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گورستتا،، فعتع  ،غسالخانه ،وضع کمي و کيفي تجهيزات شهري )کشتارگاه -11-6-3

 زباله،آتش نشاني و غيره( کمبوفها و مشکالت موجوف فر اين زمينه

تجهيزات شهري موجود در هر شهر پشتوواه  رتريري دهت مر مترد  ست امتمت مه وتراي اجتزاي 

منتاب  س   ،پسم، برق ي تجهيزات مخابراتر هاي ماد،ه تجهيزات شهري عاليه بر ااسوگاهتشکيل دهن 

         باشتتن ت هشتتاهر متتر هاي ستتت بتتا د تت  دباهتت  ي ااستتوگاه کشتتوارماه، استتاهخاه  يمورمتتوات، م تتل د تتي

 قتريه درجتزايبررمر هاي اهجا  ش ه هشات مر ده  ک  مساحم ارارر با کتاربري تجهيتزات شتهري 

تجهيتزات شتهري ياقت  در دامتل م ت يده شتهر ااتي ت در صورت در هظر مر وي باش هکوار مر 46/1

تجهيتزات شتهري تنهتا مترددت مربت  م امت   متر مور 22/0مراه  ست  رم  يهکوار مر 22/0مساحم ب  

باشت ت متاار تجهيتزات شتهري مرااسوگاه ست  هشاهر ي ااسوگاه  ريش موجود در دامل م  يده شهر 

م ت يده م امت اتر شتهر قترار  در متار  اد  پ بنزايي پ م ل د ي دباه  ،کشوارماه  ،ماهن  مورموات 

هتاي مشتريا ااتي دمتو  اد اه  ک  مساحم سهها در م ام   متککور ه تان هشت ه امتمت يا مترمر و 

 باش :تجهيزات شهري ب  شرا دار مر

  کشتارگاه:الف(

در  شهر قريه درجزاي تنها داراي اک کشوارماه اير  عال ياق  در اهوهتاي ميابتات شتهي  صت يقر

باش  کت  در حتال حارتر مور مرب  مر 181مور مرب  ي داربناي  2000مار  اد م  يده شهر با مساحم 

 ت م ت لک بخ  مصوصر اممت

با توج  ب  ع    عاهيم ااي کشوارماه، شهر قريه درجزاي  عالً اد م مات کشوارماه صنعور بخت  

 ميردت امنيي بهره مر
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  گورستا،:ب( 

مور مرب  در مار  اد م  يده قاهوهر  12120شهر ب  ها  بهشم منظر با مساحم  تنها مورموات  عال

ااهت  ه امتم کت  بتا توجت  بت  جهتم بادهتاي کيلوموري اد شرق م  يده شهر ياق  ش  2ي در  اصل  

( ي شي  ااه  منطقت  )شت ال بت  جنتو (  اقت  هتر موهت  مشتکل داستم ش ال شرقب   جنو  ار )

 م يطر اممت

 مرده تهفر ت  يي مر 10تا  61هفر ي در مال ح يداً  6وات در هر ماه ح يداً در ااي مورم

  ايستگاه آتش نشاني: ج(

شهر قريه درجزاي در حال حارر داراي اک ااسوگاه ست  هشتاهر ياقت  در ميابتات شتهرداري بتا 

اه داراي دي باش ت اد هظتر امکاهتات ااتي ااستوگمور مرب  داربنا مر 210مور مرب  مساحم ي  600مساحم 

-اکثر ريمواهاي بخ  قريه درجزاي م مات ارائ  مرهيز در  مطح شهر ي دردموگاه مودري امم ک  

 دهن ت

  محل فعن زباله:ف( 

ش ال شهر قريه درجزاي )بتيي شتهر  هکوار در اک ب  مساحم قريه درجزايم ل د ي دباه  شهر 

شود  مر  تي دباه  توهي  10 در شهر ريداه  ،قرار داردت براماس اطالعات دراا ور قريه ي ريمواي شوه (

بتا  سيري شت ههاي ج  ولف صورت مر ميردت دباه صورت منور ادم الت مخ  سيري سهها بک  ج  

 شودتي دباه ، ب  م ل د ي ست منوقل مرسيراموفاده اد  يماال هقلي  ج  
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 تميتردر ش ه صتورت مترقابل ذکر امم د ي دباه  ب  صورت اير قاهوهر تومط هودر در مکات ذک

جهم پامخگوار بت   اماس اطالعات دراا ور، مکات مزبور  اق  ظر يم کا ر ااي در حاهر امم ک  بر

 باش تهيادهاي شهر مر

 

 

 


