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هرقدر روند رکودی ایررا  یشتر ر   

شود، مردم کتورهای همسرای  و  

ها یشتر ر عرفش     اق صاد خرد آ 

ح ررا ا ررر آ  کتررورها . شررود  مررش

المللا، یرا   های یشن سازما توسط 

کتورهای م خاصم ایررا ، مرورد   

 .حمایت مالا قرار  شرند
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 تولید ناخالص داخلی ترکیه

 ترکیهمنطقه اقتصادی 

 Cumhuriyeti :ی  ترکا اسر انوولا )تُرکش  

Türkiye ) از  ،ترکشر  جمهوری رسما یا نام

اق صراد   .اسرت  در حال توسف اق صادهای 

ترکش  ترکشوا از صنایع یوما و نوین است 

 .شرود  اش افزوده ما ک  روز ی  روز یر دامن 

در جنوب غریا آسرشا   یااوراسشااین کتور 

زیرا    .و جنوب شرقا اروپا واقع شده است

است کر   ( اس انوولا)ترکش ، ترکا رسما 

نوشر    ( عثمرانا )عریا  الفوادر  ذش   یا 

 .یاشرد  مرا  اسر انوول پای خرت آ   . شد ما

 درصرد 2و  ایرن کترور مسرلما     درصد98

ایرن  واحرد پرول    .هس ند یاقا سایر ادیا 

یا  «TRY» است ک  نماد لشر ترکش کتور 

«TL »دهد آ  را نتا  ما.  

جمفشرت  . اسرمم اسرت   ترکشر  مردم  دین

 2222در سررال  مشلشررو  نفررر  88 هررا آ 

یخر   . تخمرشن زده شرده اسرت    مشمدی

 حدود سر  این کتور در قاره آسشا و  اعظم

یخر   . درصد از آ  در قاره اروپا قرار دارد

کوچر   آسشایا ترکش  را آناتولا یا آسشای 

یخر   .  ویند ک  در خاورمشانر  قررار دارد  

، کرر  در نامنررد اروپررایا آ  را تراکشرر  مررا

ایررن دو یخرر  یرر  . منطقرر  یالنررا  اسررت

فروس و وسشل  دریای مرمره و دو تنگ  یس

  تنگر . شروند  داردانل از یندیگر جردا مرا  

یسفروس دریای سشاه و دریای مرمره را ی  

کند و تنگر  داردانرل م رل     هم م صل ما

 . اتصال دریای مرمره و اژه است

ترکش  از شمال یا دریای  :همسایگا  ترکش 

سشاه، از غرب یا دو دریای اژه و مرمره و از 

جنوب غریا یا دریای مدی رانر  مررز آیرا    

ایرررا ، جمهرروری  ،ترکشرر  در شررر . دارد

آذریایجررا ، ارمنسرر ا  و  رجسرر ا ، در   

و در  ، قوررس جنوب شرقا عرا  و سروری  

، همسایگا  شمال غریا یونا  و یلغارس ا 

 .هس ند ترکش 

 اقتصاد

 
ایگررشن،  :از عوارتنررد  شررترک آزاد منررا  

، فرود ررراه آتررراتور  آن الشرررا، مرسرررشن

 .ایزمشر، و چند منطق  آزاد دیگراس انوول، 

، اق صرادی در حرال توسرف     ترکش اق صاد 

مللا پول ال صندو  یشنینایر  زارش . است

(IMF) تولشرد ناخرالد داخلرا   ، نرخ رشد 

  شرررری سرررای  همررر در ( GDP) ترکشررر 

منفرا پرن     ایر  2222سرال  در  99کووید

 .شررده اسررت یشنررا پررش  کرراه  درصررد

یشنا شده است ک  در سال  چنشن پش  هم

 یدرصرد 5 مثورت  مشمدی یا رشرد  2229

  .یهوود ما یاید

های مرکزی کترورها   یان 

آماری کر   عموماً ا معات 

هررای مخ لرر    در یخرر 

را در  کننررد من تررر مررا 

 سررررررررایت مف وررررررررر

tradingeconomics.com 

هررای ایررن  یراسرراس داده. دهنررد ارائرر  مررا

 88یرا یرش  از    ترکشر  خردمات در  سایت 

یشت رین سهم را در تولشد ناخرالد   درصد

و کتراورزی  سرهم  . ملا ایرن کترور دارد  

داری،  های وایس   ی  آ  مانند جنگل یخ 

از  درصررد هفرت  لیررداری از جنگرر  یهرره و 

اخ صرا    را ی  خودتولشد داخلا ناخالد 

در و سراخت  ، صنفت چنشن هم .ه استداد

از  درصررد 25ایرن کترور، سرهما حردود     

 . را دارد تولشد ناخالد داخلا

 یرشن  ایاجغرافش موقفشت ی  توج  یا ترکش 

  رف ر   قرار مصرف یازار و انرژی های حوزه

 منرایع  حوزه پلا مشا  ، ی ن شج  در .است

این  .است شده تودیل مصرف یازار و انرژی

 انررژی  امنشت تامشن در دارد رنظ در کتور

 در و کنرد  ایفرا  اساسا نق  اروپا ات ادی 

 از  راز  و نفرت  های لول  خط تا است تمش

در حرال   .کنرد  عورور  کترور  این م دوده
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 مصرفا نفت از درصد8.3 حدود درحاعر، 

 .شوند ما من قل ترکش  های کانال از جها 

های  م صوالت عمده کتاورزی ترکش  دان 

زمشنرررا،  روغنرررا، پسررر  ، ذرت، سرررش 

جرات، مشروه،  رردو، تنوراکو، انگرو،       صشفا

 . نشتنر و  ندم است

مرراده مفرردنا فلررزی، و   58ترکشرر  دارای 

منرایع  . ماده مفدنا صرنف ا اسرت   8522

شرررامل  ترکشررر  اصرررلا مرررواد مفررردنا

سررن  آهررن، مصررال  سررن ،  ررم،  زغررال

ساخ مانا، مس، سررب، نفرت خرام،  راز     

 .  وشفا و اورانشوم است

هت مشن فوالدسراز،   2298در سال ترکش  

هرای قشم را    و سومشن تولشدکننده سرن  

: اقمم عمده صادراتا این کتور. است یوده

آالت راهسررازی، آهررن و فرروالد،    ماشررشن

تجهشررزات الن رونشنررا، لرروازم جرررانوا    

مفرردنا، پمسرر ش  و  پوشررا ، سرروخت  

هرررای  ملزومرررات آ ، مشررروه و سرررن   

  .قشمت  را 

ترکشرر  ع ررو سررازما  تجررارت جهررانا،   

های اق صرادی و توسرف     سازما  همناری

(OECD) هرای اق صررادی   ، اکرو، همنرراری

و یرخرا نهادهرا و   ( BSEC)دریای سرشاه  

ماننرد نراتو،   المللا دیگرر   های یشن سازما 

ا، فررائو، سررازما  ملررل، کنفرررانس اسررمم

 هتت، و یان  جهانا اق صاد-، دییونسنو

این کتور دارای ات ادی   مرکا یرا  . است

آزاد یرا   تنام  تجار ات ادی  اروپا و موافقت

و ( EFTA)جامفررر  تجرررارت آزاد اروپرررا  

. کتورهای اروپای مرکزی و شررقا اسرت  

، ایرن کترور در پرا    های اخشر نشز در سال

نامررر  تجرررارت آزاد یرررا  انفقررراد موافقرررت

کتورهای ع رو شرورای همنراری خلرش      

یود ک  یا شنست مواجر   فارس نشز یرآمده 

  . شده است
 

 وکار  کسب

 
 در کوش آداسا«  افسوس» غار اص اب که 

 شاخد سهولت کس  و کرار از نظر  ترکش 

در مشررا   88، در جایگرراه 2222در سررال 

یرر  ، کرر  نسرروت  کتررور قرررار دارد  992

های  ذش   پشترفت خویا م سروب   سال

  .شود ما

 و تعرفه مالیات

 2222مانند ایرا ، ترکش  در سال 

. دار تفرف  مالشاتا یر خودرو است رکورد

تفرف  اعمالا چشزی یش  از تفرف  مرسوم 

ی سنگشن ها تفرف . سایر کتورهاست

اعمالا این کتور یر واردات قطفات 

 و یوده م غشر موتور حجم مونای یر خودرو

 ،پش  از این .دارند هم یا مس قشما نسوت

تفرف  واردات خودروهای مجهز ی  موتور 

، ک  یا سشاست یود درصد12لش ری  9.1

 واردات .یاید افزای  ما درصد82جدید ی  

 لش ری 2 موتور دارای ک  هایا مدل

 پرداخت نشازمند یفد ی  این از هس ند،

 رقم این. است درصدی 982 تفرف 

. یود درصد 922 یا یرایر تر پش 

 موتور دارای ک  هم خودروهایا

 912 تفرف  یجای یاشند، تری حجشم

 تفرف  پرداخت یا یار این قولا، درصدی

 در فروش و ورود اجازه درصدی 222

 یا. کرد خواهند پشدا را ترکش  خا  داخل

 نرخ یاالترین کتور این ارقاما چنشن

 جها  در خودرو واردات یرای را تفرف 

 .دارد

 و داخلا های شرکت ،جدید های تفرف 

 تولشد ترکش  خا  در ک  را هایا مدل

 وجود یا.  رفت نخواهد یر در شوند، ما

 کاالهای سایر یر تفرف  افزای  این،

 خواهد رویرو چال  یا هم را آنها وارداتا،

 .کرد

 افزای  در ترکش  دولت اخشر اقدامات

 سشاست از یختا خودرو، واردات تفرف 

. شود ما م سوب یشت ر مالشات اخذ

 از سشاست این اجرای یا تر  دول مردا 

 ی  ،99-کووید  شری هم  ششوع ای دای

 صنایع از حمایت و واردات کاه  دنوال

 .هس ند داخلا

 وکار المللی کسب های بین فعالیت

کس  و کار ترکش  رقای ا است، و از زما   

 این کتور شری کرونا نرخ یشناری  هم 

 روزهای اق صادی ل اظ ازیاالتر رف   و 

 در ک   وری کند، نما سپری را خویا
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 ارزش از درصد99 لشره 2299 سال  ول

 این رغم علا. است داده دست از را خود

عنوا  ینا از  ی  خودرو فروش مشزا  امر،

 کاه  خا رصنایع پشت از این کتور، ی  

 .است یوده همراه رشد یا یاننا یهره نرخ

 ذاری خارجا در ایرن کترور نشرز     سرمای 

است، ی   وری ک  ی  عنروا    راحتنسو ا 

 ترر   شرری   داشر ن  یررای  الزامامثال 

 .یاشد نما ترکش  در شرکت ثوت یرای

 
 یر   از نشرز الزم اسرت   ترکش  در کار یرای

 داشرر   شرغلا  پشتررنهاد ترر   کارفرمرای 

 .یاشد شده اخذ کار مجوز و یاششد

 ایرانروابط با 

 
 

ترکش  ک  ی  عنوا  جمهوری ترکش  امرروز  

مشتناسشم یخ  فرماندها عثمانا قردیم  

کترررور ایررررا  و عثمرررانا در  ود. اسرررت

صررف ات ترراریگ در شررری هررای عجشوررا  

ایررن در شررری هررا اغلرر  یاعرر  . داشرر ند

در ایررن مشررا  . ت ررفش  دو کتررور مشتررد

ایرا  عرر یشت ری م  مل شرد و یخر    

. هایا از اراعا مردما اش را از دست داد

اراعا عتایر کرد در غرب و یخر  هرایا   

هرر  از شمال و الو   حاکما  در ترکش  در 

چالتا ک  ایرا  یا سایر همسایگان  پشدا 

 رل  نق  ایفرا مشنردنرد ترا از آب    مشنرد 

 .آلود ماها یگشرند

این موارد نقتا یود  پشچشده ترینز ینا ا 

در  .ک  ترکش  در جن  جهانا اول داشرت 

واقع یهان  اشغال ایرا  توسط انگلشسا هرا  

در جریرا    و کت ار ایرانشرا  توسرط آنهرا   

 اشرررغالگران  ح رررور ق طرررا ت مشلرررا،

 .ایرا  یود شمال نشروهای تر  در

ایررا  و ترکشر  یر      کترور  دویا این حال  

 از یرش    رول  در عنوا  دو کتور دوست

 در شرری  هرش   یندیگر یا  ذش   سال 82

 کترور  دو مرزهای ک   وری ی  ،اند نداش  

 ثایرت  همچنا  ششرین قصر قرارداد از یفد

های اخشر نشرز ت روالت    در سال .است یوده

های آ  موجر   سسر گا    سوری  و تن 

در روایررط دو کتررور نگردیررده و یلنرر  یررا  

شررامل هررای خررارجا   وجررود خصررومت 

هرای آشررنار و نهرا  آمرینررا و در    دخالرت 

، یرا  شرد  مرا  سای  آ  رژیرم صهشونشسر ا  

قراردادهای م فرددی کر  یرشن دو کترور     

یسرر   شررده اسررت، یرر  ت نررشم روایررط    

ترکش  نشز ی  تتدید  .اند للا پرداخ  الم یشن

ی را  سشاسا در روایط خرود نپرداخ ر  و   

یهورررود روایرررط اق صرررادی یرررا ایررررا  از 

 .های آ  است اولویت

 

 فناوری اطالعات و ارتباطات

 
 دارد قررار  کتورهایا اولشن مشا  در ترکش 

. انرد  یاف   تغششر 5G ی  8.5G سشس م از ک 

 5G سشسر م  یایدهای از فشوری، زیرساخت

، ترکشر  یر  توسرف     دلشرل  همشن ی . است

 ادامر   کترور،  کرل  در ینرور  فشورر  شون 

 .دده ما

 

@enahang.irkoohiTahere. 

mailto:tahere.koohi@enahang.ir
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 روند رو به رشد اقتصاد

، اق صرادی در حرال توسرف     ترکش  اق صاد

سراخ ار یرازار ایرن کترور سرن ا و       .است

ایرن   .های خرارجا اسرت   وایس   ی  کم 

کتررور یشترر ر صررادرکننده مررواد خررام و  

  .واردکننده کاالهای مصرفا است

ترکش  سشاسرت  کتور نن   رشد اق صادی 

ی  عنوا  . این کتور است خصوصا سازی

 تروا  یر    ماخصوصا سازی مثالا از این 

 های نفت ترکشر   شرکت سهاما پاالیتگاه

 2221در سرال  اشاره کررد کر     (توپراش)

مشمدی در راس ای سشاست کاه  تصدی 

.  ری دولت، ی  یخ  خصوصا وا ذار شد

درصد سرهام ایرن شررکت در ان صرار      59

ی   ور ی  پارچ  یر   رروه    ک  دولت یود،

یررزرص صررنف ا تجرراری و مررالا ترکشرر    

 89. فروخ   شرد  'قوچ هلدین 'موسوم ی  

درصد سهام ایرن شررکت نشرز یر  یرورس      

سازوکار وا ذاری شرکت  .عرع  شده است

ها ایهاماتا را در پا داشت کر  یر  علرت    

عدم شفافشت سشاس مدار  پا  شری آنهرا  

 . امنا  پذیر نوود

 تالش برای خودکفایی صنعتی

یر  ات ادیر   مرکرا    ترکش  سال اولا ک  

یررا ام ررای  ، (9991) اروپررا مل رر  شررد 

 سرن  ای یا انجمن فوالد و زغال  نام  تواف 

صنفت فوالدسازی خرود را  ( ECSC)اروپا 

ش اب داد،  وری ک  در حال حاعر جرزو  

این . ده صادرکننده اول صنفت فوالد است

نشز کتور در زمشن  اس خراج و کت  نفت 

 :شود ای دارد ک  در ادام  یشا  ما پشتشن 

در  نفت شتاهم و اس خراج کت ، داس ا 

 و مخ لر   هرای  شرشوه  یر   چند ده  اخشر

 در. است شده روایت م نوعا نظرات نقط 

 نتررانگر یرخررا یرررای امررر ایررن واقررع،

 یرخرا  یررای  و غرب پشروزی و ظفرمندی

 حاشرش   های دولت موفقشت از حاکا دیگر

 کتررشد  چررال  یرر  در فررارس خلررش 

 سراخ ن  مجورور  و غریرا  نفت های شرکت

 و نفرت  یرای یشت ر یهای پرداخت ی  ها آ 

 حشراتا  های دارایا این یر کن رل وا ذاری

در ایرن   .اسرت  یروده  هرا  ملتو یا  دولت ی 

مشا ، ترکش  ی  دلشل موقفشرت جغرافشرایا   

یرررشن اوراسرررشا و  مرررا)خاصرررا کررر  دارد 

، اق صاد آ  وایسر   یر  نقرل و    (خاورمشان 

 انرژی، خصوصا ان قال و صادرات و واردات

مترر ق  از آ  شررده  م صرروالت نف ررا و  

 .است

 صاد رو ی  در حالا ترکش  اقدر این راس ا، 

در کتررمن  جلرر  شررنوفایا دارد، کرر  

رعایت نسوا داخلا و پشتروی یشتر ر در  

قررار   و  از یشت ر های نفت اس خراج حوزه

، تا هم ی واند نشاز منایع داخلرا خرود   دارد

را تررامشن کنررد و هررم ی وانررد تررامشن نشرراز 

 .را یدست یگشرد های همسای  حوزه

ها در حالا است ک  یرا نایسراما     هم  این

شد  اوعراع کترور همسرای ، سروری ، از     

مشمدی، م اسروات جدیردی    2299سال 

در منطق  شنل  رف   و ح رور نظامشرا    

آمرینایا در تن  آفرینا در منطق  علرت  

اصلا تغششرر یرخرا روینردهرا در منطقر      

ی هرا  ی  عنوا  مثرال، در سرال  . شده است

ارتر  ترکشر  و عناصرر هروادار آ ،     اخشر، 

 درمواعررع نشروهررای روسررش  و سرروری  را  

، کر   ندده مااس ا  ادل  مورد حمل  قرار 

در واقرع، ترن     .این چشز جدیدی نشسرت 

منا   جنوب ترکش  و شمال سوری  چنرد  

 .سالا است ک  ادام  دارد

اس ا  ادل  اخشررا شراهد افرزای  ترن      

ش  و چنرد مرورد   ترک نظاما مشا  روسش  و

های آت  یرس مریروب یر      نقض توافقنام 

توق  جن  در منا   شمال غرب سوری  

 .یوده است

تقویرت نشروهرای  در    چارچوب ترکش  در

 99منا   ت ت کن رل خود، دسرت کرم   

هرا خرودروی    نشروی کمنرا شرامل ده   یار

 نظاما و زرهپوش از  ری   ذر اه مررزی 

 .کفرلوسشن اعزام کرده است

در اواخرر  این در حرالا اسرت کر  مسرنو     

خواسررت  ااز آننررار مررشمدی 2222سررال 

یرخا از یرخا نقاب در ری  ادل  جنرویا  

خارج و ح ور نظراما خرود را در منطقر     

های سرنگشن خرود را    سمحکاه  دهد و 

ی  خا  ترکش  من قل کند، موعروعا کر    

 .رد شد ااز سوی آننار

ا هرای ای ردای   کتور ترکش  در هما  سرال 

 2298حرردود سررال  )جنرر  در سرروری   

یرر  ان قررال و سرررقت تجهشررزات ( مررشمدی

های سوری  ی  داخل کترور خرود    کارخان 

 . پرداخ   است

یر  نقطر  ترن     ترکش ، های اخشر  در سال

تودیل شده است، ی   ورین  سفشر روسش  

 ترکشر   در 2291سرال   ندری کارلوف، درآ
و در   شررد  مرا اصرایت  لولر  قررار     مورد

هما  سال کودترایا موسروم یر  کودترای     
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شود یرا حمایرت    اهلل  ولن ک   ف   ما ف  

ایاالت م  ده آمرینرا صرورت  رف ر ، نرا     

ق رل  مثرال دیگرر،    .مانرد  فرجام یاقا مرا 

روی دولرت   من قد مشانر  ) اشقچاجمال خ

 مشمدی 2298در سال ( عریس ا  سفودی

یرا اجرازه دونالرد ترامری رئرشس      ک  ، است

آمرینرا، در  ایراالت م  رده   جهمرور وقرت   

 سفارت عریسر ا  واقرع در کترور ترکشر     

در حرالا کر  خورهرا     .صورت  رف   است

های نظاما  حاکا از یرخا جایجایا پایگاه

سرر  یرر  یاشرد، ترکشر     آمرینا از ترکش  ما

و یونا ، ی    منا   مورد مناقت  قورس

 .و نن   دارد

ا هم  نتان  ترن  در کترور ترکشر     ه این

های ترکشر    های اخشر کت ا ففالشت .است

توانرد   یرای کت   از در شر  مدی ران  ما

کر   « کررت »یر منا قا در جنوب جزیره 

یالقوه سرشار از  از  وشفرا اسرت، تررثشر    

این کتور تمش جردی در زمشنر    . یگذارد

خودکفرایا از نظررر تولشررد  راز اسررت، یرر    

در سرال  ت  راز از ایررا  را   ک  واردا  وری

همچنرشن  . است کاه  جدی داده 2222

های آننارا یرای دسر شایا یر  منرایع     تمش

انرژی در مدی ران  شرقا موجر  واکرن    

یونا   شدید آتن شده است، چرا ک  از دید

اروج »م ررل ففالشررت اک تررافا کترر ا   

ترکشرر  در منطقرر  موسرروم یرر     «رئررشس

 «اروپا منطق  اق صادی ان صاری ات ادی »

قرار دارد و این موعروع نر  تنهرا موجر      

تنروی ترکش  در یرداشت منایع این یخ  

شود، یلنر  آننرارا را    از دریای مدی ران  ما

ی   ور آشنار رودروری ات ادی  اروپا قررار  

امرا ترکشر  مردعا اسرت،  رچر       . دهد ما

هرای   جزایری مانند جزیره کرت دارای آب

 صرادی  سرزمشنا هسر ند، امرا منطقر  اق   

 .ان صاری ندارند

 
امور خارج  آمرینرا در روزهرای   وقت وزیر 

واشررنگ ن نشررز یرر  عنرروا  نماینررده اخشررر 

مفافش ا ی  سال  یرای فروش تجهشزات و 

جمهروری  خدمات دفراعا غشرمهلر  یر     

اسرت کر  نترا  از    قورس در نظر  رف ر   

در  ایاالت م  ده آمرینانق  تن  آفرین 

 .منطق  دارد

تمام این موارد در حالا است کر  هرر روز   

شاهد اخواری مونرا یرر دسر گشری عرده     

زیررادی از کارکنررا  کترروری و لتررگری   

 ،یا تمام ایرن اوصراف  . کتور ترکش  هس شم

عمق  مردم این کتور یر  مهراجرت زیراد    

شده و دریاره آینده خود احسراس نراامنا   

 .کنند ما

 تالش برای کاهش فقر

 
 (Haydarpaşa)حشدرپاشا 

 شری کرونا تمش یرای  ح ا یا شروع هم 

فقررر در . ن شجرر  نشسررت کرراه  فقررر یررا

کتورهای در حرال توسرف  اغلر  ن شجر      

ترکشر  نشرز ماننرد    . دخالت خرارجا اسرت  

یسررشاری از کتررورهای در حررال توسررف    

در شررر جنرر  تجرراری یررا کتررورهای     

این کتور یارهرا توسرط    .یاف   است توسف 

آمرینا ت ریم شده اسرت، و  ایاالت م  ده 

در  .ت ریم یرای ترکش  چشز جدیدی نشست

رود   شری کرونرا، ان ظرار مرا    مقایل  یا هم 

یسررشاری از کتررورها از جملرر  ترکشرر  یرر   

ها و تقویت تولشد داخلرا   توسف  زیرساخت

  .یشت ر یپردازند

های م فدد آمرینا در  آفرینا پا تن 

منطق  یارها ترکش  تمش ناکاما یرای 

های نظاما این کتور  تفطشل کرد  پایگاه

این در حالا است ک  . داش   است

مردم این کتور  فم فقر را  درصد35

 شری کرونا، وعع  یا ششوع هم . اند چتشده

اف  وقاتا افزای  فقر نشز یدتر شده و شن

یا نایودی  روه داع  و  .یاف   است

عرورت یس   شد  مرزهای کتورها از 

 شری  یرای مقایل  یا هم  نظر یهداش ا

رود یسشاری از کتورها از  کرونا، ان ظار ما

یا نایودی  روه داع  و عرورت یسر    

شرررد  مرزهرررای کترررورها از نظرررر 

 شرری   یهداش ا یرای مقایلر  یرا همر    

رود یسررشاری از  کرونررا، ان ظررار مررا  

کتررورها از جملرر  ترکشرر  یرر  توسررف  

هرا و تقویرت تولشرد داخلرا      زیرساخت

 .یشت ر یپردازند
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ها و  جمل  ترکش  ی  توسف  زیرساخت

 .تقویت تولشد داخلا یشت ر یپردازند

 

 

 

 و در شمال غریا یونا  و یلغارس ا  ، قورسایرا ، جمهوری آذریایجا ، ارمنس ا  و  رجس ا ، در جنوب شرقا عرا  و سوری  ،ترکش  در شر کتور ترکش  و همسایگا  
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