حفظ نظافت تمیزترین شهر ایران منوط به همکاری شهروندان است
برای داشتن محله ای پاکیزه ،مشارکت نماییم و یار پاکبانان باشیم

نظافت جزء ایمان است که در کالم خداوند و احادیث نبوی تاکید زیادی به آن شده است و همانطوریکه اشخاص به نظافت فردی خود اهمیت می دهند ،
پاک نگهداشتن محیط اطراف نیز برای تمام شهروندان حائز اهمیت می باشد.
پاکبان ها  ،قشر زحمت کش و قابل احترام جامعه اسالمی ما می باشند که هرگز نمی توان زحمات آن ها و خدمتی که به مردم در جهت حفظ نظافت شهرها
می کنند را نادیده گرفت .لباسشان نارنجی است و دلشان آبی .کار این عزیزان سخت و طاقت فرساست.همه این را میدانند و میگویند ،اما تا در کنارشان
نباشی و نبینی ،نمیدانی معنای این سختی چیست؟ افرادی که در سرما و گرما از صبح زود تا پاسی از شب کار نظافت ،جمع آوری و انتقال زباله های شهری
را به عهده دارند.

نظافت شهر و محل زندگی بسیار مهم و نشانه شخصیت و فرهنگ شهروندان می باشد.

در این راستا از شهروندان تقاضا داریم در این امر مهم ( نظافت معابر و خیابان ها) ما را یاری فرمایند و
کوچه و خیابانهای شهر را مانند خانه خود بدانند ،و با ریختن زباله منظر شهری را نازیبا و زشت جلوه
ندهند و کار رفتگران زحمت کش را دو چندان نکنند.

تمیزی شهر با تعهد و فرهنگ شهروندی گره خورده و تا زمانی که هر شهروند نسبت به محل سکونت
خود احساس مسئولیت نکند با وجود هزاران پرسنل خدمات شهری هم نمی توان شهری پاکیزه داشت.

فواید داشتن شهر تمیز و محیط زندگی پاکیزه :
نگهداری محیط زیست و حفظ آن برای نسلهای آینده
ترویج خصوصیات اخالقی مثبت بین شهروندان
زیبا سازی شهر و ارتقای جذابیت گردشگری
تاثیر بر روح و روان شهروندان و ارتقای سالمت جامعه

یادمان باشد آن چه بر زمین می ریزیم قامت یک مرد را خم می کند
پاکبان ها ،خادمان واقعی -صمیمی و بی ادعای جامعه هستند

شهرداری بیرجند
حوزه معاونت خدمات شهری

