
تعداد جانباختگان حوادث رانندگی از 89 تا 94 

ـــاط جمعـــى و اجتامعـــى و مردمـــى  رعایـــت قوانیـــن رانندگـــی هـــم واقعـــاً جـــزو آداب انضب

ـــران را  ـــان و ديگ ـــان خودش ـــه ج ـــوند، ك ـــرى نش ـــواىئ و ىب فك ـــليم رسبه ه ـــراد تس ـــت. اف اس

بـــه خطـــر بيندازنـــد.  ...هرچـــه ممكـــن اســـت، مـــا بايـــد از ايـــن حـــوادِث ناخواســـته بكاهيـــم. 

اگـــر ايـــام شـــادى و اســـراحت و فراغـــت مـــردم، خـــداى نكـــرده بـــا يـــك تلخـــى همـــراه شـــود. 

ـــد. ـــد توجـــه كنن ـــردم باي خـــب، م

مردم مقررات و قوانین را  رعایت کنند

اميـــدوارم بـــه همـــه تـــان خـــوش بگـــذرد، اميدواريـــم ايـــام اول ســـال و عيـــد نـــوروز ان شـــاءاللّه بـــه شـــا و همـــه ى ملـــت ايـــران خـــوش بگـــذرد و شـــاد باشـــيد و زندگـــى شـــرينى داشـــته باشـــيد.

در این اینفوگرافیک بیانات رهرب انقالب در روزهای پایانی سـال 91 با دسـت اندرکاران سفرهای 

نـوروزی و دغدغه ی ایشـان مبنی بـر کاهش جانباختگان سـفرهای نوروزی مرور شـده اسـت.

سئوالن
م

مردم

يىك از غصه هاىئ كه هميشه در دل بنده وجود دارد، غصه ى تلفات 

سفرها است؛ بخصوص در ايام عيد. هرچه ممكن است، بايد سعى 

كنيد - و همه سعى كنند - كه از وارد آمدن مصيبت در روزهاىئ كه 

انسان در انتظار شادماىن است، خوددارى شود. هميشه تا 

صحبت سفر و جمعيت و رفت و آمد و جاده و اينها ميشود، اين 

نگراىن و دغدغه انسان را ميفشارد.

حقیقتا جا دارد تشکر کنم از كساىن كه در ايام تعطيالت  نوروز، 

به جاى اينكه در بني خانواده و دوستان خود، اوقات فراغتى 

را بگذرانند در بني راه ها، در جاده ها، در بريون از خانواده ها، 

رسگرم انجام خدمت و فعاليتند. من از همني جا به همه ى كساىن 

كه مسئول و دست اندركار سفرهای نوروزیند ... اظهار سالم و 

ارادت ميكنم؛ ان شاءاللّه كه همه شان موفق باشند.

تلفات    سفرهای نوروزی
 یکی از غصه ها ی من است

از دست اندرکاران سفرهای 
نوروزی تشکر میکنم
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مـأمـوریـت هـا

91/۱۲/26

هرچـــه ممكـــن اســـت، تـــاش را بيشـــر كنيـــد و واقعـــاً حـــوادث و ســـوانح را بـــه حداقـــِل اقـــل ممكـــن 

برســـانيد. ايـــن آمارهـــاىئ كـــه داده شـــد كـــه فـــان قـــدر حـــوادث كـــم شـــده، اينهـــا بنـــده را خوشـــحال 

ــدرت -  ــاً - اّل بنـ ــه واقعـ ــم كـ ــا كارى كنيـ ــد مـ ــت؛ بايـ ــزى نيسـ ــا چيـ ــت، اينهـ ــم اسـ ــا كـ ــد؛ اينهـ منيكنـ

ــود  ــل شـ ــرده تبديـ ــداى نكـ ــردم خـ ــحاىل مـ ــنودى و خوشـ ــردم، خشـ ــادى مـ ــه شـ ــد كـ ــى نيفتـ  اتفاقـ

به تلخى و تلخكامى.

با معرفت و نیت خالصانه  وارد میدان کار شوید
ـــد،  ـــان جـــاده كار كرده اي ـــاى پزشـــى در ف ـــز فوريته ـــاً روز را در مرك ـــدان كار شـــويد. مث ـــت وارد مي ـــا معرف ب

ـــن  ـــه ممك ـــد - ك ـــى را مى آورن ـــك مجروح ـــب ي ـــف ش ـــان نص ـــراحتيد؛ ناگه ـــال اس ـــته ايد و در ح ـــب خس ش

ـــت-  ـــتامن گذاش ـــك كار روى دس ـــد، ي ـــروح آم ـــك مج ـــاز ي ـــه ب ـــذرد ك ـــام بگ ـــن ش ـــودآگاه در ذه ـــت ناخ اس

 ســـخت اســـت ديگـــر؛ در خانه تـــان هـــم كـــه نيســـتيد. بدانيـــد هـــامن لحظـــه اى كـــه شـــام داريـــد 

اين تاش را ميكنيد، چشم هاى بيناى مأموران الهى - كرام الكاتبني - شام را دارند مى بينند.

تالش کنید  تلفات سفرها کاهش پیدا کند

مراقبت از بیمارها  و مجروحان مراقبت از  راننده هامراقبت از مسیرها   و   راه ها مراقبت از خودروها 



اميـــدوارم بـــه همـــه تـــان خـــوش بگـــذرد، اميدواريـــم ايـــام اول ســـال و عيـــد نـــوروز انشـــاءاللَّه بـــه شـــا و همـــه ى ملـــت ايـــران خـــوش بگـــذرد و شـــاد باشـــيد و زندگـــى شـــرينى داشـــته باشـــيد.

در این اینفوگرافیـک بیانات رهرب انقـاب در روزهای پایانی سـال 91 با دسـت اندرکاران سـفرهای 

نـوروزی و دغدغـه ی ایشـان مبنی بـر کاهـش جانباختگان سـفرهای نـوروزی مرور شـده اسـت.

حقیقتا جا دارد تشکر کنم از كساىن كه در ايام تعطيات  نوروز، 

به جاى اينكه در بني خانواده و دوستان خود، اوقات فراغتى 

را بگذرانند در بني راه ها، در جاده ها، در برون از خانواده ها، 

رسگرم انجام خدمت و فعاليتند. من از همني جا به همه ى كساىن 

كه مسئول و دست اندركار سفرهای نوروزیند ... اظهار سام و 

ارادت ميكنم؛ ان شاءاللّه كه همه شان موفق باشند.

تلفات    سفرهای نوروزی
 یکی از غصه ها ی من است

از دست اندرکاران سفرهای 
نوروزی تشکر میکنم

هرچـــه ممكـــن اســـت، تـــاش را بيشـــر كنيـــد و واقعـــاً حـــوادث و ســـوانح را بـــه حداقـــِل اقـــل ممكـــن 

برســـانيد. ايـــن آمارهـــاىئ كـــه داده شـــد كـــه فـــان قـــدر حـــوادث كـــم شـــده، اينهـــا بنـــده را خوشـــحال 

ــدرت -  ــاً - اّل بنـ ــه واقعـ ــم كـ ــا كارى كنيـ ــد مـ ــت؛ بايـ ــزى نيسـ ــا چيـ ــت، اينهـ ــم اسـ ــا كـ ــد؛ اينهـ منيكنـ

ــود  ــل شـ ــرده تبديـ ــداى نكـ ــردم خـ ــحاىل مـ ــنودى و خوشـ ــردم، خشـ ــادى مـ ــه شـ ــد كـ ــى نيفتـ  اتفاقـ

به تلخى و تلخكامى.

ـــد،  ـــان جـــاده كار كرده اي ـــاى پزشـــى در ف ـــز فوريته ـــاً روز را در مرك ـــدان كار شـــويد. مث ـــت وارد مي ـــا معرف ب

ـــن  ـــه ممك ـــد - ك ـــى را مى آورن ـــك مجروح ـــب ي ـــف ش ـــان نص ـــراحتيد؛ ناگه ـــال اس ـــته ايد و در ح ـــب خس ش

ـــت-  ـــتامن گذاش ـــك كار روى دس ـــد، ي ـــروح آم ـــك مج ـــاز ي ـــه ب ـــذرد ك ـــام بگ ـــن ش ـــودآگاه در ذه ـــت ناخ اس

 ســـخت اســـت ديگـــر؛ در خانه تـــان هـــم كـــه نيســـتيد. بدانيـــد هـــامن لحظـــه اى كـــه شـــام داريـــد 

اين تاش را ميكنيد، چشم هاى بيناى مأموران الهى - كرام الكاتبني - شام را دارند مى بينند.

ـــاط جمعـــى و اجتامعـــى و مردمـــى  رعایـــت قوانیـــن رانندگـــی هـــم واقعـــاً جـــزو آداب انضب

ـــران را  ـــان و ديگ ـــان خودش ـــه ج ـــوند، ك ـــرى نش ـــواىئ و ىب فك ـــليم رسبه ه ـــراد تس ـــت. اف اس

بـــه خطـــر بيندازنـــد.  ...هرچـــه ممكـــن اســـت، مـــا بايـــد از ايـــن حـــوادِث ناخواســـته بكاهيـــم. 

اگـــر ايـــام شـــادى و اســـراحت و فراغـــت مـــردم، خـــداى نكـــرده بـــا يـــك تلخـــى همـــراه شـــود. 

ـــد. ـــد توجـــه كنن ـــردم باي خـــب، م

مردم مقررات و قوانین را  رعایت کنند
سئوالن

م
مردم

مـأمـوریـت هـا
مراقبت از بیمارها  و مجروحان مراقبت از  راننده هامراقبت از مسیرها   و   راه ها مراقبت از خودروها 
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يىك از غصه هاىئ كه هميشه در دل بنده وجود دارد، غصه ى تلفات 

سفرها است؛ بخصوص در ايام عيد. هرچه ممكن است، بايد سعى 

كنيد - و همه سعى كنند - كه از وارد آمدن مصيبت در روزهاىئ كه 

انسان در انتظار شادماىن است، خوددارى شود. هميشه تا 

صحبت سفر و جمعيت و رفت و آمد و جاده و اينها ميشود، اين 

نگراىن و دغدغه انسان را ميفشارد.

91/۱۲/26

تالش کنید  تلفات سفرها کاهش پیدا کندبا معرفت و نیت خالصانه  وارد میدان کار شوید


