بخش دوم:شناسنامه فرهنگی اجتماعی محالت

محلهی سرچشمه ()301

54

شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

وجهتسمیه
وجه تسمیهی این محل ،به دلیل وجود چشمهای به نام چشمهانجیری است (از تقریرات شفاهی استاد جمشید
مظاهری) .این چشمه به عرض  15تا  18متر در فاصلهی  500متری از ایستگاه سرچشمه ،واقع در خیابان مدرس،
ضلع شمالی شهر اصفهان قرار دارد .این چشمه در مسیر خود پس از گذشتن از پل طوقچی و خیابان سروش ،همچنان
به مسیر خود ادامهمیداد و پس از طی چند کیلومتر به ده هفتون میرسید که در آن جا بدان چشمههفتون میگویند.
(شفقی.)105 :1353 ،
بر روی مادی چشمهانجیلی در محل دروازهطوقچی ،پلی بلند قرارداشته که به پل انجیلی معروفبوده و درحالحاضر،
این پل در زیر خیابان و میدان طوقچی قرارگرفتهاست.
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ویژگیهای جمعیتی محلهی سرچشمه
 -1-1-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

سرچشمه

مجعیت سال ( 90نفر)

7834

تعداد خانوار (خانواده)

2786

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

8647

3.13

بعد خانوار (نفر)

2758

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

8

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

6

سهم مساحت حمله از مساحت منطقه (درصد)
تراکم مجعیت (نفر در هکتار)

 -2-1-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

126

51+49
مرد%51 :

جنسیت

تعداد

مرد

4380

زن

4281

زن%49 :
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 -3-1-3-2توزیع جمعیت محله بهتفکیک گروههای سنی و جنسی
�� ۶۵ل �� ���
���� ۶۰-۶۴
���� ۵۵-۵۹
���� ۵۰-۵۴
���� ۴۵-۴۹
���� ۴۰-۴۴
���� ۳۵-۳۹
���� ۳۰-۳۴
���� ۲۵-۲۹
���� ۲۰-۲۴
���� ۱۵-۱۹
���� ۱۰-۱۴
���� ۵ -۹
���� ۰ -۴

�ن
��د

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

 -4-1-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۴۰۰

90+10
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%10 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%90 :

وضعیت سن و افراد  6ساله و بیشتر افراد  6ساله و بیشتر
سواد

باسواد

بیسواد

تعداد

7270

769

۶۰۰
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 -5-1-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

52+48
33+24+1825
مرد%52 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

3800

52

48

3470

 -6-1-3-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/05 :

عایل%33/15 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

1

راهنمایی

358

ابتدایی

متوسطه
عایل

491

477
658

زن%48 :

ابتدایی%24/74 :

راهنمایی%18/04 :

متوسطه%24/03 :
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 -7-1-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

65+26+27
60+32+17
کارشنایس ارشد%7 :

دکترا%2 :

کارشنایس%65 :

مقطع

تعداد فارغالتحصیالن

کارداین

288
703

کارشنایس

77

کارشنایس ارشد

22

دکترا و باالتر

 -8-1-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

کارداین%26 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%7 :

یبمهسر به دلیل طالق:

ازدواج نکرده%32 :

نوع

تعداد

دارای مهسر

4561

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

523

ازدواج نکرده

2477

یب مهسر به دلیل طالق

105

دارای مهسر%60 :

%1
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 -9-1-3-2توزیع جمعیت شاغالن محله
بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

91

تکنسنیها و دستیاران

175

متخصصان

کارمندان امور ادارى و دفترى

کارکنان خدماىت و فروشندگان

کارکنان ماهر کشاورزى ،جنگلدارى و ماهیگیرى
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

متصدیان ،مونتاژکاران ماشنیآالت و دستگاهها و
رانندگان وسایل نقلیه
کارگران ساده

284
168

635
21

446
210
145

 -10-1-3-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

94+6
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%6 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر
است%94 :

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

2060

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

134
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 -11-1-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

98+2
معلول%2 :

سامل%98 :

وضعیت

تعداد

معلول

133

سامل

8601

 -12-1-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت
نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
7

15

اختالل در گفتار و صدا

15

نقص دست

16

نقص پا

30

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

4

3

24
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 -13-1-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

7452

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

901

132
106

61

87+10+21
کشور دیگر%1 :

آبادی دیگر%2 :

شهر دیگر%10 :

اصفهان%87 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-1-3-2مساجد
نام

نام

مسجد شیره سبز (آیتاهلل شیرازی)

چهارده معصوم (علهیمالسالم)

مسجد ارابهچیها (جابربن عبداهلل انصاری)

مسجد جابربن عبداهلل انصاری

مسجد پاخیچال (الزهرا (س))

مسجد الرضا(ع)

مسجد میرزا عیلآقای شیرازی

مسجد پاسنگ (اهلادی(ع))

حسینیه ارشاد

مسجد ایرواین و طیب

مسجد ایرواینها

مسجد حجت(عج)

مسجد الزهرا (س) ابنسینا
مسجد الرضا(ع)

مسجد پاگلدسته
مسجد جزایری

مسجد امام حسن جمتیب(ع)
مسجد آیتاهلل حمقق

مسجد چهارده معصوم (علهیمالسالم)
مسجد اهلل

مسجد عیلبن ایبطالب(ع)
مسجد مقر بینهاشم(ع)
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 -15-1-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

کانون فرهنگی هنری مسجد
کتاخبانه مسجد

نام

سردار شهید حممد اعرایف

حاج میرزا عیلآقای شیرازی

نشانی

خیابان مدرس ،مقابل مولوی ،کوی باغسهیل
خیابان مدرس ،کوی باغسهیل

64
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 -16-1-3-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

نام

مرکز ورزیش سرپوشیده

جمموعه ورزیش ابنسینا

ذکرخانه (زورخانه)

عیلبن ایبطالب(ع)

استخر

وسایل ورزیش پارکی

نشانی

خیابان مدرس

مالکیت

شهرداری

جمتمع عیلبن ایبطالب(ع)

خیابان ابنسینا ،جنب ادارهی هبداشت

سایر ارگانها و خبش خصویص

----

پارک سرچشمه

----

میدان شهدا ،ابتدای خیابان ابنسینا

مهدی هدایت
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 -17-1-3-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

پارک سرچشمه

65

66
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 -18-1-3-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع
مرکز خدمات
توانبخیش

نام

تعداد مددجو

مرکز فجر

52

نشانی

کاربری

خیابان مدرس ،ایستگاه سرچشمه،

خدمات توانبخیش به معلوالن

جنب عکایس پیام

ذهین

مالکیت
خصویص
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 -19-1-3-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

دفتر پلیس 10 +

نشانی

میدان قدس ،ابتدای خیابان مدرس ،روبروی بیمارستان فیض ،پشت باجهی پست
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 -20-1-3-2اماکن سبز محلی
نام

پارک امحدخان

پارک حمیل حمقق

نوع فضای سبز
پارک حمیل
پارک حمیل

