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خدمات مالی در پلدختر با حمایت بانک 
پارسیان 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: به دلیل 
قط��ع پایانه های پرداخت فروش��گاه های شهرس��تان 
پلدختر، با هماهنگی انجام شده با بانک پارسیان ۵۰۰ 
دستگاه کارتخوان بی سیم این بانک بین فروشگاه های 
این شهرس��تان توزیع ش��د تا خدمات مالی و کسب و 

کار به شهر برگردانده شود.
وی با بیان اینکه خدمات بانکی برای تبادالت مالی 
باید انجام ش��ود، افزود: برای ای��ن منظور ۲۰ ارتباط 
ماهواره ای ایجاد ش��ده و بدین ترتیب ۱۳ شعبه بانکی 
در منطقه شرقی ش��هر می توانند خدمات ارائه کنند.

به گفته وی زیرس��اخت های ارتباطی در کش��ور هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان خس��ارت دیده اند که بیشترین 

حجم خسارات در استان لرستان رخ داده است.

 جابه جایی ۲ شعبه بانک قرض الحسنه
مهر ایران در استان مرکزی
مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
مرکزي از جابه جایي شعبه انقالب خمین )کد۷۰۲۰( 
به ش��عبه مدرس خمین )کد ۷۰۰۶( و ش��عبه شهدا 
س��اوه )کد ۷۰۲۱( به ش��عبه کارگر ساوه )کد ۷۰۰۸( 
با هدف افزایش رضایتمندي و تس��هیل در دسترسي 

مشتریان به خدمات حضوري بانک خبر داد.
براساس اعالم حسین آبادی مشتریان شعبه انقالب 
خمین از این پس مي توانند به آدرس: اس��تان مرکزي، 
خمی��ن، می��دان مدرس، ش��عبه م��درس خمین )کد 
۷۰۰۶( مراجعه همچنین، مش��تریان شعبه شهدا ساوه 
نیز می توانند براي دریافت خدمات حضوري به آدرس: 
استان مرکزي، س��اوه، خیابان کارگر، شعبه کارگر )کد 

۷۰۰۸( مراجعه کنند.

 کمک به رونق بخش تولید
با اعطای تسهیالت بانکی، بانک شهر 
سرپرست بانک شهر با اشاره به نامگذاری سالجاری 
از س��وی مقام معظم رهبری گفت: این بانک نیز مانند 
س��ال های گذش��ته تالش خواهد کرد از طریق تامین 
مالی هدفمند و اعطای تس��هیالت بانکی به پروژه های 
کالن و اشتغال زای کش��ور، نقش پُررنگی در کمک به 

رونق بخش تولید در کنار سایر بانک ها داشته باشد.
احمد درخشنده اظهار کرد: سرلوحه قرار دادن بیانات 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه حمایت نظام 
بانکی از بخش تولید و اش��تغال می تواند س��ال 9۸ را به 
س��ال حمایت های هدفمند نظام بانکی از بخش تولید، 
تقویت ارزش پول ملی، بهبود شرایط اقتصادی و پرداخت 
تسهیالت اشتغال زا تبدیل کند. بانک شهر امسال نیز مانند 
سال های گذشته تالش خواهد کرد از طریق تامین مالی 
هدفمند و اعطای تس��هیالت بانکی به پروژه های کالن و 
اشتغال زای کشور، نقش پُررنگی در کمک به رونق بخش 

تولید در کنار سایر بانک ها داشته باشد. 

 کمک 1۲/5 میلیاردی بانک آینده
به سیل زدگان

رئی��س اداره بازار افزای��ی و مجری اجرای تفاهم نامه 
بانک آینده با پایگاه جهانی تخت جمش��ید، در راس��تای 
محقق ساختن موارد تفاهم شده مابین بانک آینده و پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید در زمینه ارتقای سطح کیفی 
بازدید گردش��گران و به منظور مشارکت در ساماندهی و 
کمک رسانی به هموطنان سیل زده، توزیع بیش از ۷۰ هزار 
بسته کمک های اولیه عالوه بر ۵۰۰ هزار بسته تفاهم شده 

اولیه، در بین مسافران نوروزی استان فارس خبر داد.
س��ام فرخی افزود: پای��گاه می��راث جهانی تخت 
جمشید به عنوان مرکزی که در سال های گذشته میزبان 
بیش از دو میلیون نفر از مسافران نوروزی بوده، فاصله 
نسبتاً نزدیکی با کانون حوادث در استان فارس داشت و 
گردشگران بسیاری این میراث باستانی را به عنوان محل 
بازدید و اقامت در فضای باز آن انتخاب می کنند، یکی 
از مراکز اوج هماهنگی دس��تگاه های اجرایی و داوطلب 
مانند فرمانداری، ش��هرداری، سازمان هالل احمر، بانک 
آینده و س��ایر داوطلبان کمک رسانی به آسیب دیدگان 
حوادث اخیر بود.وی همچنین از تخصیص اعتباری بالغ  
بر ۱۲ میلیارد و پانصد میلیون ریال کمک نقدی بانک 
آینده به سازمان هالل احمر؛ استمهال ۲ ساله تسهیالت 
مشتریان این بانک در سراسر کشور و بخشودگی جرائم 

تا پایان سال ۱۳9۷ این افراد خبر داد

 بازدید معاونت عملیات بانکی
بانک ایران زمین، از شعب تهران

معاون مدیرعامل در عملیات بانکی دهم و یازدهم 
فروردی��ن 9۸ به همراه مدیریت امور ش��عب اس��تان 

تهران از شعب این شهر بازدید کرد.
هادی قدیمی در این بازدید، ضمن تبریک س��ال 
ن��و به هم��کاران با تاکید ب��ر ادامه رون��د فعالیت های 
توسعه ای سال گذشته که منجر به کسب رتبه مناسب 
در میان بانک های خصوصی ش��د، بیان داش��ت: نقش 
فعال و موثر ش��ما می تواند اهداف تعیین ش��ده را در 
زمانی کوتاه محقق س��ازد که این موضوع با تالش های 
بی وقفه و همه جانبه ش��ما عزیزان میس��ر می شود و از 
تمام��ی همکاران��ی که جهت تحقق اهداف س��ال 9۷ 

کوشیدند، تقدیر و تشکر کرد.

اخبار

افزایش مبادالت تجاری بین ایران و عراق تا سال 1۴۰۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اجرای توافق تجاری با عراق مبنی 
بر افزایش تجارت بین دو کش��ور به ۲۰ میلیارد دالر تا س��ال ۱۴۰۰ خواس��تار 

تسریع در اجرای توافقات شد.
رضا رحمانی گفت: در س��فر قبلی به بغداد نیز چندین تفاهم نامه همکاری 

بین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت عراق امضا شد که این 
تنها یکی از توافقات امضا ش��ده میان دو کشور در این سفر بود. وی در ادامه با بیان 

اینکه این س��فر آثار سیاسی و اقتصادی فراوانی داش��ت، اظهار کرد: در مدت کمی بعد 
از س��فر، بخش��ی از اجرای توافقات که یکی از آنها عدم اخذ هزینه روادید بین دو کشور 

بود، اجرایی شد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از مواردی که بین دو کشور تفاهم 

شد، افزایش مبادالت تجاری به ۲۰ میلیارد دالر تا سال ۱۴۰۰ بود.  ایسنا

تجارت
رشد 9 درصدی سفرهای نوروزی در بنادر 
عضو هیات عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی درخصوص جابه جایی مسافر در 
بنادر کشور در ایام سفر های نوروزی از رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

قبل خبر داد.
هادی حق ش��ناس اظهار کرد: در بحث سفر های نوروزی ما با دو واژه مسافر 

و گردش��گر مواجه هس��تیم. وی افزود: در حوزه مس��افر با تعریف این که از یک 
نقطه س��وار و درنقطه ای دیگر پیاده می شوند شاهد رشد 9 درصدی از آغاز سفر های 

نوروزی از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳9۷ تا ۱۵ فروردین ۱۳9۸ بوده ایم. 
وی افزود: در این مدت سه میلیون و ۷۵۱ هزار و ۳۵۳ نفر مسافر از سرزمین اصلی 
به جزایر خلیج فارس داشته ایم. در موضوع گردشگر در مقطع زمانی سفر های نوروزی دو 
میلیون و ۴9۷ هزار و ۴۶۸ نفر داشته ایم که ۲۷ درصد کاهش را نشان می دهد. دلیل این 

کاهش هم به واسطه سیالب های استان های شمالی کشور و خوزستان بود.  ایلنا

یل گاردر
تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان های نفتی

وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توس��عه مشترک میدان های نفت شهر 
و خرمشهر خبر داد.

 بیژن زنگنه در حاشیه بازدید وزیر نفت عراق از شرکت طراحی و مهندسی 
صنایع انرژی، از تفاهم ایران و عراق برای توس��عه مشترک میدان های نفت شهر 

و خرمشهر خبر داد. وی افزود: ظرفیت های فراوانی برای توسعه همکاری ایران و 
عراق در حوزه های نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی وجود دارد و ایران آمادگی دارد 

توانمندی های خود را در خدمت صنعت نفت عراق بگذارد.
وی ب��ا بیان اینکه ایران در حوزه های نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی توانمندی های 
بسیاری دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی و گاز در عراق توسعه چندانی 
پیدا نکرده اس��ت، چشم انداز روشنی برای همکاری های مشترک بین دو کشور وجود دارد. 

وی طلب گازی ایران از عراق را در حال حاضر یک میلیارد دالر عنوان کرد.  میزان

طالی سیاه 

رئیس کل بانک مرکزی سال 9۸ را  باج�ه تعیین کنن��ده در عرصه پش�ت  س��ال 
اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانک ها خواس��ت با 
اعطای هدفمند تسهیالت، به رونق تولید کمک کنند.

عبدالناصر همتی در جمع مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره بانک ها و موسسه های اعتباری ضمن مرور 

شرایط کشور در سال گذشته، تاکید کرد سال 9۷ با وجود فراز 
و نشیب های فراوان و توطئه دشمنان، هدف اصلی دشمن خنثی 

شد و به پایان رسید که نظام بانکی تاثیر شایانی در آن داشت.
وی موض��وع تمرکز دش��من بر بازار پ��ول و ارز به منظور 
دستیابی به اهداف خود را یادآور شد وگفت: سال گذشته دشمن 
برنامه ریزی ویژه ای به منظور اخالل در بازار پول، ارز و نظام بانکی 

طراحی کرده بود که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. 
رئیس کل بانک مرک��زی کلیت فعالیت نظام بانکی در 
سال گذشته را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار 
می رود نظام بانکی امسال با مدیریت صحیح به ویژه در بحث 
رعایت س��ود بانکی و اضافه برداشت، بطور جدی درکنترل 
نقدینگی همراهی داش��ته باشد وبداند بانک مرکزی دراین 

زمینه بطور جدی برخورد الزم راخواهد داشت.
همتی در ادامه س��خنان خود پیرامون حوادث 
غیرمترقبه اوایل امس��ال، خاطرنش��ان کرد: جمع 
زی��ادی از هموطنان به دلیل س��یل با مش��کالت 
زیادی روبه رو ش��دند ک��ه ضمن اب��راز همدردی 
با آنان، با اس��تفاده از ظرفیت سیس��تم بانکی برای 
بهبود ش��رایط زندگی و اعطای تسهیالت الزم به ویژه در 
حوزه منازل مسکونی واحدهای تجاری و باغ ها وکارگاه های 

صنعتی و سایر نیازها تالش خواهد شد. 
همت��ی ضمن تاکید بر اینکه دش��منان امس��ال هم به 
منظور دس��تیابی به اهداف خود در ب��ازار ارز و پول تمرکز 
کرده اند، گفت: بانک مرکزی و دولت با برنامه ریزی های الزم 

از تالطم و نوسان در بازار ارز جلوگیری خواهد کرد.
وی خواستارتس��ریع در فروش اموال م��ازاد بانک ها و 
پایان دادن به بنگاه داری شد و گفت: بانک ها باید با تشکیل 
کارگروه های��ی، اقدام ه��ای الزم ب��رای فروش ام��وال مازاد 
شرکت های زیرمجموعه به شکل عملیاتی انجام دهند و در 

این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛
حمایت از رونق تولید اولویت سال 98 نظام بانکی 

رئیس کل گمرک با بیان اینکه ۸  توس�عه از چرخ  ب��رای جلوگیری  پیش��نهاد 
رسوب کاال و تسهیل ترخیص کاال به رئیس جمهور 
پیش��نهاد ش��د، گفت:  تراز تجاری سال 9۷ بالغ بر 

۱.۷ میلیارد دالر مثبت است.
مه��دی میراش��رفی در م��ورد وضعی��ت تجارت 

خارجی سال گذشته اظهار داشت: تراز تجارت خارجی در 
سال 9۷ بالغ بر ۱.۷ میلیارد دالر مثبت بوده و در این مدت 
۴۴.۳ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی وجود داشت که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۵.۶ درصد کاهش یافته است.
رئی��س کل گمرک با تاکید بر اینکه بدخواهان کش��ور به 
دنبال صفر شدن صادرات و دست اندازی در این امر هستند که 
کورخوانده اند، به وضعیت واردات سال 9۷ پرداخت و عنوان کرد: 
در این مدت ۴۲.۶ میلیارد دالر کاال به کشور وارد شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۷ درصد کاهش دارد. عمده کاهش 
کاالهای وارداتی مربوط به گروه کاالهایی مصرفی و لوکس بوده 

که با مصوبه هیأت وزیران ۱۳۳9 قلم از واردات منع شدند.
معاون وزی��ر اقتصاد به ترکیب وزن��ی کاالهای وارداتی 

پرداخ��ت و گفت: عمده ای��ن کاالها مربوط به کاالهای 
س��رمایه ای و واسطه ای بود که در بنگاه های تولیدی 
قابل اس��تفاده اس��ت و ۱۵ درصد نیز مصرفی بوده 
ش��امل کااله��ای اساس��ی، کنجاله س��ویا و دیگر 
نهاده های دامی بوده که خود در تولید نقش دارند.

وی در پاس��خ به این س��ؤال که غیر از ش��رایط 
تحری��م که روی صادرات اثر گذاش��ته آیا مباحث داخلی 
وج��ود دارد که بت��وان با حل آنها رونق ص��ادرات غیرنفتی 
را ش��اهد بود، عن��وان کرد: عمده کاهش صادرات ناش��ی از 
تحریم های بیرونی است. با این وجود معتقدم در صورتی که 
بتوانیم مدیریت بهتر و هماهنگی بین دس��تگاه ها را افزایش 
دهیم می توان آثار تحریم را به حداقل رس��اند و بهتر از آن 

چه که وجود دارد، تجارت خارجی را مدیریت کرد.
میراش��رفی با بیان اینکه در بحث تحریم چند صنعت و 
گروه کاالیی هدف قرار گرفت، تصریح کرد: خودرو،  پتروشیمی، 
میعانات نفت و گاز که جزو اقالم صادرات غیرنفتی هس��تند، 
مورد توجه قرار گرفتند و در بهمن و اسفندماه سال 9۷ این 

گروه ها، صادرات شان کاهشی شد.  فارس

رئیس کل گمرک اعالم کرد
تراز تجاری مثبت 1/7 میلیارد دالری کشور

ادامه از صفحه اول
طبق مس��تندات موج��ود ایران از نخس��تین 
کش��ورهای جهان اس��ت که در آن کش��اورزی و 
زراعت آغاز ش��ده به این ترتیب ک��ه در قرن اول 
پیش از میالد ایرانی ه��ا همه درختان میوه ای که 
در یونان کش��ت می شده )به اس��تثنای زیتون( را 
کش��ت می کرده اند. درحال حاضر نیز با استناد به 
آمارهای فائو ایران در تولید محصوالت کشاورزی، 
زراع��ی و باغی در ۶۸ محصول کش��اورزی جایگاه 

نخست تا پانزدهم جهان را دارد.
نگاه��ی گذرا به این آمار و ارقام به خوبی وجه 
تمای��ز ایران در ظرفیت های کش��اورزی را نمایان 
می کن��د اما کنار هم ق��رار دادن این ظرفیت ها در 
مقاب��ل بروز س��یل در ایام نوروز روی دیگر س��که 
نمایان می کند روی س��که ای که بیش از هر چیز 
باید مدنظر متولیان و تصمیم گیران کشور از جمله 

متولیان اقتصادی باشد.
روی س��که ای ک��ه ب��ه منزله زن��گ خطری 
کمبوده��ا و نقصان های تامی��ن مایحتاج مردم در 
روزهای اثر به واس��طه تاثیرات ناش��ی از هدررفت 
زمین ه��ای کش��اورزی و س��یل زدگی محصوالتی 
اس��تکه تا پیش از این کش��اورزان چش��م انتظار 

برداشت آنها بوده اند. 

پتانسل های بر اب رفته
اس��تان خوزس��تان با تولید محصوالتی زراعي 
اساسي گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای و محصوالت 
زراع��ي تج��اري همچ��ون چغندرقن��د، هندوانه، 
گوجه فرنگي، پیاز، س��یب زمین��ي و خیار یکی از 
استان های اس��تراتژیکی کشور در حوزه کشاورزی 
به ش��مار می رود به طوریکه طبق آمار و براس��اس 
مس��تندات موجود از میان هش��ت اس��تان از ۳۱ 
استان کشور که بالغ بر ۶۵ درصد حجم محصوالت 

کشاورزی کشور را تولید می کنند؛ استان خوزستان 
با تولید ساالنه حدود ۱۶میلیون تن انواع محصوالت 

کشاورزی و باغی، در صدر قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان خوزستان با برخورداری 
از بی��ش از ۴/۷ میلی��ون هکت��ار زمی��ن زراعی و 
بیش��ترین آب های س��طحی و همچنی��ن امکان 
کشاورزی در همه فصول از استان های پرپتانسیل 
ب��رای عرض ان��دام در عرصه اقتص��اد مقاومتی تا 
پی��ش از این ب��ود اما بروز س��یل و حوادثی ازاین 
دس��ت منجربه ان ش��ده تا بار دیگر زنگ هشدار 
برای متولیان و دس��ت اندرکاران تصمیم گیر کشور 
به ص��دا در بیاید هش��داری که با بروز س��یل در 
استان های مختلف هر روز صدای آن بلند و بلندتر 

می شود. 

هفت اقلیم در یک استان
اس��تان گلس��تان با جای دادن هفت اقلیم از 
۱۳ اقلی��م دنیا و دارا بودن ۶۶۷ هزار هکتار زمین 
زراع��ی، ۳۰ هزار هکت��ار باغ، س��ه میلیون واحد 
دام��ی، 9۷۰ واح��د مرغداری، ۴۸۲ ه��زار هکتار 
جنگل، ۸۶۲ هزار هکتار مرتع و دسترسی به۱۱۰ 
کیلومت��ر س��احل دریای خ��زر، از قطب های مهم 

کشاورزی ایران است. 
 براس��اس آخرین آمار و اطالعات ارایه شده از 
سوی رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی گلستان در 
ماه های پایانی سال 9۸ طبق تولیدات سال زراعی 
9۷ – 9۶ در تولید ۱۵ محصول کشاورزی رتبه های 

اول تا چهارم کش��ور را دارابوده به این ترتیب که 
این استان در تولید سویا با ۶۰.۳ درصد، خاویار با 
۵۶ درصد و دانه روغنی کلزا با ۳۴ درصد از تولید 

کشور، دارنده رتبه اول بوده است.
از س��وی دیگ��ر آماره��ا از این نکت��ه پرده بر 
می دارن��د که گلس��تان در تولید گندم و گوش��ت 
م��رغ هر ک��دام با ۱۰ درصد، جو ب��ا ۷.۱ درصد و 
آفتابگ��ردان با ۲۳ درصد از تولید کش��ور در رتبه 
دوم، تولی��د پنبه با ۱۲.۶ درص��د، توتون با ۱۴.۳ 
درصد، پیله تر ابریش��م با ۱۷درصد از تولید کشور 
در رتبه س��وم، تولید شلتوک )برنج( با ۱۰ درصد، 
هل��و با ۷.۵ درصد، آلو قط��ره طال با ۵.۸ درصد و 
خرمالو با ۱۰ درصد از تولید کشور در رتبه چهارم 
و در تولید زیتون با ۴.9 درصد از کل تولید کشور 

در رتبه ششم قرار دارد.
ب��ه ای��ن ترتیب تولیدات کش��اورزی اس��تان 
گلستان حوزه های دام، زراعت، باغبانی، شیالت و 
آبزیان و جنگل و مرتع را در بر می گیرد و آن طور 
که آمارها می گویند تا پیش از این در حدود بیش 
از ۲۱۴ ه��زار خانوار بهره بردار بخش کش��اورزی 
گلستان در ۶۶۷ هزار هکتار زمین زراعی مشغول 
فعالیت بودن��د که این تعداد ۳۸ درصد اش��تغال 
خالص استان را به خود اختصاص داده اند و با این 
تفاسیر و با استناد به آمار موجود این استان چیزی 
در ح��دود ۴ میلیون و ۳۰۰ ه��زار تن محصوالت 
کش��اورزی )۵ درصد( کل تولی��د انواع محصوالت 

کشاورزی کشور را در کارنامه خود دارد. 

آمارهای یاد شده اگر چه در نوع خود به نوعی 
مایه مباهات و خش��نودی است اما با نگاهی گذرا 
به این آمار و با توجه به حوادث رخداده در ماه های 
اخیر می تواند یک هش��دار و یا تلنگر جدی در نوع 
خود باش��د چراکه با توجه به ظرفیت های موجود 
در آین��ده نه چندان دور با کمبودها و مس��کالت 
روبه رو خواهیم ش��د که باز هم گریبان معیش��ت 

مردم را خواهد کرد.
از سوی دیگر یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اقتصاد 
اس��تان گلستان گردشگری است به این ترتیب که 
این اس��تان با داشتن مناطق و شهرستان های زیبا 
هر ساله توریست های داخلی و خارجی زیادی را به 
خ��ود جذب می کند و درصد قابل توجهی در رونق 

اقتصادی منطقه و کشور اثرگذار است. 

سیاست روز تبعات اقتصادی ناشی از سیل را بررسی می کند؛

 محصوالت کشاورزی ایران در جهان زنگ خطر اقتصادی سیالب 
براساس آمارهای فائو ایران در تولید محصوالت کشاورزی، زراعی و باغی در ۶۸ محصول 
کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم جهان را دارد.به این ترتیب که ایران در تولید محصوالت 
پسته، زرشک، خاویار، زعفران، میوه های هسته دار و                                                                                                                                       انواع توت جایگاه نخست در جهان را در 

اختیار دارد. همچنین ایران در تولید خرما و زردآلو در رده دوم جهان قرار گرفته است.
 در تولید هندوانه، گیالس، خربزه و انواع ملون، سیب، انجیر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          خیار       هم جایگاه                                                            سوم جهان 
را از آن خود کرده است.براساس آمارهای فائو جایگاه تولید ایران در تولید گوسفند، میوه های 
تازه خوری، پشم، گردو و بادام                                                                                                                                                                                                                                                                      جایگاه چهارم جهان است. گزارش فائو نشان می دهد که تولید 
ایران در محصوالتی مانند رازیانه، ابریشم، نخود در جایگاه پنجم قرار دارد. تولید گردو، شیر 
گاو و گوجه فرنگی هم ایران را به جایگاه ششم دنیا رسانده است. براساس آمارهای فائو تولید 
انگور، پیاز، آلبالو، شیر گوسفند و کیوی نیز در ایران فراوان است و این کشور جایگاه هفتم 
نارنگی، پرتقال  نظیر ادویه، هلو،  این نوع محصوالت را در جهان دارد. تولید محصوالتی  تولید 
ماندارین، کلمنتین ها، لیمو، پرتقال، شیر بز، انواع کدو، در جایگاه هشتم دنیا قرار دارد. ایران 

در تولید عدس جایگاه نهم دنیا را دارد.
همچنین آمارهای فائو حاکی از آن است که جایگاه ایران در تولید خرمالو، عسل و چای در 
جایگاه دهم قرار گرفته است. ایران رتبه یازدهم تولید کنف در جهان را دارد، همچنین در تولید 
فائو نشان  آمارهای  واقع شده است.                                                                                              جایگاه                                                                      دوازدهم  و                                                                                                                                                                                                                                        پالم         در  بلوبری  انواع مرکبات، گندم، 
می دهد ایران در تولید بذر ملون، تخم مرغ،                                                                                                                                                                     و بادمجان جایگاه سیزدهم جهان را دارد. ایران در 
تولید چغندر قند، سبزیجات تازه، جو و سیب زمینی جایگاه چهاردهم را از آن خود کرده است و 

همچنین در محصول گلرنگ و کنگر فرنگی جایگاه پانزدهم دنیا را تصاحب کرده است.

نمای نزدیک


