
 

 جمهورعنوان: سخنراني آقاي دكتر ثبوتي در ديدار منتخبين استان زنجان با آقاي رئيس

 

 نژاد رئيس محترم جمهوري اسالمي ايرانجناب آقاي احمدي

گفته كه زنجان از عاِلم تنگي يكي از علماي سلف زنجان كه خدواند با اوليا محشورش بدارد يك روز از سر دل

هزار جمعيت نداشت. منظورم اين است ها زنجان بيش از دهمانده است. در آن زمان تهي شده، تنها چهل مجتهد

ها هزار جوان طالب علم و زنجان سابقه علم و دانش دارد. زنجان امروز اگر آن چهل مجتهد را ندارد در عوض ده

ارد كه اگر ميدان بيابد ها در كل كشور است و هر كدام استعداد بالقوه ددانشجو دارد كه يكي از باالترين نسبت

نصيرها و ابوريحان باشد. به دارالعلم زنجان خوش آمديد و انشاءاله، هم سيناها و خواجهفرزند خلف بوعلي

 جا خواهند آورد.هايم حق ميزباني را بهها و هم استانيشهري

دماتي را موثرتر و بهتر هاي نسبي دارد و در جهت توسعه كل كشور عزيزمان چه خاين كه استان زنجان چه مزيت

تواند انجام دهد و چه توقعاتي دارد توسط مسئولين محترم استان به عرض رسانده شده است و انشاءاله در حد مي

خواهم به دو نكته توان دولت به سمع قبول پذيرفته خواهد شد. در فرصت كوتاهي كه در اختيارم است اجازه مي

 اشاره كنم.

كنند و در تامين هزينه زندگي روزمره و يز ما گروه انبوهي زير خط فقر زندگي ميدرست است كه در كشور عز

اي انديشيده شان چارهمسكن و بهداشت و آموزش فرزندان و غيره عاجزاند و به حق بايد مورد توجه باشند و براي

 شود. ولي جامعه ما رويه ديگري هم دارد.

شان كردند و هشت ميليون موبايل موبايل كرد مردم دست تو جيب در بار آخري كه مخابرات اقدام به فروش تلفن

ميليارد تومان خريده بودند.  500،3ميليون موبايل به بهاي 5/5ميليارد تومان خريدند. در بار اول  300،3به ارزش

ودهاي گنجد. نمهم به زحمت مي ام و با اعداد نجومي مأنوس هستم ولي اين ارقام در تصور منجمين بنده منجم

تر از دو مثالي است كه در باال آوردم. مثاًل بانك كارگشائي در رگرداني كه نزد مردم وجود دارد فراوانهاي سسرمايه

فروشد. بانك سكه به مبلغ يك ميليارد تومان مي 6000كند و روزانه در حدود دو هفته گذشته، سكه حراج مي

كند در كمتر از دو روز كاري ميليارد تومان مي 250ويسي خصوصي سرمايه در شرف تاسيس وقتي اعالم پذيره ن

كند در عرض يك روز و الحسنه عرضه ميشود. يا فالن موسسه دولتي وقتي اوراق قرضاين مبلغ خريداري مي

رساند. مطمئنًا اقتصاد دانان كشورمان قادر هستند براي به فروش مي كردهبعضًا چند ساعت هر آنچه را عرضه مي

هايمان چه در گذشته و چه در هاي سرگردان به سوي توليد ارائه طريق كنند. ولي دولتگيچنين نقدينه هدايت

گذاري در اند و بدهند. شايد الزم باشد دست مردم براي سرمايهدادهحال بايد موضوع را وجهه همت خود قرار مي

مر افتصاد رقيب بخش خصوصي نباشند. مثاًل توليد بازتر باشد و شايد الزم باشد موسسات وابسته به دولت در ا

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران خودش مزايده برگزار نكند و خودش را برنده خاك معادن سرب و روي 

هزار سهام دار جزء شركت توسعه معادن روي ايران  134انگوران اعالم نكند و بگذارد اگر سودي هست عايد 

هاي دولتي و خصوصي رتبة رياست جمهوري به عدم رقابت بين بخشاوران عاليشعالي و مباشد. مطمئنًا جناب



گيري بقبوالنيد و ضمانت اجرايي برايش فراهم آوريد تر تصميمپايبند هستيد ولي تا اين پايبندي را به سطوح پائين

آن و خدمتي كه زنجان اي از آموزش عالي و جويندگان راه درازي در پيش داريد خداوند يارتان باشد. و اما نكته

 تواند بكند:مي

نشينهاي شده، تنها در  شيخلندپايه كشور توزيع هاي خبري كه بين مديران و مسئولين ببرابر آخرين اطالع از بولتن 

دانشجوي ايراني به تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي و اكثرًا كارشناسي  16000جنوب خليج فارس متجاوز از 

زندگي و رفت و آمد نيز به همين  هاي اقامت ونام ساليانه ده هزار دالر و هزينهنه متوسط ثبتمشغول هستند. هزي

  320شود. جمعًا براي خانواده دانشجو در يك سال تحصيلي حداقل بيست هزار دالر و براي كشور اندازه بالغ مي

منستان، تركيه و قبرس گرفته تا اروپا و ميليون دالر هزينه دارد. اگر تعداد آنهايي را كه در غرب كشورمان از ار

كانادا و قاره آمريكا و در شرق كشورمان از هند تا استراليا و نيوزيلند در جستجوي تحصيالت دانشگاهي هستند به 

هاي ها در حد دو ميليارد دالر خواهد شد. نكته ديگر اين كه برابر گزارشنفر امارات اضافه كنيم هزينه 16000

درت خريد پول ايران در داخل كشور هر دالر در حدود دويست و چند ده تومان است  )براي سال بانك جهاني ق

ها براي تحصيل فرزندانشان خريداري و به بيرون تومان(. ولي دالري كه توسط خانواده 195پي = پيدالر پي 2003

شده را بايد به چهار يا چهارو نيم شود با نرخ نهصد و چند تومان  است. بنابراين ضرر و زيان ياد فرستاده مي

 ضرب كنيم.

ساله به بيگانگان در هشتاد درصد موارد  18-25سپردن فرزندان  -1مالي به ياد داشته باشيم  نظر از زيانصرف

ترويج داوطلبانه فرهنگ بيگانه را  -2شود. شان ميشان و براي هميشه از دست رفتنمنجر به پشت سر نگاه نكردن

ايم ولي در عمل از جلوگيري آن كه در طول بيست و چند سال گذشته در گفتار از آن  بيزاري جسته در پي دارد

ايم. واقعيت اين است كه مردم عادي خدا آفريده اش رفتهايم اگر نگوييم در مواردي هم به استقبالناتون بوده

كنند. ان خود خرج كنند و براي ديگران نهها هم بري نيستند حاضرند براي فرزندهاي فراوان دارند و از عيبخوبي

جويند با يك شان را به ناچار در خارج ميراهي جسته شود كه اقاًل تعدادي از همين مردم كه تحصيل فرزندان

تواند در اين امر مبارك ياري رسان باشد. به زنجان اجازه داده شود يك پنجم هزينه آنرا در داخل بيابند. زنجان مي

ت اجرا كند و در قالب مقررات موجود وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز ده پانزده رشته در علوم برنامه پيلو

كنيم در طول دو المللي داير كند. تعهد ميهاي معتبر بينپايه، مهندسي، علوم اجتماعي وانساني با مشاركت دانشگاه

ويان مورد بحث را در زنجان نگاهداريم و با سال و بدون تقاضاي هيچ كمك دولتي حداقل دو هزار نفر از دانشج

شود آموزشي بهتر از آنچه كه در همان جاها اي برابر يك پنجم الي يك هشتم آنچه كه در امارات هزينه ميهزينه

نامه جديدي نيست. تقاضا بينند ارائه دهيم. وزارت متبوع مقررات الزم را دارد و نياز به وضع هيچ قانون يا آيينمي

ام را در اين خصوص خانه است. پيشنهاد اجرائيگير و معزز وزارتبراي انبساطي عمل كردن مقامات تصميمتنها 

كنم. تا چه قبول افتد و چه در نظر ام و يك نسخه از آن هم تقديم حضور ميبه جناب آقاي دكتر زاهدي نوشته

 آيد.
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