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متفرقه

گزارش میدانی از وضعیت برخی رستوران های طرقبه به همراه قاضی تعزیرات و بازرسان صمت و بهداشت

گزارش

بفرماییدغذایمانده!

از بررســی این نوع نمــک ،آن را غیر خوراکــی و غیر مجاز
دانست و ضمن یادداشت این تخلف به مسئول رستوران
گفتکهدیگرنبایدازایننوعنمکاستفادهکندچراکهغیر
بهداشتیاست.سپسواردآشپزخانهبااجاقهایروشن
شدیمکهکارگرانمشغولطبخغذایظهربودند.بازرس
بهداشتبادستگاهدمایآشپزخانهراسنجیدکهدرجه۴۴
سانتیگرادرانشانمیداد.ایندرحالیبودکهدمایاین
محیطبهگفتهکارشناسبهداشتنبایداز۳۰درجهبیشتر
باشد .قسمت دیگر آشپزخانه و نزدیک دیگ ها دما باالی
 ۵۰درجه بود و علت این دمای بــاال نیز خاموش بودن فن
های تخلیه هوای آشپزخانه بود که بازرس بهداشت از سر
آشپز خواست حداقل به خاطر حفظ سالمتی خودشان ،
فنهاراروشنکنند.

حمیدرضاناسخ

در ایام تعطیالت ،خیل عظیمی از مسافران  ،گردشگران
و مشــهدی ها راه ییالقــات طرقبه شــاندیز را در پیش می
گیرندوجدایاستفادهازطبیعت،ازرستورانهایطرقبه
و شاندیز که تعداد آن ها خیلی زیاد است ،نیز استفاده می
کنند.در پی همین مســئله برخی از مسافران به کیفیت و
گرانی غذاهای برخی رســتوران داران گالیه داشتند که
برایناساسنظارتبررستورانهادردستورکاربازرسان
قرارگرفت.دریکیازروزها،طرحبازرسیازرستورانهای
طرقبه با حضور رئیس شعبه یک سیار تعزیرات حکومتی
استانوبازرساناداراتصنعت،معدنوتجارتوبهداشت
اجرا شــد که آن چــه در پی مــی آیــد ،همراهــی خبرنگار
خراسانومشاهداتاوازاینبازرسیهاست.

•تابلوی"غذاحاضراست"
ساعت  11ظهر اســت و تابلوی "غذا حاضر است" جلوی
برخی رستوران ها خودنمایی می کند .به دستور قاضی
تعزیراتسرزدهداخلیکیازرستورانهادرکناررودخانه
طرقبه وواردآشپزخانهمیشویم.بویتندوزنندهایشبیه
بوی وایتکس مشــام را به شــدت آزار می دهد  .بازرســان
مشغولبازرسیمیشوند.دوقابلمهبزرگداخلآشپزخانه
رویاجاقیخاموشقرارداردکهدرونیکیمملوازبرنجی
استکهازروزقبلباقیماندهوقابلمهدیگرنیزگوشتهای
باقیماندهازناهاردیروزاست.وقتیازمتصدیرستوران
دربارهاینکهچراغذاهارادریخچالقرارندادهاید ،سوال
شد،پاسخدادکهتازهازیخچالبیرونآوردیمتابرایناهار
ظهر آمــاده کنیم.در قســمتی دیگر از آشــپزخانه ،قاضی
تعزیراتمقداریزرشکخشکشدهوپوکداخلنایلون
راکشفمیکند.قوطیهایکوچکینیزپیدامیشودکه
درون شان مایع زردرنگی اســت که گویا به جای زعفران
از آن در غذا اســتفاده مــی کنند.انبار کوچکی در گوشــه
رستوراناستکهداخلشیخچالکوچکیودرونیخچال
نیز چندین ظرف دیزی پر از آبگوشت قرار دارد .همچنین
سبزی و گوجه فرنگی های پالسیده و سیب زمینی و پیاز
هم در کف اتاقک رها شده اند.یک دبه ترشی در گوشه ای
نیزخودنماییمیکندکهکپکزدهاست.

•ازجریمهتاپلمب

•رنگغیرخوراکی

امیدجلیلیتقویان،قاضیسیارتعزیراتدربارهمحتویات
دوقوطیکوچکازمدیررستورانسوالکردکهویپاسخ
داد":یکیزعفرانحلشدهدرآب استودیگریهمرنگ
خوراکی".بازرساندرقوطیکوچکترراکهزعفرانبیان
شدهبود،بازکردندکهپسازبوکردننشانیازبویزعفران
نبود .همچنیــن درباره قوطــی دیگر  ،کاظــم زاده بازرس
وکارشناسبهداشتطرقبهشاندیزاظهارکردکهاینمایع
رنگ غیر خوراکی و ســرطان زاســت.مالک رستوران هم
پاسخداد":اینرنگرادرهمهسوپرمارکتهامیفروشند
و ما آن را با مقداری زعفران مخلوط می کنیمو داخل غذا
می ریزیم ".بازرس هم گفت ،این اقدام شــما جرم اســت.
مالک رســتوران هم عذر خواهی کرد و پاســخ داد ":دیگر
تکرارنمیکنیم".مالکرستوراندربارهزرشکهایفاسد
شدهنیزگفت":اینزرشکهارااصالرویبرنجنمیریزیم
،تقصیرکارگراستکههنوزدورنریختهاست".

•آبگوشتماندهدریخچال
قاضی ســیار تعزیــرات درباره علــت نگهداری دیــزی های
حاملآبگوشتپختهشدهدریخچالسوالکردکهمتصدی
رستورانپاسخداد":بهداشتگفتهاگرداخلآبگوشتدیزی
سنگیربنریزیمتا ۲۴ساعتمیتوانیمآنرادریخچالقرار

دهیموبعدبهمشتریبدهیم".دراینهنگامبازرسبهداشت
بیانکرد":اصالچنینمطلبیصحتندارد.نگهداریدیزی
دریخچالمضراست.درادامهبررسیها"اکبرزاده"بازرس
صنعت و معدن طرقبه شاندیز سیخ های مرغ و کباب را وزن
کرد و وزن ها در حــد اســتاندارد بود.اما این بــازرس وقتی
لیســت قیمت ها را دید ،متوجه شــد که متصدی رستوران
با خودکار قیمت های غذا را تغییر داده اســت.حتی لیست
قیمت تعیین شــده جدید از ســوی اتحادیه نیــز مقابل دید
مشتریاننصبنبود.مالکرستوراندراینبارهگفت:بدهی
هایمراطیسهفقرهچکبهاتحادیهپرداختکردمواتحادیه
هملیستقیمترابرایمآمادهکردهاست،اماهنوزنتوانستم
بهاتحادیهبرومولیستقیمتهارابگیرم.درگوشهدیگری
از رستوران کافی شــاپ کوچکی وجود داشــت که بررسی
بازرس صنعت و معدن نشان داد ،این رستوران مجوز کافی
شاپنداردوایناقداماوخالفاست.

•نمکهایغیربهداشتی
بهرستوراندیگریکهبردامنهارتفاعاتودرکناررودخانه
بنا شده رفتیم  .در همان ابتدا مشــاهده کردیم که کارگر
رستورانمقداریاززباله وخاکستررادررودخانهریخت.
وقتی داخل انبار مواد غذایی آن شدیم ،بازرس بهداشت
متوجه کیســه های چند کیلویی نمک ســنگ شــد  .پس

در ادامــه گزارش به همراه بازرســان و قاضــی تعزیرات به
صورت سرزده به چند رســتوران دیگر هم مراجعه کردیم
و هر کدام از رســتوران ها تخلفاتی داشــتند.البته برخی
از رســتوران ها هم مشــکل خاصی نداشــتند و سالمتی
مسافرانوگردشگرانبرایشانمهمبود.بازرسانصنعت
ومعدنوبهداشتتخلفاتصورتگرفتهدراینرستوران
تکردندتاآنرابرایرسیدگیوصدورحک مبهاداره
هاراثب 
کلتعزیراتحکومتیارسالکنند".امیدجلیلیتقویان"
رئیسشعبهاولسیارتعزیراتحکومتیاستاندربارهسیر
رسیدگی به تخلفات رستوران ها به خبرنگار ما می گوید:
تخلفات رستوران ها پس از ثبت توســط بازرسان به اداره
کل تعزیرات حکومتی اســتان ارســال می شــود.وی می
افزاید:درصورتمحرزبودنتخلفیهمچونعرضهکاالی
غیربهداشتییاغذایتاریخمصرفگذشته،واحدصنفی
مربوطپلمبمیشودوتارفعمشکلاینپلمبادامهدارد.
ضمن این که در حضور ناظران بهداشت و با رضایت متهم
موادغیربهداشتیوتاریخمصرفگذشتهمعدوممیشود.
ویاظهارمیکند:برایدیگرتخلفاتنیزمتخلفانجریمه
نقدی می شوند ودر نقاطی که قاضی سیار حضور دارد با
حکم این قاضی ضبط کاال و معدوم ســازی در محل انجام
میگیرد.جلیلیتقویانتصریحمیکند:برمبنایبازرسی
هایانجامگرفته،بیشترینتخلفاترستورانهایطرقبه
رعایتنکردنبهداشت،عرضهکاالیغیربهداشتی،گران
فروشیورعایتنشدنمقرراتصنفیاست.

تیم فوتبال پدیده مقابل تراکتور که تیم ملی
دوم ایران محســوب می شــود ،خوب بازی کرد.
آفرین بر غیرت این بازیکنان .
شب گذشــته در بولوار "رضا" در مغازه لوازم
تحریری،فــردی مــی گفت از لیســت هــای زیاد
مدرسه خسته شده ایم .دخترش رشته گرافیک
بود و حدود یک میلیون باید خرید می کرد.
یک هفته اســت که نمایشــگاه کاالی پاییزه
تمــام شــده اســت .چــرا دوربرگــردان میــدان
نمایشگاه را باز نمی کنند؟
مدتی است که مسیر دوچرخه حد فاصل بین
میدان پارک و ملک آباد خراب و به صورت خاکی
رها شده است  .دوچرخه ســواری در این مسیر با
مشکالت زیادی همراه است .
چرا بــرای شــهرک صنعتــی تــوس اتوبوس
نیست  .ما کارگران شاغل در شهرک صنعتی اگر
کار اداری در مشــهد داشــته باشــیم یا مرخصی
بخواهیم بگیریم ،باید حقوق یک روزمان را صرف
کرایه ماشین کنیم.
من معلم رسمی منطقه تبادکان با 25سال
ســابقه کار هســتم  .می خواهم یک روز در هفته
اضافه کاری هم داشته باشم .با وجود این که اداره
ایــن منطقــه بودجــه الزم را بــرای پرداخت حق
التدریس دارد،جواب قانع کننده ای نمی دهند
و می گویند اگر می خواهید رایگان کار کنید.
من در یکی از روســتاهای خراســان رضوی
ساکن هستم که بعد از  10سال امسال توانستم
در آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش شــرکت
کنــم  .امــا امســال فقــط یــک نفــر در رشــته مــا
می خواستند که مرا از مرحله مصاحبه رد کردند.
چرا با وجــود قول چند بــاره مدیــران ،هنوز
آبیاری تانکری از داخل شهر حذف نشده است.
خدمت مســئوالن محترم میراث فرهنگی و
شهردار مشــهد عرض کنم ،برای تمدید قرارداد
کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال و دیگر هزینه
های آماده ســازی تیم ملی 120 ،میلیارد تومان
صرف می شــود ،اما بــرای احیا و توســعه آرامگاه
فردوســی و توس با توجه به این کــه منطقه مهم،
حساس و تاریخی است ،فقط  16میلیارد تومان
در نظر گرفته اند.
ناحیه  6آموزش و پرورش مشهد حق الزحمه
ائمه جماعات مدارس را به مــدت  9ماه پرداخت
نکرده است.
مدیر یک مدرســه در منطقه خواجه ربیع که
خانم هم بود با لحن نامناســبی با یکی از والدین
صحبت کرد.من که واقعا خجالت کشیدم.
تا چه زمانــی باید با داشــتن کتابخانه به این
بزرگــی در میدان هفت تیــر  ،ماهانــه 300هزار
تومان پــول برای یــک صندلی درســالن مطالعه
بدهیم.

تلگرام 09393333027 :

آقای وزیــر بهداشــت ،من مســتمری بگیر و
بیمــار تامیــن اجتماعــی در خراســان رضــوی
هســتم  .متاســفانه هزینه درمــان خــود را از آتیه
سازان حافظ بعد از  80روزدریافت کردم.
ما مشهدی ها و کل استان به تیم خوب پدیده
افتخار می کنیم ،ولی متاســفانه صداوســیمای
خراســان رضوی هیچ خبر و گزارشــی از این تیم
موفق مشهدی اعالم نمی کند!
چراهیچ نظارتی بر فروشگاه ها ،درمانگاه ها
،داروخانه ها و مغازه هایی که کارت خوان را دور
از دسترس مشتری می گذارند و درخواست رمز
می کنند ،نیست ؟ کدام نهاد مسئول پیگیری این
موضوع است؟
با این که دانشــگاه پیــام نور از دانشــجویان
شهریه دریافت می کند ،اما واحد مشهد هنوز حق
التدریــس نیم ســال اول ســال قبــل را پرداخت
نکرده است.

شهرداری

از مســئوالن شــهرداری می خواهیــم برای
سهولت رفت و آمد ،دانش آموزان دبستان شهید
"رادمرد" یک پل در مســیر (از ســمت امامت 33
چهارراه اول به سمت چپ انتهای کوچه مشرف
به پارک حاشیه )احداث کنند.
ترافیــک در خیابان ها خیلی خســته کننده
شده است .از مسئوالن شهری می خواهیم برای
این کار اقدامی اساسی کنند.
از مدیرعامــل ســازمان اتوبوســرانی مــی
خواهیم کــه پیگیــر پرداخــت فاکتورهــای بیمه
تکمیلی کارکنان باشد .با توجه به این که هر ماه
مبلغ ســهم بیمه تکمیلی از روی فیش حقوق کم
می شود ،ولی متاسفانه فاکتورها چند ماه است
که پرداخت نمی شود!
از شهرداری منطقه الهیه تقاضا می کنیم تا
قبل از این که اتفاقی برای فرزندان دبستانی مان
رخ دهــد ،بــرای احــداث پــل هوایــی در ســه راه
جاهدشــهر به مجیدیــه  ،روبــه روی مجیدیه ۱۳
اقدامی انجام دهند۰

شهرستانها

مســئوالن می گوینــد کــه مــدارس نباید از
والدیــن پولــی بگیرند .ولی مســئوالن دبســتان
"مهر" در گلبهار تا۸۵هزار تومان به اسم کمک به
مدرسه پول می گیرند.جالب این جاست که اگر
پول را واریز نکنیم ،کتاب های درسی را به دانش
آموزان نمی دهند!
با خانواده به مجموعه "چالیــدره" در طرقبه
رفتیم که برای یک فالسک چای کوچک ،با فقط
یک عدد چای فــوری ومقــداری نبــات  30هزار
تومان پول گرفتند .جالب آن که از قبل هم حساب
نمی کنند تــا قیمــت را ندانیم .مســئوالن بر این
مکان های تفریحی هم نظارت کنید.

