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تولیدکننده نمونه استانی مطرح کرد:

پشتکارو سختکوشی با استفاده از شیوه های نوین رمزموفقیت من بوده است
پشتکارو سخت کوشی با استفاده از شیوه های نوین رمز

موفقیت من بوده است .زنبوردار و تولید کننده نمونه استانی
با اعالم این مطلب افزود :بنده با مطالعه کتب و نوشته های

تازه به رشته تحریر درآمده و ارتباط با کارشناسان خبره سعی
کردم بهترین کلنی و قوی ترین زنبورستان رادردرگز ایجاد و

موفقیت های خوبی را کسب نمایم  .مسلم خدادوست افزود:
یکی از کارهای مهم بنده راه انــدازی سیستم دو ملکه ای

درهر کندوست که افزایش  80درصدی محصول رابه همراه

داشته است .و ی افزود :بنده با توکل به خدا و با به کارگیری

این شیوه های نوین توانستم تعداد کندوها را از  10کندو
درسال  88به  400کندو در سال  97برسانم به طوری که

 3سال به عنوان زنبوردا ر نمونه درگز معرفی شدم و در سال

 97نیز به عنوان تولید کننده نمونه استانی انتخاب گردیم.
زنبوردار نمونه درگز میانگین برداشت عسل در سال گذشته

طی دو مرحله را  15کیلوعسل کامال طبیعی در هر کلنی

اعالم کرد و افزود :عالوه براین موفق شدم 5کیلو ژله رویال
(غذای مخصوص ملکه ) رانیز برداشت نمایم .خدادوست

افزود :درراستای پرورش زنبورعسل تاکنون بیش از 20

نفر از دوستانی که عالقه مند به پرورش زنبور عسل بودندبا

تشویق و راهنمایی بنده به زنبو رداری پرداختند و د رحال
حاضر از زنبورداران مطرح شهرستان هستند ضمن اینکه

چراکه صداقت با مشتری را سررشته کارخود قرارداده ام و

و سرکارخانم مهندس بابائی از زنبورداران خواست با سرمایه

نمونه استانی با اشاره به اینکه مرغوبیت جذابیت می آورد،

نیاز از هر کمکی به زنبورداران دریغ نخواهم کردودرصورت

همیشه عسل مرغوب رابه بازارعرضه کردم  .تولید کننده

هرچند کم هم می توان زنبورداری را شروع کردودرصورت

سعی کردم دانش و اندوخته های خود را ازطریق کالس های

افــزود :تنوع کم نظیر پوشش گیاهی درارتفاعات درگــز و

نیاز راه رابرای آنان هموار خواهم کرد .گفتنی است مسلم

در اختیار آنان قراردادم .وی درخصوص نحوه فروش عسل

زنبور عسل موجب افزایش سرانه مصرف عسل شده است.

 1387بعنوان کارگر دریکی از زنبورستان های بزرگ

آموزشی جهاد کشاورزی به عنوان مربی و به صورت رایگان

گفت :با اینکه بیشترین کندو را در درگز دارم در زمینه فروش
مشکلی نداشته ام و هیچگاه با کمبود تقاضا مواجه نشدم

آگاهی دادن به مــردم زمینه و فواید محصوالت طبیعی
خدادوست با قدردانی از زحمات و تالش های بی شائبه

مهندس خالقی مدیر جهاد کشاورزی و کارشناسان امور دام

خدادوست متولد روستای بشارت درگز است که درسال

شهرستان دماوند مشغول به کار شد و پس از مهارت های
الزم درسال  1388مجددا به درگزبازگشت و با اخذ وام

از کمیته امداد و راه اندازی 10کندو توانست این موفقیت

ها رابدست آورد و اینک او مصمم است با به کارگیری فکر و
توانمندی خود تحولی عظیم در سطح درگز ایجاد نماید و این

شهرستان را به عنوان یک قطب پرورش زنبورعسل مطرح در
سطح کشور و استان معرفی کند.

بودجه پیشنهادی شهرداری درگز درسال جدید 70درصد افزایش یافت
شهرداردرگز در جمع خبرنگاران گفت ، :با همکاری ،تعامل و

پشتیبانی شورای اسالمی شهر بودجه شهرداری برمبنای21

بود که درمجموع6.5میلیاردتومان آن تحقق
یافت درحالی که بودجه عمرانی سال

میلیاردتومانتنظیموبستهشدهکهنسبتبهسالگذشته8.5

جاری شهرداری 50درصد کل اعتبارمی

گذشته بودجه پیشنهادی شهرداری  12/5میلیاردپیشنهاد

های انجام شده در سال  97را بیان کرد

میلیارد تومان افزایش دارد .مهندس یزدان پناه افزود :سال
شده بود که با متمم آن به  14میلیاردو 300میلیون تومان

رسید و در نهایت 100درصــد آن تحقق یافت.وی افــزود:

اعتبارات پیشنهادی سال گذشته 45درصد درحوزه عمرانی

باشد .شهردار درگــز بخشی از فعالیت

و افــزود :با تالشهای مجموعه شهرداری و

همکاری اعضای شورا و مردم مهمترین اقدامات

انجام شده شامل اجرای طرح پارک خطی ورودی شهرکه

در واقــع یکی از دغدغه های مــردم محسوب

گذشته نسبت به اصالح خیابان طالقانی به میدان بسیج و

مدرس  ،شهرک قلی نژاد  ،شهرک شهید

آن به سمت بیمارستان و اصالح دوتقاطع انتهای طالقانی با

می شد روکش آسفالت قسمتی از خیابان
نارنجی  ،خیابان طالقانی و  ...می باشد که

درمجموع از 14هزارتن آسفالت استفاده

گردیده است  .مهندس یــزدان پناه افــزود:

اصالح معابر یکی از برنامه های قابل توجه کاری

و مهم شهرداری بوده و هست و درایــن راستا درطــول سال

همچنین خیابان طالقانی به چهارراه لشکر و سپس ادامه

میدان های مجاورانجام گرفته که اجرای چنین طرح هایی در
طول 50سال گذشته انجام نگرفته بود .شهردار درگز برتعامل

بیشتر بین شهرداری و مردم تاکید کرد و خواستار همکاری

مردم برای اجرای بهتر و بیشتر طرح های پیش بینی شده

ازسوی شهرداری درسال  98شد.

