علي ورز بختياري عضو کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي عنوان کرد:

کشاورزي يکي از شاخصههاي روشن
در اقتصاد مقاومتي
عليورزبختياري،عضوكميسيونكشاورزي،
آب و منابع طبيعي مجلس شورای اسالمی،
در ارتباط با اقتصاد مقاومتي و دستاوردهاي
آن در دولت تدبير و اميد اظهار كرد :يكي
از مشخصههاي مهم اقتصاد مقاومتي در
كشاورزي خودكفايي در گندم است ،چرا كه
امسال حدود 11ميليون تن گندم توسط دولت
از كشاورزان در سراسر كشور خريداري شده
است و خريد تضميني گندم نیز امسال از رشد
قابل توجه سه ميليون و ۳۹۳هزار تني نسبت
به سال گذشته برخوردار بوده كه اين دستاورد
حاصل تالش کشاورزان و اقدامات هدفمند
دولت در مسير اقتصاد مقاومتي است.
علي ورز بختياري در گفتوگو با «سبزينه» به بحث پيشرفت
در مكانيزاسيون كشاورزي اشاره كرد و گفت :عالوه بر باال
بردن كيفيت محصوالت كشاورزي ،در زمينه مكانيزاسیون
در كشاورزي نیز پيشرفت داشتهايم كه يكي از نمونههاي آن
زعفران است كه با استفاده از شيوههاي جديد با آب كمتري
نسبت به سالهاي گذشته نسبت به بقيه محصوالت توليد
شد كه اين امر باعث شد در زمينه فروش و توليد به سطح
قابل قبولی برسيم و با كمترين هزينه و باالترين كيفيت،
زعفران را با برند ايران به كشورهاي ديگر صادر كنيم.
بختياري به ايجاد گلخانههای جديد پرداخت و افزود :در
بخش جايگزيني محصوالت پر مصرف آب عالوه بر زعفران
به ايجاد گلخانههاي تولید محصوالت صيفيجات مانند
خيار سبز و گوجه فرنگي پرداختیم و اين اقدام به افزايش
كيفيت و كميت محصوالت با كمترين هزينه منجر شده
است.
او در ادامه خاطرنشان كرد :در دولت تدبير و اميد با
يكسري برنامههاي بلندمدت تالشهاي بسيار خوبي در
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ارتباط با آبياري نوين شده است كه ميتوان به آبياري تحت
فشار و استفاده از آن در محصوالت كشاورزي اشاره كرد.
بختیاری در توضيح آبياري تحت فشار گفت :استفاده از اين
نوع آبياريها با سبك نوين با توجه به اينكه ايران در حال
حاضر با بحران آب در بسياري از مناطق كشور مواجه است،
اقدام قابل توجهي است.
او همچنين به قراردادهاي سه جانبه بين كشاورزان ،وزرات
جهاد كشاورزي و پيمانكاران اشاره كرد و گفت :با استفاده از
ي تحت فشار قراردادهاي سه جانبهاي با وزارت جهاد
آبيار 
كشاورزي ،كشاورزان و پيمانكاران منعقد شده و اين كار به
ايجاد شبكههايي در بسياري از شهرهاي ايران منج ر شده
است.
اين عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبیعی مجلس
درباره اقدام صورتگرفته در ارتباط با خردهمالكان عنوان
كرد :در اين زمينه اقداماتي در راستاي آبياري و بحث
كشاورزي انجام شده و قراردادهايي با خرده مالكان منعقد
شده است .هماهنگي با خردهمالكان و به توافق رسيدن با
آنان كمي سخت است و باعث به وجود آمدن مشكالتي
شده.
اين نماينده مجلس دهم در ادامه خاطرنشان كرد :در برخي
از جاها كه لولهكشي آبياري تحت فشار انجام شده است ،به
دليل اينكه آب بسیار كمتر مصرف ميشود و از طرف ديگر
هم بهرهوري باالتر رفته ،اقدامي موفق بوده است.
وی تأكيد كرد :بخش كشاورزي با تالشهاي كشاورزان و
حمايتهاي دولت تدبير و اميد يكي از مصداقهاي اقتصاد
مقاومتي است و به همین سبب بايد مسئوالن بيشتر از اين
تالش كنند تا زمينه رشد این بخش فراهم شود.
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