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حضرت امام رضا )ع( 
با حضور رهبر انقالب 

همزمان با مللاه ذی القعللده و ايام زيارت 
مخصللوص رضللوی، مراسللم غبارروبی 
مضجع شريف ثامن الحجج حضرت علی بن 
موسی الرضا )علیه السالم(، صبح پنج شنبه 
با حضور رهبللر انقالب اسللالمی برگزار 
شد. در اين مراسم معنوی مراجع تقلید 
آيات عظام مكارم شیرازی، وحیدخراسانی 
و آيت اهلل مصباح يزدی، به همراه جمعی 
از علما، مسللئوالن و خانواده های شهدا، 
جانبازان و ايثارگران اسللتان خراسللان 

حضور داشتند.

تور تفليس براي صيد ايراني
 در حالي که سه سال پیش 

مهسا گربندي
تعللداد ايرانیان مسللافر   جوان آنالين

گرجستان در سال نزديك 
به 15 هزار نفر بود، اين تعداد به دنبال لغو رواديد در 
سال گذشته به حدود 350 هزار نفر مسافر رسید و 
بايد گفت که افزايش بي سابقه مهاجرت، مسافرت و 
درخواست تحصیل و سرمايه گذاري در گرجستان 
به طور چشمگیري ادامه دارد. بر اساس آمار منتشر 
شللده در سلله ماهه اول امسللال 135 هللزار نفر به 
گرجستان سفر کرده اند، بنابراين پیش بیني مي شود 
که تا آخر سال به رکورد يك میلیون گردشگر ايراني 
در سال برسیم.  سؤالي که در اين میان مطرح مي شود 
اين است که چرا سفر به گرجستان براي مردم ايران 
اين قدر جذاب شده. آيا اين افراد قصد گذراندن اوقات 
فراغت خود در گرجسللتان را دارند يا هدف ديگري 

پشت پرده اين ماجراست؟
 چ�راآمارس�فربهگرجس�تانزيادش�ده

است؟!
آرش که يكي از افراد مقیم گرجستان است و سه سالي 
مي شود که در اين کشور زندگي مي کند، در خصوص 
افزايش آمار سفر ايراني ها به گرجستان، به خبرنگار 
»جوان آنالين« مي گويد: »چند وقتي است که چند 
شرکت بزرگ با تبلیغات دروغین و وسوسه انگیز از 
ايراني ها سوءاستفاده مي کنند و با گرفتن پول هاي 
هنگفت به آنها وعده اقامت در گرجستان را مي دهند. 
متأسفانه بسللیاري از افراد بدون هیچ تحقیقي پول 
به حساب اين شللرکت ها واريز مي کنند و در نهايت 
مي فهمند که چه کالهي سرشان رفته است. در اين 
بین اما برخي از افراد که مي خواهند مقیم گرجستان 
شللوند، بي گدار به آب نمي زنند و تصمیم مي گیرند 
که به صورت تفريحي به اين کشور سفر و از ساکنان 
گرجستان پرس و جو کنند و در نهايت راجع به اقامت 

در اين کشور تصمیم نهايي را می گیرند.«
اين فرد مقیم گرجستان افزايش آمار سفر ايراني ها 
به گرجسللتان را با هدف بررسی امكان مهاجرت به 
اين کشور مي داند: »براي اکثر ايراني ها گرجستان 
خیلي جذاب نیسللت و بعللد از چنللد روز از ماندن 
در اين کشور خسللته مي شللوند. به همین دلیل از 
مهاجرت به گرجستان منصرف می شوند و به ايران 

بازمي گردند.«
او راجع به مشللكالت ايراني هاي مقیم گرجسللتان 
مي گويد: »اخذ اقامت گرجستان طبق قوانین جاري 
اين کشللور، به اين صورت اسللت که فرد متقاضي 
مي تواند براي همیشلله در خاك گرجستان زندگي 
کند و کاري داشته باشد يا تحصیل کند اما اين فرد 
شهروند گرجستان محسوب نمي شود! همچنین اين 
افراد حق رأي ندارند و براي گرفتن وام هاي بانكي با 

محدوديت هاي خاصي روبه رو مي شوند.«
آرش درباره شرايط زندگي در گرجستان نیز مي گويد: 
»خودرو و برخي از مواد غذايي در گرجستان قیمت 
مناسبي دارد اما برخي از کاالها در اين کشور از ايران 
هم گران تر اسللت. نكته اصلي اين اسللت که کار در 
اين کشور هم خیلي سللخت پیدا مي شود. در حال 
حاضر اغلب ايراني هاي گرجستان که شغل مناسبي 

پیدا نكرده اند به داللي و کار فروش امالك مشغول 
هسللتند. همچنین کار در بازار امالك و تورگرداني 
نیز شغل شايعي در بین جامعه ايرانیان ساکن در اين 

کشور شده است.«
 ايرانيهاموفقبهتمديداقامتنشدند

بر اساس مشللاهدات و تحقیقات میداني مشخص 
شللده که يكي از شللايع ترين راه هاي اخذ اقامت در 
گرجسللتان براي ايرانیان، خريد ملك در اين کشور 
است. اين مسئله تا جايي پیش رفته که قوام شهیدي، 
سفیر ايران در گرجسللتان به آن واکنش نشان داده 
است. ارديبهشت ماه امسللال بود که سفیر ايران در 
گرجستان گفت: »خريد ملك در گرجستان لزوماً 
تضمیني براي اخذ اقامت طوالني مدت در اين کشور 
نیست، افرادي که ملك در گرجستان می خرند، ابتدا 
اقامت )رواديد( يك سللاله به آنها اعطا مي شللود اما 
اين به معناي تضمین اقامت اين افراد در سال هاي 
بعد نیسللت، مگر آنكه فرد کار مولد و مشخصي در 
گرجستان داشته باشد و بتواند ثابت کند که مي تواند 
يك شللهروند مفید و مولد براي اين کشللور باشد. 
بايد گفت که بسللیاري از شللهروندان ايراني که در 
گرجستان اقامت يك ساله گرفته اند، موفق به تمديد 

آن نشده اند.«
 تبليغاتاقامتدرگرجس�تانب�هكوچهو

بازارهمرسيد!
متأسفانه افراد بسیاري به دنبال جلب توجه جوانان 
ايراني براي اقامت در گرجسللتان هسللتند تا از اين 
طريق پول بسللیاري به جیب بزنند. به همین دلیل 
اسللت که تبلیغات اخذ اقامت گرجسللتان عالوه بر 
سايت ها و شللبكه هاي اجتماعي به داخل کوچه و 
بازار نیز رسیده و افراد بسیاري به دنبال بازارگرمي در 

رابطه با اقامت در گرجستان افتاده اند. 
حامد که صاحب يللك مغازه تعمیللرات موبايل در 
بازار است و 32 سللال دارد، راجع به تبلیغات اقامت 
در گرجستان به خبرنگار »جوان آنالين« مي گويد: 
»چند وقتي اسللت که يكللي از مشللتريان قديمي 
مغازه ام به من مي گويد که اگر 300 میلیون تومان 
پول بدهي و در گرجستان خانه بخري، مي تواني مقیم 
اين کشور شوي. از آنجايي که اين روزها اوضاع بازار 
کار براي ما اصاًل خوب نیست وسوسه شده بودم که 
اين پول را تهیه کنم و با خريد خانه اي در گرجستان 

از ايران بروم.«
وي ادامه مي دهد: »رؤياي اقامت در گرجستان آنقدر 
در سرم پیچیده بود که به همراه همسرم به اين کشور 
سفر کرديم اما از اقامت در گرجستان منصرف شديم 
زيرا روند اقامت در اين کشللور به اين صورت بود که 
با خريد ملك، يك  سللال اقامت موقللت مي دادند و 
پس از تكرار اين اقامت موقت در شش سللال، اقامت 
دائم برايمان فراهم مي شد. اما متأسفانه بازار کار در 
گرجستان مناسللب نبود و نمي توانستم کار خوبي 
پیدا کنللم. موضللوع دوري از خانواده هايمان نیز در 
کنار بیكاري آزاردهنده بود و درنتیجه به طور کل از 
مهاجرت به اين کشور منصرف شدم. بنابراين تصمیم 

گرفتیم که به ايران برگرديم و همین جا بمانیم.«
بقيهدرصفحه3
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   در حالي که سه سال پیش تعداد ايرانیان مسافر گرجستان در سال نزديك به 15 هزار نفر بود، 
اين تعداد به دنبال لغو رواديد در سال گذشته به حدود 350 هزار نفر مسافر رسید و بايد گفت 
که افزايش بي سابقه مهاجرت، مسافرت و درخواست تحصیل و سرمايه گذاري در گرجستان 
به طور چشمگیري ادامه دارد. بر اساس آمار منتشر شده در سه ماهه اول امسال 135 هزار نفر 

به گرجستان سفر کرده اند، بنابراين پیش بیني مي شللود که تا آخر سال به رکورد يك میلیون 
گردشگر ايراني در سال برسیم.  سؤالي که در اين میان مطرح مي شود اين است که چرا سفر به 
گرجستان براي مردم ايران اين قدر جذاب شده. آيا اين افراد قصد گذراندن اوقات فراغت خود در 

گرجستان را دارند يا هدف ديگري پشت پرده اين ماجراست؟ |همينصفحه

تور تفليس براي صيد ايراني
رقم15هزارسفربهگرجستانباروندصعوديتايکميليوننفردرامسالپيشبينيميشود

كهوعدههاييماننداخذاقامتدائمازپشتصحنههاياينافزايشسفراست
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ديگرپانزدهميناقتصاددنياميشود

   ايران تا سللال 2020 همچنان هجدهمین اقتصاد بللزرگ دنیا باقي 
مي ماند،  اما در سللال 2021 با پشللت سر گذاشتن سه کشللور اسپانیا، 

عربستان و کانادا به جايگاه پانزدهم صعود مي کند |صفحه4
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همهعراقعليهآقاینخستوزير
   به جز جريان النصر حیدر العبادی که تنها 42 کرسی مجلس عراق را 
به دست آورده، تمام جريان های عراقی اثرگذار، مقابل تحريم های امريكا 
موضع گیری کرده اند. مقتدی صدر رئیس جريان صدر عراق، جريان پیروز 
انتخابات عراق گفته که در برابر تحريم های اين کشور علیه ايران سكوت 
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