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شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

وجهتسمیه
شاهد در لغت به معنای مشاهده کنندهی امری یا چیزی ،نگاهکننده ،گواه ،ادای شهادتکننده و در اصطالح عرفا بهمعنی
حاضراست .نامی از نامهای خدای .دانا بههمه چیز که بنده کند .نامی از نامهای نبی (ص) .محبوب و زیباروی:
قـ ــاضـ ــی ب ـ ــه دو شـ ــاهـ ــد بـ ــدهـ ــد ف ـ ـتـ ــوی شـ ــرع

در م ـ ــذه ـ ــب ع ـ ـشـ ــق شـ ـ ــاهـ ـ ــدی بـ ـ ــس ب ــاش ــد

(سعدی) (دهخدا :1372،ذیل شاهد).

به معنی شهید آمدهاست از حیث آن که شهید نظر میکند به وجهاهلل و شاهد و بینندهی وجه خداست .واژهی شهید
تقدس خاصی دارد .قرآن در آیات  ۱۷۵تا  ۱۶۹سورهیآلعمران به مقام شهیدان میپردازد« .البته نپندارید که شهیدان
راه خدا مردهاند بلکه زندهاند و در نزد خدا متنعم خواهندبود )۱۶۹( .آنان به فضل و رحمتی که از خداوند نصیبشان
ً
گردیده شادماناند و به آن مؤمنان که هنوز به آنها نپیوستهاند و بعدا در پی آنها به راه آخرت خواهند شتافت مژدهدهند
که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورند )۱۷۰( .و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اینکه
خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایعنگرداند»)۱۷۱( .
گل الله در فرهنگ ایرانی از دیرباز نماد شهید بوده است .حافظ میگوید:
بـ ـ ــا صـ ــبـ ــا در چـ ــمـ ــن ال لـ ـ ـ ــه سـ ــحـ ــر مــیگ ــف ــت ــم

نک ـف ـنــان
ـدان ک ــه انـ ــد ایـ ــن ه ـمــه خــون ـی ـ 
ک ــه شـ ـهـ ـی ـ ِ
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ویژگیهای جمعیتی محلهی شاهد
 -1-11-7-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

شاهد

مجعیت سال ( 90نفر)

15674

تعداد خانوار (خانواده)

4910

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

16546

3.19

بعد خانوار (نفر)

5183

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

11

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

7

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

 -2-11-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

183

51+49
مرد%51 :

جنسیت

تعداد

مرد

7939

زن

7683

زن%49 :
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 -3-11-2-7توزیع 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

۱۰۰۰

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

 -4-11-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

87+13
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%13 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%87 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

12513

1894

۸۰۰

۱۰۰۰
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 -5-11-7-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

53+47
26+25+1930
مرد%53 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

5894

47

53

6619

 -6-11-7-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/25 :

عایل%25/64 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

8

راهنمایی

607

ابتدایی

متوسطه
عایل

954
818

823

زن%47 :

متوسطه%25/48 :

ابتدایی%29/72 :

راهنمایی%18/91 :
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 -7-11-7-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

58+35+25
60+33+16
کارشنایس ارشد%5 :

دکترا%2 :

کارشنایس%58 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

435

کارداین

715

کارشنایس

60

کارشنایس ارشد

18

دکترا و باالتر

 -8-11-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%6 :

نوع
دارای مهسر

8187

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

824

ازدواج نکرده

4448

یب مهسر به دلیل طالق

189

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%60 :

تعداد

کارداین%35 :

ازدواج نکرده%33 :

محلهی شاهد 205

 -9-11-7-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

110

تکنسنیها و دستیاران

327

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

268
226

761
51

1146
588
429

 -10-11-7-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

3635

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

185

5+95
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%5 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%95 :
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 -11-11-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1/3 :

سامل%98/7 :

وضعیت

تعداد

سامل

15463

معلول

211

 -12-11-7-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
26
22

اختالل در گفتار و صدا

23

نقص دست

27

نقص پا

41

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

4
9

31

67
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78+11+83
کشور دیگر %3 :آبادی دیگر%8 :

 -13-11-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

شهر دیگر%11 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

12028

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

1678
1260
501

اصفهان%78 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-11-7-2مساجد
نام

نام

مسجد جواداألمئه(ع)

مسجدالنیب (ص)

مسجد مویسبن جعفر(ع)

مسجد جواداألمئه(ع)

مسجد فیض

مسجد اجللیل

مسجد خامتاألوصیا (ص)
----
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 -15-11-7-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع
مرکز فرهنگی هنری
کتاخبانه و سالن مطالعه
کانون فرهنگی هنری
مسجد

کتاخبانه مسجد

نام

خانه جوان

نشانی

مالکیت

میدان قدس ،خیابان الله ،جنب پارک باقوشخانه

شهرداری

خیابان زینبیه ،پارک باغ قوشخانه

سایر ارگانها و خبش خصویص

خانه شهروند

میدان قدس ،جنب پارک باقوشخانه

نورالشافعنی

خیابان الله ،خیابان طیب اصفهاین ،کوی آزادی ،کوچه عیلاکبر حممدی

----

شهدای مهدویون

خیابان الله ،روبروی درمانگاه شهید ملکویت ،کوچه شهید غائیب

----

نوراهلدی

خیابان مولوی

----

ارشاد

شهیدان صفایی
الغدیر

خیابان مولوی ،کوی مسجدالنیب (ص)

خیابان الله ،خیابان طیب ،کوچه آزادی ،کوچه شهید حممدی

شهرداری

-------
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 -16-11-7-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

نام

نشانی

مرکز ورزیش

پیام خمابرات

زمنی ورزیش روباز

----

مهگاین

ایستگاه ()17

پارک باقوشخانه

----

پارک باقوشخانه

سرپوشیده

ایستگاه ورزش
وسایل ورزیش
پارکی

خیابان مدرس ،مرکز خمابرات شهید مدرس

مالکیت

سایر ارگانها

سالن ورزیش جنب خانهجوان

میدان قدس ،خیابان الله ،جنب پارک باقوشخانه

شهرداری

ایستگاه ()10

پارک باقوشخانه ،جنب خانه جوان

شهرداری

پارک باقوشخانه

شهرداری

----

خیابان الله ،پارک باقوشخانه

شهرداری
شهرداری
شهرداری
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 -17-11-7-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

پارک باقوشخانه
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 -18-11-7-2اماکن سبز محلی
نام

پارک باقوشخانه

نوع فضای سبز
پارک شهری

