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حوزه : شهری و رفاهیگروه : اجتماعی

تاریخ : ۹۲/۰۱/۱۷ - ۱۲:۲۵شماره : ۱۳۹۲۰۱۱۶۰۰۰۱۰۰

گفت وگوی تفصیلی فارس با استاندار تهران:

حقوق حقوق ۳۳ میلیونی استاندار میلیونی استاندار

تهران/ کاندیدای هیچتهران/ کاندیدای هیچ

مسئولیتی نمی شوممسئولیتی نمی شوم

استاندار تهران گفت: حدود ۳ میلیون حقوق دریافت می کند و فرزندش که فارغ التحصیل رشته مهندسی

صنایع است، در حال حاضر جویای کار است. تمدن تأکید می کند کاندیدای هیچ مسئولیتی نمی شود.

مرتضی تمدن 53 ساله، امسال پنجمین سال خود را در استانداری تهران به عنوان استاندار سپری می کند،

استانداری که در سال 1358 کار خود را در جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری آغاز و پس از آن

مسئولیت های مختلف سیاسی و فرهنگی را تجربه کرده است که در مدت 30 ساله سابقه کار مدیریتی خود

از  عملکرد نمایندگی در دور هفتم مجلس شورای اسالمی ناراضی و بهترین  روزهای کاری را به مدت

5 سال در جهاد سازندگی داشته است.

بخش  های از گفت وگویی اختصاصی فارس با استاندار تهران در ادامه آمده است:
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مختصر درباره سوابق شغلی خود بگویید؟

دوران کاری بنده بیشتر در مراحل مدیریتی طی شده و از 29 سال فعالیت اجرایی حدود 25 سال در کارهای

مدیریتی حضور داشته ام.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی به جهاد سازندگی رفتم و قریب به 4 سال با جهادگران استان چهارمحال و

بختیاری افتخار همکاری داشتم سپس عمالً وارد کارهای مدیریتی شده ا، از ویژگی های کار جهادی عدم

فاصله بین مسئول و غیر مسئول بود. بعد از جهاد مدتی را در سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری

مسئولیت داشتم،در استان چهارمحال و بختیاری قریب به 3 سال فرماندار بودم و پس از آن نزدیک به 7

سال مسئولیت سازمان آب استان را برعهده داشتم و به دلیل گرایش در حوزه فرهنگ 4 سال به عنوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهار محال بختیاری انجام وظیفه کردم و سپس حدود 3 سال رئیس

سازمان صداوسیمای استان قم و 4 سال رئیس سازمان صداوسیمای استان خراسان بودم. (البته خراسان

آن زمان تقسیم نشده بود.)

به دنبال مسئولیت های اجرایی از زادگاه خود کاندیدای مجلس شدم و در دوره هفتم مجلس شورای اسالمی

به عنوان نماینده مردم شهرکرد به مجلس ورود کردم و پس از پایان دوره نمایندگی به عنوان مشاور رئیس

جمهور و پس از آن به عنوان معاون وزیر صنایع انجام وظیفه کرده ام، متعاقب آن به عنوان استاندار تهران

منصوب شدم که در آبان سال 92 حضورم در استانداری تهران به 5 سال می رسد. البته ناگفته نماند مفهوم

این مسئولیت ها پُز دادن مدیریتی و عنوان داشتن برای فخرفروشی نبوده و بهانه ای برای نوکری مردم بوده

است.
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از کدام مسئولیت های مدیریتی راضی هستید؟

مقطع اول مسئولیتم در سال 58 که در جهاد سازندگی بودم جزو بهترین روزهای زندگی کاری بنده بوده

است.

از کدام مسئولیت ناراضی هستید؟

4 سال دوره نمایندگی مجلس؛ چرا که روند و جایگاه مجلس به سمتی رفته است که به وظیفه قانون گذاری

نرسیدم و از این حوزه عدول کرد و گرفتار موضوعات اجرایی که عمدتاً ارتباطی به نمایندگی ندارد شدم، البته

این مختص بنده نبود و همه نمایندگان را درگیر کرده است.

درگیر شدن با مسائل جزیی و روزمره در جایگاه نماینده مجلس نیست ولی بخش عمده ای از آنها درگیر این

مسائل می شوند. گرفتار مسائلی همچون موضوعات محلی و منطقه ای البته بنده سعی کردم در حوزه

قانونگذاری ایفای نقش کنم، ولی برایم قانع کننده نبود و هنوز خودم را مدیون موکلینم در شهرکرد می دانم.

زمانی که در مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون بودجه بودم می توانستم برای کشور اثربخشی بیشتری

داشته باشم به همین دلیل از دوران نمایندگی خود در مجلس راضی نیستم و نسبت به این مسئولیت

دلزدگی دارم.

در دیگر دوران های مسئولیت بنده نیز چون وظیفه روشن بود تالش زیادی کردم که کم فروشی نکنم و حق

مطلب را ادا کنم اما هیچ وقت نمی توانم اعالم کنم کاستی نبوده است.

برخورد با کارکنان در محیط کار؟

محیط کاری را یک محیط خشک و تعریف شده تصور نکردم و با روحیه کار جمعی و کار شبانه روزی بی وقفه

لذت خدمت به مردم را برای خودمان به وجود آوردیم و دیگران باید درباره عمل کر دهای ما قضاوت کنند.

4 سال نمایندگی مجلس را خوب برداشت نکردید آیا باز هم به مجلس برمی گردید؟

آنچه در حیطه تصمیم گیری خودم است خیر، مگر در یک صورت که به مقتضی زمان خودش مربوط می شود،

در صورتی که نماینده به کار نمایندگی برسد و چارچوب مجلس به شکلی باشد که تمام فکر و وقتم را صرف

قانون گذاری کنم و مردم هم بخواهند آنوقت انجام وظیفه خواهم کرد.

الگوی شیوه نمایندگی مجلس را در بعضی از شخصیت ها دیده ام که با آنکه نماینده یک شهر بوده اند ولی در

عزل و نصب مدیران دخالت نمی کردند، در حیطه مدیران اجرایی ورود نمی کردند، وارد بحث های حاشیه ایی

و جنجال های بی ثمر نمی شدند و به وظایف قانونی خود عمل می کردند، می توانم به همکارم حسن سبحانی

در مجلس هفتم اشاره کنم.
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فرزندم مهندسی صنایع دارد و جویای کار است

چند فرزند دارید؟

دو فرزند پسر دارم که  هردو مهندسی صنایع خوانده اند و پسر بزرگترم سربازی را در سپاه به اتمام رسانده

و هم اکنون نیز جویای کار است. فرزند دیگرم نیز دانشجوی مهندسی صنایع است.

آیا بیکار بودن فرزند استاندار به معنای کمبود کار در کشور نیست؟

این مفهومش کمبود کار نیست فرصت های شغلی برای هر فرد متفاوت است. فرصت شغلی برای مهندسی

صنایع باید متناسب با شرایط  تخصصی وی باشد و البته در چند آزمون ورودی نیز شرکت کرده  است.

 

برای اشتغال فرزندتان پارتی بازی نکرده اید؟

پارتی بازی صورت نگرفته است و چنین روحیه ایی ندارم خودش باید به دنبال کار باشد و از موقعیت شغلی

بنده نباید سوءاستفاده کند. فرزندان بنده پیوستگی با شخصیت حقوقی بنده ندارند و به ندرت در محیط

کاریم حضور پیدا می کنند.

بر خالف بعضی از تسهیالتی که ممکن است یک مدیر از مسیر مسئولیت خود برای خانواده قائل شود به
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هیچ وجه از شرایط اداری و امکانات برای استفاده خانواده اقدام نکردم و این کار را برای خود ممنوع

می دانم.

تمام کارهای شخصی خانواده را نیز خودشان انجام می دهند و اجازه نمی دهم از شرایط مسئولیتی بنده

بخواهند درجهت کار خانه استفاده کنند.

یعنی راننده و کارمند شما در صف نان برای منزل تان نمی ایستند؟

به هیچ وجه؛ این کار زشت و ناپسندی است که هیچ گونه توجیه قابل  قبولی ندارد. مدیری که از کارمند

اداره اش برای کارهای شخصی و منزل خود استفاده کند زیان می بیند و حداقل آن این است که وقتی مدیر

نیست و امکانات مدیریتی را از دست می دهد زندگی بر خود و خانواده اش سخت خواهد گذشت. بنده تالش

کردم که به نحوی مدیریت کنم که روزی مسئولیتی نداشتم بتوانم راحت زندگی کنم.خیلی از مدیران زندگی

شخصی را به زندگی مدیریتی از لحاظ امکانات و تسهیالت پیوند زده اند و بعد از اتمام مسئولیت دچار

مشکالت روحی، مالی و خانوادگی شده اند، با رانندگی شخصی و بعضا خرید در مسیر رفتن به منزل تمرین

زندگی پس از مدیریتم را انجام می دهم.

ماشین شخصیتان چیست؟

پژو پارس است که قبل از گرانی خودرو خریداری کردم. 

آیا شما هم مانند بعضی از مدیران در تهران مستأجر هستید؟

زمانی که در مجلس نماینده بودم عضو تعاونی مسکن کارکنان مجلس شدم و در آن زمان رئیس مجلس

ممنوع کرده بود که از زمین های دولتی به تعاونی مسکن داده شود لذا از پول اعضا زمین آزاد خریداری و

ساختمان سازی شروع شد و البته هنوز پروژه به پایان نرسیده است و حدود 400 نماینده و کارمند مجلس

نیز عضو این تعاونی هستند. قرار است امسال تحویل دهند.

میزان حقوق شما چقدر است؟

با سنوات حدود 29سال خدمت حدود 3 میلیون تومان است، حقوقم را به دلیل اینکه از صداوسیما مأمور

شده ام از این سازمان دریافت می کنم و حقوق بگیر هیچ کجای دیگر نیستم شغل دوم، سوم هم ندارم،

سهامدار هیچ مؤسسه و شرکت و بنگاه اختصاصی هم نیستم، بعد از بازنشستگی هم درآمدی جز حقوق

بازنشستگی نخواهم داشت.

وقتی استاندار تهران تهدید حیثیتی می شود

آیا تاکنون تهدید شده اید؟
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شخصاً کسی بنده را تهدید نکرده و در این خصوص چیزی به خاطر ندارم. در فضای کار سیاسی و حوزه اجرا

تهدیدات ناگفته و اعالم نشده زیاد است. اگر به نفع یک جریان و فردی عمل نشود تهدید حیثیتی و آبرویی

می کنند که تا دلتان بخواهد بازارش گرمی است و در مورد بنده مواردی اینچنین اتفاق افتاده است البته پی

اینجور مسائل را به تنم  مالیده ام.

عیدی 30هزار تومانی

استاندار تهران به اقوام چقدر عیدی دادند؟ 

در حد متعارف به افراد خانواده  ام و برادران و فرزندان شان عیدی نقدی داده ام که میانگین به هر نفر 30

هزار تومان است و تعداد عیدی بگیران از بنده کمتر از 30 نفر بوده است، برای عیدی دادن سعی کرده ام

دست و دل باز باشم.

به درخواست ها و انتظارات اقوام چه پاسخی می دهید؟

حتماً انتظاراتی از بنده دارند و بعضی از انتظارات را در صورتی که در مسیر قانونی و صحیح باشد پیگیری

می کنم اما اگر خواسته ای غیرعادالنه و غیر عقالیی باشد تا جایی که بتوانم آنها را از درخواست شان منصرف

ً  انتظار داشتند که فرزندشان می کنم، البته بعضاً جای گله گذاری باقی می ماند که ایرادی نمی بینم، مثال

از سربازی معاف شود بنابراین سعی کرده ام آنها را قانع کنم که به چه دلیل این کار را انجام نمی دهم.

چند برادر دارید و آیا در استانداری مشغول به کار هستند؟

پنج برادر که در تهران نیستند و همه آنها در شهرستان زندگی می کنند، یکی از برادرانم شغل آزاد، سه

نفر کارمند و برادر دیگرم نیز در ستاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا بود که در سال های جنگ برای مرخصی

آمده بود که در حین جمع آوری کمک های مردمی تصادف کرد و به رحمت ایزدی پیوست. هیچ کدام آنها در

استانداری یا دستگاه های تابعه آن مشغول نیستند.

نام رسانه  ای ترین استاندار کشور را به شما دادند علت آن چیست؟

بخش عمده ای از رسانه ای بودن بنده به شرایط شغلی ام که در صداوسیما داشته ام برمی گردد،عالقه ای به

رسانه ایی شدن ندارم ولی مقتضیات جامعه می طلبد که یک مسئول به سواالت خبرنگاران و مردم جواب

بدهد. بنده قریب به 7 سال مدیر صداوسیما بودم که در این مدت کمتر از 10 بار در مقابل دوربین

صداوسیما حاضر شدم.

مقتضیات جامعه خبرنگاری و بخش رسانه ای را درک می کنم و می دانم که یک خبرنگار چقدر باید سختی و

عذاب بکشد تا خبری را به اطالع مردم برساند لذا دیگر حقش نیست مورد جفا و آزار و اذیت قرار بگیرند.

البته تعدادی انگشت شمار در بین جامعه خبرنگاران و فعاالن رسانه  حضور دارند که تعمداً به صورت تخریبی
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و هدف دار کار می کنند و در سال های گذشته افرادی را داشتیم و داریم که واقعیت ها را بازتاب ندادند و به

مردم آدرس اشتباه دادند و به نحوی سیاه نمایی کردند اینها در جامعه مقدس خبرنگاری خود را جا زدند و از

این مسیر ارتزاق نمی کنند البته بعضاً توسط جریان های دیگری ترغیب می شوند و از حرفه خبررسانی برای

رسیدن اهداف شان سوءاستفاده می کنند ولی اکثریت جامعه رسانه افرادی دلسوز با وجدان، دردمند و با

انگیزه هستند.

مسئوالن و مدیران باید مسیر اطالع رسانی را از سوی خود به گونه ای هموار کنند که در حد متعارف و منطقی

به فعاالن امور رسانه پاسخ مثبت داده شود.

بعضی ها می خواهند خود را در رسانه مطرح کنند که این کار ناصواب است و همین االن نیز این اتفاق

می افتد. آنها یک مجموعه به هم پیوسته اطالع رسانی و خبری را در خدمت  می گیرند و از نشستن و

برخاستن، سرفه کردن و دیگر جزئیات زندگی آن فرد چه سیاسی و غیر سیاسی مطرح بودجه های سنگین

استفاده شخصی می کنند. این بودجه ها از جیب مبارک آنها نیست بلکه از بیت المال است.افرادی نیز هستند

که سایت و پایگاه خبری دارند و از جیب بیت المال خرج نمی کنند سخن بنده با افرادی است که از بیت المال

سایت، روزنامه و خبرگزاری به نفع خود راه می اندازند و برای اهداف شخصی و باندی استفاده می کنند نه

مردم.

 

خبری که در سال گذشته از آن بسیار تعجب کرده اید؟
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حکم دیوان عدالت در خصوص جلوگیری از استقالل ری و مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی

یارانه ها.

آیا امسال پسته در آجیل شب عید شما بود؟

امسال عید کمتر در خانه بودیم و خانواده به مشهد و شهرکرد رفته بودند ولی پسته نیز در آجیل شب عید

بود.

آیا وقت تماشای تلویزیون و سریال را دارید؟

زیاد وقت تماشای تلویزیون ندارم و با توجه به اینکه مدتی در صداوسیما فعالیت داشتم نمی توانم از

تلویزیون دوری کنم هر از چندگاهی که وقت کنم سریال می بینیم.

از «نه» خیلی استفاده می کنید؟

از «نه» خیلی استفاده نمی کنم و مفهومش این نیست که «نه» نگوییم بلکه به روش های دیگری نیز

می توان «نه» را گفت و عمل کرد.

چه وقت خیلی عصبانی می شوید؟

وقتی ببینم تعمداً کاری خوب انجام نمی شود عصبانی می شوم و در منزل عصبانی نشده ام و سعی می کنم

عصبانی نشوم.

کاندیدای شهرداری تهران می شوید؟

شخصا کاندیدای هیچ مسئولیتی نمی شوم.

آیا در منزل کمک می کنید و خرید انجام می دهید؟

معموال فرصت نمی کنم در منزل کمک کنم ولی هر وقت بشود کوتاهی نمی کنم در خصوص خرید خانه قبال

هم عرض کردم در مواقعی خودم اینکار را انجام می دهم زیرا بسیار مفید است، هم خودم را فراموش نکنم و

هم اینک از وضعیت قیمت ها و حال و روز مردم مطلع باشیم.

چه زمان آرامش دارید؟

هروقت در محضر خانواده معظم شهدا باالخص پدران، مادران شهید داده توفیق حضور پیدا می کنم.

نام معلم کالس اول دبستان؟
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آقای ربیعی و ایزدی

اولین جمله ای که به ذهنتان درباره این کلمات می رسد بیان کنید؟

مقام معظم رهبری: ستون خیمه انقالب و امید بخش آزادیخواهان جهان

دولت: مظلوم و پرکار

انتخابات: تجلی حماسه سیاسی

احمدی نژاد: کسی که با همه وجود به مردم عشق می ورزد و با همه توان در حق او جفا می شود و شاید

جرمش این بود که اسرار هویدا می گفت.

رحیمی( معاون اول رئیس جمهور): پرکار، صبور،با یک دنیا حرف های ناگفته.

دولت آینده: دولتی است که با رأی توده های مردم و از دل صندوق های رأی بیرون خواهد آمد نه از شیشه

تلویزیون.

تمدن: بنده خودم را با برنامه  کاری دولت آقای احمدی نژاد تنظیم کرده ام و هر زمان که دولت دهم مسئولیت

خود را به دولت بعدی منتقل کند بنده هم اگر تا آن زمان زنده باشم و باشم به بهترین نحو امانت را به فرد

بعدی تحویل خواهم داد.

آینده ایران (تهران): آینده ای درخشان سرافراز و پیشتاز در جهان اسالم.

پسته: پسته زبان بسته و خسته از مجادالت سیاسی

مرگ: حق است و واقعیتی است اجتناب ناپذیر.

شهر ری: حقی بود که به جا آورده نشد و قربانی منازعات و حب و بغض های سیاسی شد. استحقاق مردم

ری داشتن شهر، شورا  و شهردار مستقل بود.

گفت وگو از حسن رضایی

انتهای پیام/


