژ و ژاپن ، سوئيس ، كانادا ، آمريكا كشورهاي
)شد خواهد منظور گمركي تعرفه حداقل ، فوق كشورهاي



مزيت هاي تجارت در گرجستان
5. GSPكشورهاي به را خود توليدات نوع 7200 گرجستان دهد مي اجازه ( اروپا اتحاديه كشورهاي با 

.)كند صادر گمركي معافيت با اروپا اتحاديه

)2008 نوامبر اول از ( تركيه و المنافع مشترك كشورهاي با آزاد تجارت رژيم .6

.صادرات از افزوده ارزش ماليات هيچگونه دريافت عدم .7

.مجدد صادرات و صادرات روي بر گمركي تعرفه گونه هيچ دريافت عدم .8

.سهولت به و روز سه الي يك مدت در شركت ثبت انجام .9

 صاحب توسط اينترنت طريق از ها فرم و مدارك تكميل از بعد ؛ گمركي نوين سيستم از برخورداري .10
 احتياج ، سابقه سوء عدم صورت در . پذيرد مي صورت دقيقه 20 الي 10 مدت به گمركي امور كليه ، كاال

.نيست گمرك در كاال صاحب و ماشين حضور به



:انواع ثبت شركت در گرجستان 

(LTD) محدود مسئوليت با شركت• (LLC)
(JSC) سهامي شركت•
(GP) عمومي مشاركت•
(LP) محدود مشاركت•
(CO) تعاوني شركت•
(BP) تجاري شراكت•
(IE) فردي كارآفرين•



:انواع ماليات در گرجستان

:از عبارتند كه شود مي شامل ها دارايي و اقتصادي هاي فعاليت بر ماليات نوع پنج گرجستان در

(VAT)افزوده ارزش بر ماليات .1  :

  %18 حاضر حال در و يكسان مختلف خدمات و اجناس تمام براي گرجستان در افزوده ارزش بر ماليات
 هرساعت و روزانه و شود مي خدمات برخي و وارداتي كاالهاي شامل افزوده ارزش بر ماليات .است

.ميشود محاسبه
 
:حقوق بر ماليات .2

 و است خصوصي و دولتي بگيران حقوق كليه دريافتي ماهيانه حقوق %20 گرجستان در حقوق بر ماليات
.شود مي كسر كارگر و كارمند به پرداختي حقوق اصل از و كند پرداخت ماهيانه را آن بايد كارفرما



:اجاره بر ماليات .3
  %5 مسكوني واحدهاي براي و  %20 تجاري هاي واحد براي حاضر درحال گرجستان در اجاره بر ماليات-

 اغلب در ولي شود پرداخت ملك صاحب توسط بايد اجاره بر ماليات گرجستان كشور قانون طبق .است
.باشد گرفته صورت توافقي قبل از اينكه مگر پردازد، مي را ماليات اين مستاجر عرف، طبق و موارد

:درآمد بر ماليات .4
 طي كه است اقتصادي بنگاه هر ماهيانه سود كل از %20 ميزان به گرجستان در درآمد بر ماليات -

.شود مي دريافت و محاسبه شود انجام بايد هرماه طول در كه دقيق حسابرسي

:اكسيس ماليات .5
.است درصد 40 تا 0 بين .است متفاوت كاال به بستگي كه است گمركي ماليات نوعي -
)بگيرند استعالم كاال ورود از قبل حتما محترم واردكنندگان(

 و است دولت توجه مورد و مهم موضوعات از يكي گرجستان در ماليات پرداخت است، بتوضيح الزم•
.ميگردد محسوب كيفري جرم آن پرداخت عدم



دستگاه آپارات ماليات در گرجستان چيست؟
 و چك و دارد ديگري وظيفه اما , كارتخوان شبيه است دستگاهي مالياتي آپارات

.نمايد مي صادر رسمي صورتحساب
  كنند، مي پرداخت بيزنس صاحب به نقد پول آن هاي مشتري كه هايي تجارت

  ها رستوران , ها سوپرماركت مثل .باشند مالياتي آپارات دستگاه داراي بايستي حتما
…و

 محسوب ماليات پرداخت از تخلف مالياتي آپارات دستگاه داشتن عدم صورت در
.دارد سنگين هاي جريمه و شود مي دادگاهي خاطي فرد و شده

  بانكي هاي حساب به پول و هستند آنالين يا قراردادي بيشتر كه هايي تجارت اما
.ندارند دستگاه اين به نيازي شود مي واريز تجارت صاحب
  گزارش ماليات اداره به را ها تراكنش ي كليه GPS وسيله به مالياتي آپارت دستگاه

.كند مي مخابره و



شرايط حساب بانكي در گرجستان 

  امكان حاضر حال در ايراني اتباع براي گرجستان در بانكي حساب كردن باز آيا•
است؟ پذير

 2017 سپتامبر يكم تاريخ از ايراني اتباع براي گرجستان در بانكي حساب كردن باز
 حساب ولي است آمده در معلق حالت به گرجستان هاي بانك تمام توسط ميالدي

.باشند مي كردن كار حال در مشكلي هيچ بدون شده باز قبلي هاي

  گرجستان در بانكي حساب افتتاح جهت ، ايراني گذار سرمايه افراد براي كار راه•
چيست؟

خير؟ يا دارند حضور ملت بانك جمله از گرجستان در ايراني هاي بانك آيا

  در ايراني هاي بانك حضور زمينه در هايي صحبت ميالدي 2016 سال حدود از
 حتي . گرجستان در ملت بانك حضور جمله از ، شد مطرح برجام از پس گرجستان

 اين تا متاسفانه ولي است كرده داير شعبه تفليس در ملت بانك كه شد مطرح
.است نشده انجام و نديده خود به عمل ي جامه خبرها اين از كدام هيچ لحظه



افتتاح حساب بانكي در گرجستان براي سرمايه گذارهاي ايراني

است؟ چگونه ايراني گذارهاي سرمايه براي گرجستان در بانكي حساب افتتاح
 الري هزار سيصد مبلغ حداقل كه است شخصي : گرجستان جاري قوانين در گذار سرمايه تعريف
.كند گذاري سرمايه گرجستان در مستقيم صورت به را ) گرجستان پول واحد = الري (

  گرجستان دائم اقامت اخذ به منجر ابتدا در گذاري سرمايه با گرجستان اقامت اينكه به توجه با
 ايجاد بدون گرجستان هاي بانك كليه لذا ، شود مي وي خانواده و گذار سرمايه شخص براي

.كنند مي كار دارند، را گرجستان دائم اقامت كه اشخاصي با محدوديت

  بانكي هاي حساب با بتواند محدوديتي هيچ بدون متقاضي شخص كه ديگري روش بنابراين
  طريق از گرجستان دائم اقامت اخذ ، كند معامله محدوديت داشتن بدون گرجستان در خودش
.است گذاري سرمايه



اقامت 

  مي صادر صورتي در وي خانواده و خارجي شخص براي گذاري سرمايه ساله 5 اقامت•
 زمين استثناي به( باشد داشته مستقيم گذاري سرمايه آمريكا دالر هزار 300 مبلغ كه گردد
.باشد آمريكا دالر هزار 300 حداقل با برابر آن رسمي دارائي ارزش يا و )كشاورزي هاي

  خريداري ملك كه وي خانواده و خارجي شخص يك براي گرجستان موقت اقامت اجازه•
 با امالك استثناي به( مستغالت و ملك مبلغ حداقل كه شود مي صادر زماني نموده

.باشد آمريكا دالر هزار 100 با برابر وي توسط شده خريداري )كشاورزي كاربري

 دالر هزار 300 مبلغ حداقل با گذاران سرمايه براي گذاري سرمايه دائم اقامت•
 توسط شخص اقتصادي فعاليت كه بشرطي شود مي صادر سال 5 از پس سرمايگزاري

 داشته مالي گردش دالر هزار 50 حداقل فعاليت اول سال در و شود تائيد گرجستان دولت
 در اش مالي گردش و نباشد دالر هزار 100 از كمتر آن دوم ساالنه مالي گردش و باشد
.باشد دالر هزار 120 سال هر حداقل پنجم و چهارم سوم، سال



:كاري استخدام طريق از موقت اقامت•
 به كه بدهد كاري اقامت درخواست ميتواند خارجي موسسين با يعني خارجي شركت

  داخلي شركت و باشد داشته مالي گردش الري 50.000 سالي خارجي كارمند هر ازاي
 كارمند هر ازاي به كه بدهد خارجي شهروند براي كاري اقامت درخواست تواند مي
 كارمند ماهانه حقوق .بدهد نشان مالي گردش الري 35.000 ساالنه خارجي تبعه

.باشد گرجستان در حقوق حداقل برابر 5 بايد خارجي

 ذيصالح ادارات به را موضوع روز 5 ظرف بايد شركت استعفاء، يا و كارمند اخراج هنگام
.بدهد خبر

  ادارات به را موضوع هفته 2 ظرف بايد ثبت سازمان اقامتي، ملك فروش هنگام
.بدهد خبر ذيصالح



مختصري درباره خريد ملك و اخذ اقامت در گرجستان

.است ميسر نيز يكساله اقامت اخذ امكان ملك خريد از پس•
  گرجستان در دائم اقامت اخذ درخواست توان مي )سال پنج( يكساله اقامت تمديد بار 5 از پس•

.نمود
 تسليم را گرجستان پاسپورت اخذ درخواست فرم توانيد مي گرجستان دائم اقامت اخذ از پس و•

  گرجستان پاسپورت صالحيت، تاييد و كيفري پرونده نداشتن ودرصورت نموده مهاجرت اداره
.شد خواهد اعطا شما به

  به نزديك آينده در و باشد مي ناتو پيمان اروپاو اتحاديه ناظر عضو گرجستان 2014 سال از•
  در دائم عضويت و اروپا اتحاديه تاييد از پس آمد، درخواهد ناتو و شينگن پيمان دائم عضويت

  شينگن، عضو هاي كشور به مسافرت امكان گرجستان پاسپورت داشتن با افراد اتحاديه، آن
 و است ايران از پايينتر بسيار گرجستان در امالك قيمت.داشت خواهند را ويزا اخذ بدون

 وجود امالك قيمت رشد اگر حتي دليل همين به ميشود انجام دالر با ملكي معامالت تمامي
.افتاد خواهد اتفاق  زيادي بسيار رشد خود خودي به دالر قيمت افزايش با فقط باشد نداشته



:معرفي انواع كارت اقامت گرجستان

  كه موقت اقامت و دائم اقامت .دارد وجود اقامت نوع 2 گرجستان، دولتي سيستم در
. يابد مي تخصيص اي جداگانه كارت نيز اينها از كدام هر براي

  صورت چندين به گرجستان موقت اقامت كارت :گرجستان موقت اقامت كارت
:است زير قرار به حالتها ترين معمول كه شود مي صادر استاندارد بصورت

ماهه 6 موقت اقامت كارت
ساله 1 موقت اقامت كارت
ساله 3 موقت اقامت كارت
ساله 5 موقت اقامت كارت



:معرفي انواع كارت اقامت گرجستان
:گرجستان دائم اقامت كارت و شهروندي

گرجستان دائم اقامت كارت
 كارت و دائم اقامت نتيجه در و شده حاصل شما موقت اقامت متوالي تمديد گذشت از پس دائم اقامت

 هاي اقامت متوالي بصورت كه صورتي در تنها كه باشيد داشته توجه .شود مي داده شما به دائم اقامت
. شد خواهد موافقت گرجستان در شما دائم اقامت درخواست با نمائيد، تمديد را خود موقت

 گفت توان مي كه داريد را آن تمديد به نياز و شده صادر ساله 5 بصورت معموالً دائم اقامت كارت همچنين
  گرجستان دولت كه زماني تا( شد خواهند تمديد مجدداً سال 5 از پس دائم، اقامت كارتهاي درصد 100

)داريد را اخذشهروندي صالحيت شما كه دهد تشخيص

 و راي حق بجز( شهروندي حقوق كليه از گرجستان، دائم اقامت كارت داشتن با خارجي اتباع معموالً
 پاسپورت درخواست توان مي دائم اقامت اخذ از سال 2 از پس همچنين هستند برخوردار )پاسپورت

.نمود
 بجز روشي هر از را گرجستان اقامت كارت سال 6 طي و متوالي بصورت كه صورتي در خارجي تبعه هر

 كه گذاري سرمايه با اقامت اخذ بجز شود مي دائم اقامت كارت به تبديل كنند تمديد تحصيلي اقامت
 .شود مي داده گذار سرمايه به دائم اقامت گذاري سرمايه  از پس روش آن در



:موقت اقامت كارت براي نياز مورد مدارك•
  گرجي، زبان به پاسپورت ترجمه
الري 3800 ميزان به حداقل بانكي،statement داشتن

 و كسب محل محضري هاي نامه اجاره: باشد متقاضي شركت ثبت طريق از اقامت اگر و 
.شركت ثبت مدارك و سكونت

:دائم اقامت كارت مدارك 
الري هزار 300 حداقل ميزان به مستقيم گذاري سرمايه بر دال مداركي :گذاري سرمايه طريق از
  اداره در آن اثبات و محكم مدارك داشتن و ازدواج سند گرجي، تبعه يك با : ازدواج طريق از

سال 5 از بعد ، امنيت پليس

.نمائيد اقدام گرجي وكيل طريق از بايست مي كنيد اقدام سريع بخواهيد اگر



):پايتخت گرجستان(قيمت يك متر مربع آپارتمان نوساز در تفليس 

دالر 400 متري = قيمت ارزانترين و تفليس محله ترين پايين
دالر 2500 متري  = قيمت گرانترين و تفليس محله باالترين
دالر 100 = تفليس شهر از خارج در كلنگي ويالي مربع متر يك قيمت ارزانترين
دالر 1500 = تفليس شهر از خارج در كلنگي ويالي مربع متر يك قيمت گرانترين

 ملك قيمت.هستند موثر امالك قيمت در نيز ديگر شرايط كه است توضيح به الزم
.دارد زير شرايط بستگي
  آن از بعد و است گرجستان كشور شهر گرانترين تفليس = كشور در مكاني موقعيت

 دورترشويم ها شهر از هرچه .هستند كوتايسي متسختا، باتومي، مثل بزرگ شهرهاي
.هستند ارزانتر ها قيمت
 رشد حال در بسرعت شيك و جديد هاي مجتمع و ساختمانهاي = كلنگي و نوساز

.است قيمت تغيير شرايط از يكي نيز اضافي امكانات داشتن و بودن مبله.هستند



شرايط اخذ پذيرش تحصيلي گرجستان

  بايد متقاضيان ولي نيست نيازي تافل و آيلتس مانند زبان مدرك به گرجستان در تحصيل براي
.باشند گرجي و انگليسي زبان به نسبي تسلط داراي

:از عبارتند نياز مورد مدارك ديگر
 و كارشناسي مقطع براي نمرات ريز همراه به دانشگاهي پيش و ديپلم مدرك رسمي ترجمه•

پزشكي علوم هاي رشته
كارشناسي مقطع براي نمرات ريز همراه به كارشناسي مدرك رسمي ترجمه•
معتبر پاسپورت•



هزينه تحصيل در گرجستان

 بسيار اروپايي كشورهاي اكثر نسبت به گرجستان در زندگي هزينه•
  ميانگين صورت به فرد يك ماهيانه مخارج و است صرفه به مقرون

.باشد مي دالر 700 تا 500

 مي متغير تحصيل محل شهر و دانشگاه نسبت به تحصيلي شهريه•
 دالر، 4500 سالي پزشكي رشته براي ميانگين صورت به ولي باشد

 براي و دالر 3500 سالي داروسازي دالر، 4000 سالي دندانپزشكي
 نظر مورد تحصيلي رشته گرفتن نظر در با ارشد و كارشناسي مقاطع

.باشد مي سال در دالر 3000 تا 2000 بين



تجارت خارجي گرجستان 
ميليون   882حجم مبادالت تجاري خارجي گرجستان به ) 2020(در ماه ژانويه سال جاري ميالدي •

ميليون دالر  262از اين مقدار . درصد بيش از مدت مشابه سال گذشته مي باشد 5.7دالر رسيد كه 
)  درصد افزايش 4( ميليون دالر نيز مربوط به واردات 620و ) درصد افزايش 5.7( مربوط به صادرات 

ميليون دالر  358بر اساس اين گزارش، تراز تجاري منفي گرجستان در ماه ژانويه برابر با . بوده است
.است

نيز به ترتيب عبارتند از تركيه، روسيه، چين، آذربايجان،   صادر كنندگان اصلي كاال به گرجستان•
آلمان، اكراين، روماني، ايتاليا، فرانسه، ايران

در اين مدت عبارت بودند از؛ اتومبيل، كنسانتره مس و فلزات كاالهاي وارداتي به گرجستان  •
گرانبها، نفت و روغن هاي حاصل از مواد معدني، دارو، دستگاه هاي تلفن، گندم، الستيك

كنسانتره مس، آهن آلياژ،  :نيز عبارت بوده اند از كاالهاي صادراتي از گرجستان به جهان •
دارو، آب معدني، كودهاي معدني، خشكبار تازه يا خشك شده



  پايين عوارض و گمركي آسان مقررات و شرايط سبب به گرجستان
 همين به .است شده تبديل اي منطقه تجارت به  )درصد 8 متوسط(

 بازار از را كاالها برخي به خود نياز منطقه كشورهاي از برخي سبب
.مي كنند تهيه تفليس

 گرانبها فلزات و مس كنسانتره خودرو، جمله از كاالها از بسياري
 منظور دامي به و كشاورزي ، دارويي ، صنعتي فني، محصوالت

.مي شود وارد گرجستان به مجدد صادرات



صادرات گرجستان به ايران  در سه سال اخير

صادرات ايران به گرجستان در سه سال اخير

)دالر( 2019ارزش در  )دالر( 2018ارزش در  )دالر( 2017ارزش در 

ميليون 71 ميليون 64 ميليون 64

)دالر( 2019ارزش در  )دالر( 2018ارزش در  )دالر( 2017ارزش در 
ميليون 187 ميليون 149 ميليون 84



  گرجستان به ايران از
 معدني هاي روغن و معدني سوختهاي•
  پالستيكي محصوالت•
  فوالد و آهن•
مرمر سنگ ، سراميك ، گچ ، سيمان•
  دارو•
  آلومينيوم•
  شيشه•
  خشك شير•



كاالي مجاز به گرجستان 63استخراج تعرفه هاي واردات 
كد تعرفه شرح تعرفه رديف

85451100 الكترو گرافيتي 1

72021100 فرومنگنز پر كربن 2

72023000 فروسيليكو منگنز 3

27040090 كك متالوژي 4

84549000 تجهيزات كارخانه ذوب 5

27040090 كك متالوژي 6

27011900 زغال سنگ 7

84549000 تجهيزات كارخانه ذوب 8

28046900 آلومينيوم فلورايد 9

27131200 پتروليوم كك 10

28371100 سيانبد سديم 11

38021000 كرين اكتيو 12

38247900 فرـوري جايگزين سيانيد سديم 13

کد تعرفه شرح تعرفه رديف

84749090
اجزا و قطعات مكانيكي مربوط به دستگاه هاي كارگاه 

استخراج زغال سنگ 14

73084000
ارك و كلمپ جهت نگهداري سقف تونل معادن 

زغال سنگ 15

40169300
رينگ و آب بند مربوط به دستگاه هاي كارگاه 

استخراج زفال سنگ 16

84314990
قطعات مربوط به دستگاه هاي سوراخ كردن 

ديواره هاي تونل زغال سنگ 17

85389090
اجزا و قطعات برقي دستگاه هاي برق قدرت معدت 

زغال سنگ 18

28182000 آلومينا 19

28263000 كرايوليت و كراش بث 20

28261200 آلومينيوم فلورايد 21

85451100 آند 22

27131200 سي پي سي 23

72021100 فرومنگنز پر كربن 24

68042290 ديسك برش 25

69032090 قطعات تانديش 26



كد تعرفه شرح تعرفه رديف

85451100 الكترود گرافيتي قبل از اتمام ماشينكاري 27

84798990 جرثقيل چند منظوره واحد گرافيتاسيون 28

84289090

دستگاه ستون سازي مربوط به جرثقيل چند 
منظوره واحد گرافيتاسيون 29

84749090 پرس اكستروژن عمودي 30

84144090

قطعات كمپرسور پوسته زدا در ماشين نورد 
فلزات 31

84553000 غلتك هاي پشتيبان مربوط به ماشين نورد فلزات 32

84836000 فلنج انتقال نيروز مربوط به ماشين نورد فلزات 33

84559000

قطعات صفات سايشي استند و هوزينگ غلتك 
كاري و پشتيبان ماشين نورد فلزات 34

85015310 قطعات برق الكترو موتور ماشين نورد فلزات 35

84836000

كوپلينك انتقال نيرو مربوط به ماشين نورد 
فلزات 36

90249000

قطعات دستگاه آزمايش استحكام فلزات ماشين 
نورد فلزات 37

90111000 ميكروسكوپ مربوط به آزمايشگاه نورد فلزات 38

72241010 APIاسلب ممزوج با گريد  X70 39

كد تعرفه شرخ تعرفه رديف

85352990 قطعات درايوهاي برقي ماشين نورد فلزات 40

84831090
مربوط ) شافت گاردان(بازوهاي انتقال نيرو 

به ماشين نورد فلزات 41

85451100 الكترود گرافيتي اشباع شده 42

72021920 فرومنگنز كم كربن 43
72021990 فرومنگنز متوط كرين 44

72029300 فرونيوبيوم 45

72029100 فروتايتانيوم 46

98870312
قطعات فلزي بدنه، تزئينات و تريم داخل و 
ساير قطعات تكميل كننده خودرو سواري 47

40111030 تاير خودرو سواري 48

40111090 تاير خودرو سواري 49

40111000 تاير خودرو سواري 50

87084015 گيربكس اتوماتيك 51

87084010 گيربكس دنده اي 52

87085011 قطعات اكسل 53



تعرفه كد شرح تعرفه رديف

84073490 قطعات موتور 54
94012000 صندلي 55
87089211 اگزوز 56
85443020 دسته سيم 57
84152010 سيستم تهويه 58
84798970 شيشه باالبر 59
87082910 سانروف 60

85272900
دستگاه پخش صوتي و تصويري خودرو 

سواري 61
87081010 قطعات تكميل كننده بدنه 62
87082910 قطعات تكميل كننده بدنه 63



زمينه هاي سرمايه گذاري در گرجستان از سوي دولت براي اتباع خارجي

  مالياتي، شمول در تنوع و تعرفه ها ماليات ميزان بودن پايين خاطر به كشور اين
  ويژه كشور يك عنوان به بار ترخيص سيستم و اداري مراحل بودن شفاف و سادگي
  كشور اين توسط كشور اين در انباشته سود ماليات نيز 2017 سال از و شده معرفي
  گرجستاني ها، توسط شده اعالم رقابتي سرمايه گذاري بخش هاي .مي شود حذف

 صنعتي ـ تجاري آزاد مناطق در حضور و نقل و حمل توليد، انرژي، گردشگري،
  همكاري به تمايل صورت در ايران جمله از كشورها ساير توسط مي تواند كه است

  ثبت شركت هاي كه است اين اشاره قابل نكته .گيرد قرار مدنظر تجاري و اقتصادي
  كاركنان حقوق از كه( درآمد بر ماليات جز به صنعتي - تجاري آزاد مناطق در شده
  تجارت، توسعه سازمان اعالم طبق .هستند معاف ماليات هرگونه از )مي شود كم

  اجازه مشترك المنافع كشورهاي و تركيه اروپا، اتحاديه با آزاد تجارت توافقنامه
 بدون و ميليوني 900 از بيش ظرفيت با بازار به گرجستان كشور محصوالت مي دهد
.شود صادر گمركي ماليات و عوارض



فرصت هاي سرمايه گذاري در گرجستان



آبزيان پرورش  -1

 در اما ، است رشد حال در سرعت به آبزيان پرورش بخش گرجستان در
 گرفته قرار استفاده مورد بخش بلقوه توان از كمي مقدار تنها حاضر حال
 حمايت تحت و محلي هاي پروژه از توانند مي گذاران سرمايه و است
 دسترسي . شوند مند بهره بخش اين در توسعه براي گرجستان دولت
 بسيار فرصت كوهستاني تميز هاي چشمه آب منابع به ارزان و آسان
 فراهم شيرين آب آبزيان پرورش سودآور هاي پروژه اجراي براي را خوبي
.است كرده



كشاورزي و احداث گلخانه-2
 .باشد مي كشور اين در گلخانه احداث گرجستان كشاورزي در گذاري سرمايه هاي فرصت از يكي

  محلي كشاورزان از بسياري و است هكتار 1.5 گرجستان در مزارع اندازه مساحت ميانگين
  آنان محصوالت است شده باعث امر همين كه ميكنند توليد باز فضاي در را خود محصوالت

.شود عرضه فصلي بصورت
  گران فصول ساير در و باشد ارزان ميبايست  فصل در كشاورزي محصوالت برداشت حاليكه در

  هستند قيمت
  و گل و زميني سيب سير، پياز، خيار، فرنگي، گوجه مانند اصلي محصوالت از برخي گرجستان

  نمايد مي تامين تركيه مخصوصا همسايه كشورهاي از را غيره و اي دلمه فلفل گياه
  فني، دانش فقدان ، محصوالت اين توليد در ناكارآمدي از محلي و داخلي توليدكنندگان بيشتر
  ميوه و سبزيجات صادرت فرصت گرجستان اينها از جداي . ميبرند رنج سرمايه و تكنولوژي نبود
.دارد را شرقي آسياي كشورهاي به تازه هاي

  ارائه و فصلي كار و كشت به وابستگي كاهش باعث كه مدرن هاي گلخانه به نياز بنابراين
.ميشود احساس كاال ميشود سال تمام در محصوالت
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مناطق آزاد تجاري
  ( تفليس و )بزرگ شهر سومين( كوتائيسي ، )بندري شهر( پوتي در )FIZ( صنعتي آزاد مناطق•

  سال تا دارايي و سود بر ماليات معافيت رايگان، زمين مناطق اين در .ميكنند فعاليت )پايتخت
... و 2026

:تفليس آزاد منطقه ماموريت•
  به خود تجارت انتقال قصد كه را جهان سرتاسر مستاجران تجاري نيازهاي كه است اين ما سعي

.كنيم برآورده دارند را گرجستان در ارجاعي مالياتي رژيم داراي منطقه



:اهداف•
 برق و ماهر كار نيروي به دسترسي و ماليات بدون محيط تركيب با را خوب اي اجاره شرايط با پرتقاضايي مقصد -  

كنيم ايجاد هزينه كم

خدمات و ها حل راه از وسيعي طيف ارايه با بنيان دانش صنايع توسعه -

اطالعات•
.دارد قرار تفليس در كه است گرجستان شرق صنعتي آزاد منطقه تنها ،)TFZ(تفليس تجاري منطقه

هكتار 17 :قطعه مساحت -
كيلومتر 17 :شهر مركز تا فاصله -
كيلومتر 30 :فرودگاه با فاصله -
كاال ترانزيت بزرگراه با  مجاورت -
ارتباطي وسايل و تسهيالت به فردي دسترسي با زمين قطعه 28 -
گمرك دفتر و ساعته 24 امنيت دفتر داراي  -
)FIZ(صنعتي آزاد منطقه :وضعيت -
سال 49 :منطقه اجاره زمان مدت -
هكتار 14 :اجاره قابل مساحت  -
BITFURY :مستاجر اولين  - MEGA DATA CENTER



ها مشوق و مزايا•
:قبيل از دهد مي ارايه را زيادي اجرايي و مالي هاي مشوق تفليس آزاد منطقه

مالياتي هاي مزيت -
  آزاد منطقه قانون و مالياتي قوانين در كه خاصي موارد در مالياتي هاي معافيت( -

)گيرد مي صورت شده مقرر گرجستان صنعتي
ماليات مشمول سود پايه از درصد15 -شركت ماليات از معافيت -
 متوسط )دفاتر در شده نوشته(اسمي ارزش از درصد 1 -امالك سود از معافيت  -

امالك
مالياتي ارزش درصد 18 سقف تا -واردات ماليات از معافيت  -
درصد 18-افزوده ارزش بر ماليات از معافيت -
درصد 5 -سهام سود ماليات از معافيت -



اجرايي مزاياي•
مطمعن زيرساختار -
كم بهاي اجاره -
ملي مبدا گواهي مشمول -
شركت تاسيس در سهولت  -
دست در كليد هاي حل راه  -
پايين برق تعرفه -
گرجستان انساني نيروي درياچه بزرگترين با نزديكي  -
آسان مقررات و كم ليسانس حق هاي هزينه -
ارتباطات و تسهيالت كم هاي هزينه  -
تسهيالت مديريت سرويس  -



)هدف(نظر مورد صنايع•

 و داخلي حقوقي شخص نيز و خارجي و داخلي حقيقي شخص را FIZ اقتصادي تشكيالت -
.كند تاسيس تواند مي خارجي

تي آي صنايع•
 شركت ها، بانك(خارجي و داخلي هاي شركت براي بكاپ/اي داده مراكز -تي اي زيرساختار-

)انرژي و برق خدماتي هاي

  پايگاه و تي اي افزار نرم توسعه خصوص در كه خارجي و داخلي هاي شركت -تي اي توسعه-
.كنند مي فعاليت ها داده

تجاري هاي محل و ها آپ استارت از تي اي حمايت آموزشي، هاي پروژه  -



توليدي•
 جايجايي المللي؛ بين هاي برند نساجي محصوصالت توليد -سبك توليدات  -

فعلي كارخانجات
گرا صادرات برقي كاالهاي مونتاژ -الكترونيك  -
 تجهيزات و دارو توليد در كه گرا صادرات خارجي و داخلي هاي شركت -دارويي  -

كنند مي فعاليت پزشكي

بازرگاني•
-گمركي ترخيص از قبل يا كاالها ترانزيت براي انبارداري تسهيالت-
فاسدشدني كاالهاي براي اي سردخانه تسهيالت -
تامين اي زنجيره اي منطقه مراكز  -



:داليل عدم موفقيت يك كسب و كار در گرجستان

گرجي زبان به آشنايي عدم1.

سرمايه و عمر كردن هزينه از قبل كافي تحقيقات عدم  2.

شده انتخاب كار و كسب در مهارت و تجربه, اهليت عدم3.

ديگران تبليغات بدليل افراد شدن جوگير و كردن عمل احساسي4.

بزرگ هاي گام با كار شروع5.

:بنابراين
  فرابگيريد را گرجي زبان اول
بگذاريد وقت تحقيقات براي ماه سه

داريد تجربه آن در كه كنيد شروع را كاري و كسب
كنيد شروع واقعيت براساس و منطقي را خود كار و كسب و نشويد جوگير

كنيد شروع كوچك هاي هزينه و گامها با

                  



سواالت متداول 

شود؟ مي محسوب اروپا اتحاديه كشورهاي از گرجستان آيا1)
 بدون )گرجي پاسپورت دارندگان( گرجستان اتباع 08/01/1396 تاريخ از .خير

 مسافرت اروپا اتحاديه كشورهاي به توانند مي ضوابطي با و ويزا دريافت
.باشد مي اروپا اتحاديه با رواديد لغو صرفا يعني .نمايند

 سفر اروپا به رواديد بدون توانند مي نيز گرجستان مقيم خارجي افراد آيا)2
نمايند؟

 براي و بوده )گرجستان اتباع(گرجي شهروندان براي فقط موضوع اين .خير
.ندارد وجود اولويتي گونه هيچ گرجستان مقيم خارجيان

   است؟ امكانپذير گرجستان در فرزند تولد با گرجستان تابعيت اخذ آيا )3
 حتماً يعني است »خون تابعيت« براساس گرجستان، كشور تابعيت قانون .خير

.باشد گرجي بايست مي كودك مادر يا پدر



سواالت متداول 

نمايم؟ مراجعه كجا به گرجستان در خارجي اتباع از شكايت جهت )4 
 حضور گرجستان كشور قوانين و مقررات برابر گرجي، اتباع از شكايت براي

 مربوطه امور پيگيري و شكواييه ارائه جهت رسمي وكيل يا شاكي شخص
.باشد مي الزامي

نمايم؟ مراجعه كجا به گرجستان در ايراني اتباع از شكايت جهت )5 
 ايران در قضائي مراجع طريق از كه است بهتر ايراني، اتباع از شكايت براي

 از قضائيه قوه الملل بين امور بخش به مراجعه با سپس و نموده شكايت
 اگر شاكي شخص ضمناً .گردد پيگيري مربوطه امور اينترپل پليس طريق

 برابر و نموده شكايت نيز گرجستان در تواند مي  دارد اقامت گرجستان در
 رسمي وكيل يا شاكي شخص حضور گرجستان كشور قوانين و مقررات

.باشد مي الزامي مربوطه امور پيگيري و شكواييه ارائه جهت



سواالت متداول 
نمايم؟ مراجعه كجا به هويتي مدارك سرقت درصورت )6

  دريافت از پس و شود داده اطالع پليس ترين نزديك به فوراً مراتب هويتي، مدارك سرقت از پس
  مراجعه ايران اسالمي جمهوري سفارت كنسولي بخش به اداري ساعات در پليس گواهي
  .نماييد

نمايم؟ مراجعه كجا به قاپي كيف و سرقت درصورت )7
.دهيد اطالع پليس ترين نزديك به فوراً را مراتب قاپي، كيف و سرقت از پس

است؟ روز چند گرجستان كشور در رواديد بدون توريستي اقامت مجاز مدت )8 
  مي روز 45 مدت اين گرجستان، و ايران اسالمي جمهوري بين رواديد لغو موافقتنامه براساس
  مشمول روز 45 از بيش اقامت و تخطي درصورت كشور دو هر شهروندان است بديهي .باشد

 تعداد خصوص در توافقنامه اين در كه است ذكر شايان.شد خواهند سنگين هاي جريمه
  پليس است ممكن ولي است نشده عنوان مطلبي كشور دو شهروندان خروج و ورود دفعات

  جلوگيري كشور دو هر اتباع ورود از شخصي تشخيص براساس و خاص موارد در مرزي هاي
.نمايند



سواالت متداول  

كرد؟ رانندگي گرجستان كشور در توان مي المللي بين گواهينامه با آيا )9•
  جمهوري جهانگردي و اتومبيلراني سازمان سوي از صادره المللي بين نامه گواهي با

  از پس و نمود رانندگي گرجستان كشور در ماه 6 مدت به توان مي ايران اسالمي
 گواهينامه تهيه به نسبت بايست مي حتماً گرجستان كشور در اقامت صورت در آن

  .نماييد اقدام گرجستان كشور

نمايند؟ دريافت را گرجستان گواهينامه توانند مي ايراني شهروندان آيا )10
  و تفليس در ايران اسالمي جمهوري سفارت به مراجعه صورت در ايراني شهروندان
 دولت به ايراني گواهينامه اصل تسليم همچنين و گذرنامه و گواهينامه ترجمه

  در كه است بديهي .نمايند اخذ را گرجستان كشور گواهينامه توانند مي گرجستان
.شد نخواهد مسترد هرگز گرجستان، دولت به ايراني گواهينامه اصل تسليم صورت



سواالت متداول 

؟ نماييم مراجعه كجا به كشورها ساير ويزاي دريافت جهت )11 
  كشور همان اتباع براي فقط و نبوده ميسر ها توريست براي كشورها ساير ويزاي درخواست
  بديهي .فرماييد مراجعه نظر مورد كشور سفارت به توانيد مي حال هر در باشد، مي ميسر
 سفر قصد كه خارجي اتباع جهت فقط تفليس در ايران اسالمي جمهوري سفارت كه است

.نمايد مي صادر را ايران رواديد دارند را ايران اسالمي جمهوري به

: كشور از خارج در ازدواج )12 
 مي اول مرحله در و بوده هزينه پر و بر زمان مراتب به كشور از خارج در ازدواج ثبت روند

 نداشتن صورت در .باشد داشته را گرجستان كشور اقامت حتماً زوجين از يكي بايست
 ساعات در الزم، مدارك تكميل و تهيه از پس و نموده اقدام اقامت اخذ به نسبت اقامت،
.نماييد حاصل تماس تفليس در ايران اسالمي جمهوري سفارت كنسولي بخش با اداري



سواالت متداول 
  در زندگي هاي هزينه و گذاري سرمايه,كار,زندگي شرايط,كنم زندگي گرجستان در مايلم من )13

هست؟ آنجاچطور
 و خونگرم گرجيها زيرا ندارد وجود خاصي مشكل ,گرجستان در مردم با تعامل و اجتماعي نظر از :پاسخ

.است محترم افراد شخصي حريم و هستند مهمانپذير
  سردتر تهران از درجه 10 الي 5 سال طول در تفليس هواي و آب كه كنم عرض بايد ,هوا و آب نظر از

.است
.عاليست هم اجتماعي و شخصي هاي آزادي نظر از
.است خوب امنيت نظر از

 زيرزميني منابع وجود عدم بعلت ,است درآمد و كار مسئله دارد وجود گرجستان در كه مشكلي تنها
.است خدمات بخش و كشاورزي از اغلب و ضعيف مردم درآمد )ايران مانند(فراوان

.نكنيد حساب زياد گرجستان در درآمد و كار روي پس
 آن براي قبلن كه داريد شغلي و خاص مهارت  اينكه يا كنيد گذاري سرمايه و باشيد دار سرمايه اينكه مگر

.دارد وجود گرجستان در متقاضي
 حمايت هم دولت و دارد وجود خوبي بسيار هاي زمينه گرجستان در گذاري سرمايه براي ,اينكه خوب خبر

.ميكند



توجه

 در و بگذاريد وقت كمي گرجستان در هرفعاليتي به شروع از قبل حتما
.كنيد هزينه كمي ومشاوره تحقيقات براي ابتدا

:گرجستان در زندگي هاي هزينه درمورد
.است ارزان گرجستان در زندگي ,كل در

.است درتهران زندگي هزينه نصف تفليس در زندگي هزينه
.هستند ارزانتر هم تفليس از گرجستان ديگر شهرهاي
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كنيد مطالعه هايش نقاشي و پيروسماني درباره .1
تفليس بر مشرف تپه برفراز گرجستان تاريخ بناي از بازديد .2
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