دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هکاتم
گرجستان:
گرجستان در حال حاضر یکی از کشور های عضو ناظر اتحادیه ی اروپا بوده کسانی که پاسپورت یکی از
کشورهای شینگن را دارند ،بدون نیاز به دریافت ویزا میتوانند به این کشور سفر داشته باشند .هم چنین
امکان رشد کسب وکارها در این کشور باال بوده و فرصت بسیار مناسبی برای کارفرمایان محسوب
میشود.نیروی کار جوان و آماده به کار  ،پایین بودن هزینه ی زندگی در گرجستان ،نزدیکی گرجستان به
ایران ،امنیت باال و سرمایه گذاری راحت تر از دیگر مزایای مهاجرت به این کشور میباشد.
اقامت در گرجستان:
پیش از هرچیزی الزم به ذکر است که اقامت گرجستان با شهروندی آن متفاوت است .اقامت گرجستان به
فرد اجازه میدهد ،چندین سال در این کشور زندگی کند و از حقوق شهروندی گرجستان برخوردار باشد،
ولی شهروندان گرجستان پاسپورت گرجستانی دریافت میکنند .با اخذ اقامت گرجستان  ،پس از گذشت 5
یا  6سال و با رعایت قوانین موجود میتوانید شهروندی گرجستان را دریافت نمایید .برای اخذ اقامت
گرجستان متقاضی باید شخصا و یا از طریق یک شخص حقوقی بصورت حضوری درخواست خود را به
موسسات مربوطه اعالم نموده و یا از راه دور و بصورت انالین اقدام نماید .فرم درخواست اقامت بهتر است
به زبان گرجی باشد.
اقامت کاری گرجستان:
کسانی که بعنوان کار آفرین  ،کارمند قصد سفر به گرجستان را دارند میتوانند اقامت کاری گرجستان را
دریافت نمایند.
اقامت تحصیلی گرجستان:
افرادی که قصد تحصیل در یکی از مراکز آموزشی معتبر گرجستان را داشته باشند.
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اقامت خانوادگی گرجستان:
از اعضای خانواده کسانی که اقامت گرجستان را دارند ،میتوانند با اخذ اقامت این کشور به خانواده ی خود
بپیوندند .اعضای خانواده شامل :همسر ،فرزند  ،والدین و..
اقامت دائم گرجستان:
این نوع اقامت به همسر ،والدین و فرزندان شهروندان گرجستان تعلق میگیرد .هم چنین شهروندان خارجی
که دارنده ی اقامت موقت گرجستان اند و شش سال به طور متوالی در گرجستان زندگی کرده اند  ،واجد
دریافت اقامت دائم گرجستان اند .اگر اقامت آنها در گرجستان به دلیل تحصیل ،دریافت خدمات درمانی یا
انجام یک ماموریت کاری باشد ،در این دوره ی شش ساله محاسبه نخواهد شد.
اقامت سرمایه گذاری گرجستان:
این نوع اقامت به افرادی اعطا میشود که بخواهند حداقل مبلغی را در این کشور سرمایه گذاری نمایند .هم
چنین اعضای خانواده دارندگان این نوع اقامت که شامل همسر ،فرزندان ،زیر سن قانونی و افراد ناتوان
وابسته فرد میباشد ،میتوانند اقامت گرجستان را دریافت نمایند.
اقامت کوتاه مدت گرجستان:
افرادی که طبق قوانین مربوطه ی گرجستان ،در این کشور ملکی به ارزش پول گرجستان تهیه کرده
باشند ،واجد شرایط دریافت اقامت گرجستان از نوع کوتاه مدت خواهند بود.

نکته ی مربوط به انواع اقامت در گرجستان:
هریک از افرادی که دارنده ی یکی از اقامت های گرجستان باشند ،در صورت تغییر وضعیت خود میتواند
برای نوع دیگری از اقامت گرجستان اقدام کرده و آن را دریافت نمایند.
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روش های اخذ اقامت گرجستان:
چندین روش برای دریافت اقامت گرجستان وجود دارد .چون احتمال پیوستن گرجستان به اتحادیه ی اروپا
وجود دارد ،با دریافت اقامت این کشور از مزایای دریافت اقامت یکی از کشورهای اتحادیه ی اروپا برخوردار
خواهید شد.
ثبت شرکت در گرجستان:
بیشترین نوع ثبت شرکت در گرجستان بصورت مسئولیت محدود است ،اما طیف وسیعی از گزینه ها برای
راه اندازی کسب وکار درگرجستان را پوشش میدهند .پروانه ی صادر شده برای ثبت شرکت در گرجستان ،
فعالیت شما از نوع تجارت عمومی را مجاز میسازد .با داشتن این پروانه میتوانید هر نوع کسب وکاری غیر
از تولید و پخش مواد دارویی که نیازمند دریافت مجوزهای خاص است ،در گرجستان راه اندازی کنید .با
استفاده از پروانه ی عمومی ثبت شرکت در گرجستان امکان راه اندازی کسب و کارهایی مانند رستوران،
کافی شاپ ،بوتیک و  ..برای شما ایجاد میشود.
سرمایه گذاری در گرجستان:
با پیشرفت چشم گیر گرجستان در بهبود فضای ایجاد وانجام کسب و کار در مورد برخی از شاخص های
بین المللی ،این کشور سال گذشته بعنوان کشوری ثبات سیاسی  ،دور از هرگونه فساد وبا هزینه های راه
اندازی کسب وکار نسبتا پایین  ،بعنوان یکی از بهترین مقاصد سرمایه گذاری مخصوصا برای ایرانیان
شناخته شده .پیش از اقدام برای سرمایه گذاری در گرجستان از داشتن شرایط اولیه ی سرمایه گذاری در
این کشور اطمینان حاصل نمایید.
اقامت گرجستان از طریق کار:
کار در گرجستان نیازمند دریافت مجوز کار گرجستان است که دریافت ویزا  ،همان جواز کار محسوب
میشود .متقاضیان دریافت اقامت گرجستان از طریق کار میتوانند با ارائه ی یک درخواست این جواز کار را
دریافت نمایند و هم چنین متقاضیان کار باید یک ویزای بلند مدت در گرجستان دریافت نمایند .در
صورت موقتی بودن یا کوتاه مدت بودن کار در گرجستان ،آنها نمی توانند ویزای موقت گرجستان یا همان
ویزای توریستی گرجستان را دریافت نمایند.
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اقامت گرجستان از طریق ازدواج:
طبق قوانین گرجستان هر شخصی که با یک تبعه ی گرجی ازدواج کند ،پس از مدت یکماه با ارائه ی
اسناد و مدارک کافی ،میتواند اقامت دائم گرجستان را دریافت نمایند .ارائه ی اقامت گرجستان برای مردانی
که با زن گرجی ازدواج میکنند ،ممکن است مدت زمان بیشتری بطول بیانجامد و تحقیقات بیشتری در
مورد صوری نبودن ازدواج انجام پذیرد .هم چنین پس از مدت یکسال فرد دارای اقامت گرجستان از
طریق ازدواج میتواند برای دریافت شهروندی گرجستان اقدام نماید.
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