آشنایی با گرجستان

گرجستان یکی از کشورهای استقالل یافته از اتحاد جماهیر شوروی است که در منطقه قفقاز واقع شده و از نظر جغرافیای
.سیاسی اهمیت زیادی دارد
 ..در غرب این کشور دریای سیاه قرار دارد آذربایجان و از شرق با ارمنستان و ترکیه  ،از جنوب باروسیه این کشور از شمال با
کشور گرجستان یکی از کشورهای قاره اروپا است البته به طور دقیق باید گفت کشوری است که در منطقه اوراسیا قرار دارد
.که مرز بین اروپا و آسیا است .دو سوم این کشور کوهستانی است
این کشور تاریخ طوالنی دارد .گرجستان دومین کشور در جهان بود که دین مسیحیت را به عنوان دین رسمی در قرن چهارم
.پس از میالد انتخاب کرد .مردم آن به میهماننوازی معروفند و سنتها و غذاهای آن طرفداران زیادی دارد
ا

سیاست در گرجستان
در جمهوری سوسیالیستی گرجستان رئیس جمهور هم رئیس حکومت است و هم رئیس دولت .رئیس جمهور با رای مردم
.برای دورهای پنج ساله انتخاب میشود .نخستوزیر این کشور هم مسئولیت برخی از وزراتخانهها را به عهده دارد
.مجلس قانونگذاری این کشور  532کرسی دارد که نمایندگانش با رای مردم برای دورهای پنج ساله انتخاب میشوند

اقتصاد در گرجستان
.این کشور 91/52میلیارد دالر است .دو میلیون و  52هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل میدهند تولید ناخالص داخلی

نرخ بیکاری در این کشور  93/5درصد است 39 .درصد از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند .در سال  5222نرخ تورم در آن 99
.درصد بود
محصوالت صادراتی آن شامل ضایعات آهن ،آب معدنی ،سنگ آهن ،وسایل نقلیه و میوه و خشکبار است که به کشورهای
 (3/7ترکمنستان )،ترکیه ( 95/2درصد) ،آذربایجان ( 1/4درصد) ،روسیه ( 2/2درصد) ،ارمنستان (2/2درصد
.درصد) صادر میشود (6/4آلمان درصد) ،کانادا ( 2درصد) و  (8/5اوکراین )،درصد) ،آمریکا ( 5درصد  (4/6بلغارستان )،درصد
محصوالت وارداتی آن شامل سوخت ،وسایل نقلیه ،ماشینآالت ،حبوبات و دیگر مواد خوراکی و دارو است که از کشورهای
.روسیه ( 92/5درصد) ،ترکیه ( 94/5درصد)،آلمان(1/2درصد) ،اوکراین ( 8/2درصد) و آذربایجان ( 8/2درصد) وارد میشود

مردم گرجستان
جمعیت این کشور چهار میلیون و  532هزار نفر با میانگین سنی  38سال است .رشد جمعیت در این کشور منفی است.
.امید به زندگی برای زنان  82و برای مردان  23سال است
زبان رسمی این کشور گرجی است که الفبای ویژه خود را هم دارد .حدود  84درصد از مردم این کشور مسیحی ارتودوکس و
 92.درصد مسلمان هستند
گرجستان در یک نگاه
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