
 

 «مقام معظم رَثزی کالمتُزٌ يری در »
 

. فبضسی ظثبى زض کلوِ زٍ ثِ هیکٌن ذالصِ ضا ایي ثٌسُ هیکٌٌس؛ کِ است ضایجی تؼجیطات اظ کِ است ٍضی ثْطُ اضتمبء زیگط، ی ًکتِ یک
 ثْجَز هیطَز ایي ثجطز؛ ثبال ضا کیفیّت کٌس، کن ضا تَلیس ی ّعیٌِ ٍپبش، ضیرت کطزىِ کن ثب کٌس سؼی هب زاض ثٌگبُ هب، ی تَلیسکٌٌسُ

 . ٍضی ثْطُ
 29/11/1393ـ کطَض  التصبزی هطکالت حل ضاّکبضّبیثبضُ زضآشضثبیجبى  هطزم زیساض زضثیبًبت 

 

 ضا ٍضی ثْطُ کِ هؼٌب ایي ثِ هؼٌب؟ چِ ثِ ثسٌّس؛ اّوّیّت هلّی تَلیس ثِ ثبیستی ّن آًْب ّستٌس، تَلیسگط کِ کبض ًیطٍی ٍ سطهبیِ صبحجبى
 ثسّس؛ اًجبم زلّت ثب ضا کبض هیکٌس، کبض کِ کبضگط ثطَز؛ ثْیٌِ ی استفبزُ حسّاکثط زاضز ٍجَز کِ اهکبًبتی اظ یؼٌی ٍضی، ثْطُ. ٌّسثس افعایص

 کِ ضا کبضی کِ است کسی آى ثط ذسا ضحوت: است ضسُ ًمل پیغوجط لَل اظ است؛ ٍضی ثْطُ هؼٌبی ایي فأتمٌِ، ػوالً ػول اهطء اهلل ضحن
 اًجبم سطهبیِ آى اظ استفبزُ حسّاکثط کٌس سؼی هیکٌس، گصاضی سطهبیِ کِ کسی آى. ثسّس اًجبم هتمي ثسّس، اًجبم حکنه هیسّس، اًجبم

 ٍضی  ثْطُ ثبال، ثطٍز تَلیس ی ّعیٌِ هیطَز هَجت ّب سیبستی ثی ّب، تسثیطی ثی اظ ثؼضی ثسٌّس؛ کبّص ضا تَلیس ّبی ّعیٌِ یؼٌی ثگیطز؛
 .ثطَز کن کبض ٍ سطهبیِ

 01/01/1393 - همبٍهتی( التصبز زضثبضُ پطسص 10 ثِ اًمالة ضّجط )پبسد ضضَی هغْط حطم زض بتثیبً

 

 ثْطُ ثَزى پبییي سبذتبضّب، ثطذی ثَزى هؼیَة ضٍیِ، ثی ٍاضزات ًفت، ثِ ٍاثستگی ثیکبضی، تَضم، ّوچَى زیطپبیی ٍ هعهي هطکالت
 .ضَز ًوی ثطعطف التصبز سبظی همبٍم ثطای ضسُ ضیعی ثطًبهِ حطکت یک ثب جع هصطف، ًبصحیح الگَی ٍ ٍضی

 ای، ضسبًِ ػلوی،» هطاکع هسیطاى ٍ التصبزی فؼبالى هرتلف، زستگبّْبی هسئَالى اظ ًفط صسّب زض جوغ همبٍهتی التصبز ّبی سیبست تجییي جلسِ زضثیبًبت 
 20/12/1392 - «ًظبضتی

 

 اًطغی، هصطف زض جَیی صطفِ جولِ، آى اظ کِ زاضز ِ ّب[ ٍظبیفی]زض ثطًبهِ ّسفوٌسسبظی یبضاً حوبیت ایي لجبل زض ّن تَلیس ثرص
 .است تجْیعات ٍ آالت هبضیي ًَسبظی ٍ ٍضی، ثْطُ افعایص

 ثب ّوطاُ «ذسهبت ٍ اعالػبت فٌبٍضی ،ثبًکی کطبٍضظی، صٌؼتی، ،التصبزی»فؼبالى ٍ ثطگعیسگبى ثرص ذصَصی ، هسیطاى ػطصِ ّبی زض زیساض ثب  ثیبًبت
 26/05/1390 - صٌفی ْبیتطکل ًوبیٌسگبى

 

 کِ است پٌجن ی ثطًبهِ زض ی ضسُ تؼییي هیعاى ثِ کطَض پطضتبة ضضس است، هْن ٍ زاضز ٍجَز ضبذص ػٌَاى ثب ظهیٌِ ایي زض کِ آًچِ
 ضکطَ اهکبًبت اظ ثتَاًین هب یؼٌی است؛ ٍضی ثْطُ ثِ هطثَط ثیطتط سْن ضضس، ایي زض. زضصسی ّطت ضضس حسالل یؼٌی است؛ ضسُ اػالم

 ّویي زض زاضز، ٍجَز ٍضی ثْطُ ثبة زض کِ هطکالتی ٍ جَئی صطفِ ی هسئلِ ی ظهیٌِ زض لجل سبل زٍ هي. کٌین استفبزُ ثْتطی ضکل ثِ
 اضتمبء اّویت ی ظهیٌِ زض کِ هیکٌن تَصیِ کطَض هسئَالى ثِ هي. ثساًٌس ضا ایٌْب ثبیس هطزم. کطزم ػطض هغبلجی سبل اٍل سرٌطاًىِ

 کبّص ّوچٌیي ٍ کطَض التصبزی ضضس زض ٍضی ثْطُ سْن اضتمبء ثگَیٌس ثعًٌس؛ حطف هطزم ثب کطَض التصبزی ضسض زض ٍضی ثْطُ سْن
 اّویت چمسض - جبهؼِ هرتلف ثرطْبی ثیي التصبزی ضکبف زضآهسّب، ضکبف ایي - جبهؼِ پبئیي ٍ ثبال زّکْبی زضآهسی ی فبصلِ

 کٌٌس تالش ثبیس است، ضسُ تؼییي پٌجن ی ثطًبهِ زض کِ حسی تب. ًویپسٌسز ضا یيا اسالم ًیست؛ هب هغلَة ضکبفْب ٍ ّب فبصلِ ایي. زاضز
 .ثگیطز اًجبم کبضّب ایي

  01/01/1390 - ضضَی هغْط حطم زض ثیبًبت
 

 بآًْ اظ ثسیبضی کِ آًچِ ٍ زاضین کِ آًچِ اظ ثیطتط ٍضی ثْطُ است؛ هْن ٍضی ثْطُ ٍ کطَض هَجَز هٌبثغ ٍ اهکبًبت اظ ثْیٌِ ی استفبزُ
 .هیگیطز لطاض غلظ ی استفبزُ ٍ اسطاف هَضز هتأسفبًِ

 01/01/1389ضضَی ـ  هغْط حطم هجبٍضاى ٍ ظائطاى اجتوبع زض ثیبًبت



 

 کبضذبًِ اظ هَجَز، گبظ اظ هَجَز، ًفت اظ. ثکٌین ضا استفبزُ ثْتطیي زاضین، کِ آًچِ اظ ثتَاًین هب کِ است ایي هؼٌبیص ٍضى ثْطُ اضتمبى
 .ثکٌین ضا استفبزُ ثْتطیي ٍ ثیطتطیي ّست، اذتیبض زض کِ آًچِ اظ ٍ هَجَز ضاُ اظ هَجَز، ى

 01/01/1388 - (ع)الطضب هَسی ثي ػلی حضطت هجبٍضاى ٍ ظائطاى ثعضگ اجتوبع زض ثیبًبت
 

 ی اضازُ ٍ ػعم زض پیططفت ٍضی، ثْطُ افعایص زض پیططفت ثطٍت، تَلیس زض پیططفت: ثرطْب ی ّوِ زض پیططفتِ کٌس؛ پیططفت ثبیس کطَض
 ... فٌبٍضی ٍ ػلن زستبٍضزّبی زض پیططفت یکسیگط، ثِ هرتلف لططّبی ًعزیکی ٍ هلی اتحبز زض پیططفت هلی،

 01/01/1387ضضَی ـ  هغْط حطم هجبٍضاى ٍ ظائطاى اجتوبع ثیبًبت زض
 

 کبضگطاى اثتکبضات ثطای ظهیٌِ ایجبز ٍ ای حطفِ ٍ فٌی آهَظضْبی اضتمبی ٍضی، ثْطُ ثطزى ثبال ٍ زاذلی تَلیسات کیفیت افعایص الظهِ
 .است
  10/02/1386 -کطَض  سطاسط کبضگطاى اظ ًفط ّعاضاى زیساضزض  ثیبًبت

 

اضتمبء سغح هؼلَهبت ػوَهى هطزم، اضتمبء ذسهبت  ذَزکفبیى یؼٌى ٍفَض تَلیسات، ٍفَض صبزضات، افعایص ثْطُ ٍضى، اضتمبء سغح سَاز،
 پیططفت ّبى ًطبًِ جعٍ ایٌْب - ظًسگى ثِ اهیس اذیط، تؼجیطات لَل ثِ - هتَسظ ػوط ًطخ سضض ضْطًٍساى، ثِ زازى ذسهت ضْطًٍسى،

 .است زضست ٍ است
 18/08/1385 - سوٌبى استبى زاًطگبّْبى زاًطجَیبى ٍ اسبتیس زیساض زضثیبًبت 

 

 هسبئل اظ ٍضى ثْطُ ثطزى ثبال ٍ لیستَ ّعیٌِ کبّص عطیك اظ کٌٌسگبى تَلیس ثطاى زضآهس افعایص تَلیس، کطزى التصبزى تَلیس، تثجیت
 کطبٍضظى است. ثرص زض تَجِ هَضز
  14/10/1382 - کطبٍضظى جْبز ٍظاضت هسؤٍلیي ٍ کطبٍضظاى اظ کثیطى جوغ زیساضزض  ثیبًبت



 

*گزیذٌ تیاوات مقام معظم رَثزی درتارٌ تُزٌ يری  
امىٍ ای تا عىًان گزیذٌ تیاوات مىتشز شذٌ است* ایه مطالة تٍ اوتخاب سایت دفتز حفظ ي وشز آثار آیت اهلل العظمی خ  

 

 کارگز( ي تًلیذکىىذٌ گذار، اقتصادی )سزمایٍ فعاالن يظیفٍ
 (هَجَز اهکبًبت اظ ثْیٌِ استفبزُ حساکثط) ٍضی ثْطُ افعایص

 10/01/1394تبضید اًتطبض:  -هلی  تَلیس تمَیت هسئَالى زض ٍ هطزم گعیسُ ثیبًبت ـ ٍظیفِ

 

عذالت ي پیشزفت دٍَ در اسالمی اوقالب َثزر اقتصادی مطالثات  
 آة، اظ ثْیٌِ ی استفبزُ: ٍضی )هصبزیك ثْطُ اضتمبی ٍ کطَض هَجَز اهکبًبتِ ٍ هٌبثغ اظ ثْیٌِ ی استفبزُ زض هضبػف کبض ٍ هضبػف ّوت

 اًطغی( حبهلْبی هصطف ثطق، هصطف
 التصبزی ضضس زض ٍضی ثْطُ سْن اضتمبء ثب پٌجن ی ثطًبهِ زض ی ضسُ تؼییي هیعاى ثِ کطَض پطضتبة ضضس

 (تَلیس ّبی ّعیٌِ کبّص ٍ ٍضی ثْطُ افعایص: ضاّکبض)  کبض ًیطٍی ٍ سطهبیِ صبحجبى جبًت اظ هلّی تَلیس ثِ زازى اّویت
27/12/1393تبضید اًتطبض:   - 93 تب 88 ّبی سبل زض ًَضٍظی ّبی سرٌطاًی اظ ثطگطفتِ  -گعیسُ ثیبًبت   

 

کشًر ادیاقتص مشکالت حل راَکارَای  
  ٍضی:  ثْطُ اضتمبء

 ثْجَز هیطَز ایي ثجطز؛ ثبال ضا کیفیّت کٌس، کن ضا تَلیس ی ّعیٌِ ٍپبش، ضیرت کطزىِ کن ثب کٌس سؼی هب زاض ثٌگبُ هب، ی تَلیسکٌٌسُ
 ٍضی ثْطُ

 29/11/1393ضثبیجبى تبضید آش هطزم زیساض زض ثیبًبت ثطاسبؼ همبٍهتی التصبز ظهیٌِ زض اسالهی اًمالة ضّجط هغبلجبت -گعیسُ ثیبًبت 
 

 مقايمتی اقتصاد درتارٌ پزسش ۰۱ تٍ اوقالب رَثز پاسخ
 کِ هؼٌب ایي ثِ هؼٌب؟ چِ ثِ ثسٌّس؛ اّوّیّت هلّی تَلیس ثِ ثبیستی ّن آًْب ّستٌس، تَلیسگط کِ کبض ًیطٍی ٍ سطهبیِ صبحجبى زٍّم،
 زلّت ثب ضا کبض هیکٌس، کبض کِ کبضگط ثطَز؛ ثْیٌِ ی استفبزُ حسّاکثط زاضز زٍجَ کِ اهکبًبتی اظ یؼٌی ٍضی، ثْطُ. ثسٌّس افعایص ضا ٍضی ثْطُ
 کِ است کسی آى ثط ذسا ضحوت: است ضسُ ًمل پیغوجط لَل اظ است؛ ٍضی ثْطُ هؼٌبی ایي فأتمٌِ، ػوالً ػول اهطء اهلل ضحن ثسّس؛ اًجبم
 آى اظ استفبزُ حسّاکثط کٌس سؼی هیکٌس، گصاضی سطهبیِ کِ یکس آى. ثسّس اًجبم هتمي ثسّس، اًجبم هحکن هیسّس، اًجبم کِ ضا کبضی

 ثطٍز تَلیس ی ّعیٌِ هیطَز هَجت ّب سیبستی ثی ّب، تسثیطی ثی اظ ثؼضی ثسٌّس؛ کبّص ضا تَلیس ّبی ّعیٌِ یؼٌی ثگیطز؛ اًجبم سطهبیِ

 .ثطَز کن کبض ٍ سطهبیِ ٍضی  ثْطُ ثبال،
تبضید اًتطبض:  - ثگیطز؟ اًجبم ثبیس کبضّبیی چِ چیست، آى العاهبت است، هوکي همبٍهتی التصبز تحمّك اگط زض پبسد ثِ ایي پطسص هغطح ضسُ: ثیبًبتگعیسُ 

06/01/1393 
 

 دَم ي وُم ديلت «ضعف» وقاط
 اًسبى کِ آًچٌبى ضسُ، ثیٌی پیص اضتغبل ثطای عطف ایي ثِ پیص سبل چٌس اظ کِ عطحْبئی. است هْوی ی هسئلِ ّن اضتغبل ی هسئلِ
 ی هسئلِ ثِ ًسجت ایٌکِ اظ ًویکٌس هستغٌی ضا هب لیکي ًیست؛ ثس ثَز، ذَة ٍ گطفت اًجبم کبضّبئی حبال اگطچِ. ًطس زاضت، ضاًتظب

 .عَض ّویي ّن ٍضی ثْطُ اضتمبی ی هسئلِ. ثبضین زاضتِ ای ٍیػُ اّتوبم یک اضتغبل
  08/06/1389تبضید زیساض ثب ّیبت زٍلت زّن ثِ ثیبًبت زض ثط اسبؼ  18/3/1392تبضید اًتطبض: 

 


