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 گفت وگو با قدیمی ترین رستوران دار فریمانی 
در پنجاهمین سال حضور وی در صنعت غذا

 در پیچ و تــاب خیابان هــای فریمان که قــدم میزنی،  هر 

و  و هر صنفی خاطراتی دارد  دری یک داستانی دارد 

رستورانی خاطره انگیز که نام آشنای هر رهگذری است و 

طعم غذاهای ناب آن سابقه ای نزدیک به 50 سال دارد.  

حاج صفرعلی  رضایی نامی آشنا برای همه فریمانی ها در 

زمینه غذا و رستوران و برگزاری مجالس  است که سالیان 

متمادی در این عرصه مشغول به فعالیت است.خبرنگار 

ما در پنجاهمین سال حضور موسس و مدیر موفق مجموعه 

شقایق فریمان در عرصه کار و رستوران گفت وگویی را با 

وی انجام داده است.  *ضمن معرفی بفرمایید از چه سالی  

این کار را شروع کردیدوچند وقت است  مجموعه شقایق  

آغاز به کار کرده است؟ باسالم. بنده حاج صفرعلی رضایی 

متولد1333 هستم.شروع  کارم از سال 50 بوده و تا 5۷ 

در چلوکبابی کرامت مشهد مشغول به کاربودم. بعد از آن 

در سن 26سالگی کبابی دلپذیر را در فریمان خریداری 

و به سبک جدید در خیابان طالقانی فریمان راه اندازی 

کردم. مشتریان زیادی داشتم به طوری که برخی مواقع 

برای خرید کباب باید در صف می ایستادند. در آن مقطع 

افرادی که ازمشهدو برخی شهرهای دیگر به فریمان می 

آمدن حتما ناهار یا شام به کبابی می آمدند . در سال 66 با 

اجاره مغازه ای دربلوار امام رضا  رستوران را با نام رستوران 

شقایق افتتاح کردم .در ادامه  در سال ۷8با خرید محل فعلی 

رستوران  با عنوان رستوران، تاالر و مهمان پذیر شقایق با 

همکاری فرزندانم کارم را گسترش دادم وپس از بیست 

سال در سال 139۷مجدد ساختمان بازسازی و به روز شد.

*چه شد که وارد عرصه تاالر و برگزاری مراسم ها شدید؟در 

فریمان  فقط تــاالر شــهــرداری بــود ولــی امکانات کافی و 

ــردم در بــرگــزاری مجالس خیلی  آبرومندی نــداشــت  و م

مشکالت داشتند که بنده بنا به پیشنهاد مسئوالن و مردم 

با  اجاره 5 ساله و تجهیزتاالرشهرداری وارداین عرصه شدم 

که به خاطر استقبال بی نظیر مشتریان در سال 1394، 

تاالر قصر شقایق را در مکانی به وسعت  1400 متر مربع و 

با گنجایش 1000 نفر راه اندازی کردیم و در حال حاضر 

با ارزیابی مشتریان محترم، یکی از بهترین تاالرهای مطرح 

استان از نظر کیفیت و تنوع غذا، فضاسازی و خدمات دهی به 

مشتریان و ... محسوب می شویم که به غیر از همشهریان عزیز 

پذیرای مجالس شهرو شهرستان های اطراف هم هستیم 

حاج صفرعلی رضایی با اشــاره به این که افتخار می کنم 

که در پنجاهمین سالگرد حضور در صنعت غذا، خدماتی 

در خور شأن همشهریان عزیز ارائه می دهیم و توانسته ایم 

گوشه ای از نیازمندی های شهروندان فریمانی را تامین 

کنیم؛ گفت: امیدواریم که در این نیم قرن اخیر و همچنین از 

این پس میزبان خوبی برای مهمانی ها و مجالس غم و شادی 

همشهریان و مشتریان ارجمند باشیم.  حاج صفرعلی رضایی 

با بیان این که در این راه پرفراز و نشیب خواه ناخواه مشکالت 

و کمبود هایی بوده و اندک بدعهدی هایی نیز وجود داشته 

است، گفت: البته سعی کرده ایم مسیر را گم نکنیم و با توکل 

به خداوند متعال و با پشتوانه عظیم مردم مصمم تر از همیشه 

در مسیر خدمتگزاری به مردم قدم بر داریــم.  وی با اشاره 

به این که پس از 50 سال خدمت، باشکوه ترین رستوران 

و مجموعه تاالر پذیرایی در سطح منطقه به شکلی مشتری 

پسند و مناسب شأن و منزلت مشتریان احداث شده است 

تا به نحو مطلوب در خدمت مردم باشیم گفت: کافه کباب 

شقایق خدمتی جدید از گروه غذایی شقایق است که به 

تازگی افتتاح شد و با انواع کباب های ایرانی و پخت نان در 

محل، در خدمت شهروندان فریمانی است. رضایی با بیان 

این که امروز مردم فهیم فریمان غذای خوب، کباب خوب، 

رستوران خوب و تاالر خوب را با نام و برند » شقایق« می 

شناسند گفت: گروه پذیرایی شقایق در طول سال میزبان 

گردشگران و مسافران داخلی و خارجی و همچنین پذیرای 

مجالس و محافل شهروندان شهرهای مجاور از جمله تربت 

جام و ... می باشد.وی ضمن تشکر از همه مردم و مسئولین 

گفت : با شقایق همراه ومنتظر خدمات جدید گروه شقایق 

باشید.اعتماد شما اعتبار ماست و افتخارما میزبانی شما 

مشتریان  عزیز می باشد.


