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وجهتسمیه
فروردین در زبان کهن ایرانیان یا اوستا معانی گوناگون دارد .از جمله:
 -1از ریشهی فرور ( )Faravarگرفتهشده که در کتاب اوستا یکی از نیروهای پنهانی همراه آدمیان است که پس از مرگ
با دو نیروی دیگر با نامهای جان و دین به سوی آخرت یا جهان مینو میرود اما در آغاز هر سال ،برای نظارت بر زندگی
دنیایی خود به زمین بازمیگردد و ده شبانهروز بر روی زمین میماند .پیشینیان ما به مناسبت فرودآمدن ارواح گذشتگان
خود بر روی زمین ،جشن میگرفتند و به همین جهت ،نوروز را فروردین گویند.
 -2این لغت از دو واژهی فر ( )Farبه معنی پیش و ور ( )Varبه معنی پوشاندن ،نگهداری و پناهبخشیدن اقتباسشدهاست.
در آیین گذشتگان ،فرور ،نیرویی است که خدا برای نگهداری مخلوقات نیک خود قرارداد و سراسر آفرینش نیک از پرتو
آن پایدار است.
فرور نیروهای نیک آفرینش را در بهشت آفرید و هر یک را
در دین زرتشتی پیش از آنکه خدا جهان خاکی را بیافریندِ ،
بهنوبهی خویش برای نگهداری از مخلوقات نیک ،هنگام تولد با او به این جهان میفرستد .فرور پس از مرگ آن نیروی
نیک ،به بهشت برمیگردد ولی هیچگاه کسی را که نگهبان او بوده فراموشنمیکند و سالی یکبار به یاد او ،به زمین
میآید .گذشتگان حضور جمعی این نیروهای نیک را مایهی خیر و برکت میدانستند و برای آن جشنهای چندین روزه
میگرفتند (پورداود.)53- 55 /1 :1356 ،
 -3در تقویم پیشینیان عالوه بر نام ماهها ،هر روز نیز نام مخصوصی داشتهاست .فروردین نام روز  19هر ماه نیز هست.
هنگامی که نام ماه و روز یکسان میشد ،مردم ایران جشن میگرفتند و اعمالی از قبیل پوشیدن لباس نو که نشانهی
تازگی و برکت است و دیدن گلهی گوسفندان و اسبان را که نشانهی کار و تولید است انجام میدادند و سالی سراسر
خوشی را آرزومیکردند.
 -4بعدها نام اولین ماه سال شمسی را فروردین گذاشتند زیرا در این ماه ،آفتاب در اولین برج فلکی قرارمیگیرد و بادهای
نیکو در این ماه شروع به وزیدن میکند.
شاعران نیز با توجه به این اعتقادات شعر سرودهاند:
گـ ـ ــرفـ ـ ــت از مـ ـ ـ ـ ــاه فـ ـ ـ ـ ــروردیـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــهـ ـ ــان ف ــر

وق ـ ـ ــت آنـ ــسـ ــت ک ـ ــه مـ ـ ـ ــردم ره صـ ــحـ ــرا گ ــی ــرن ــد

چ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردوس بـ ـ ــر یـ ـ ــن ش ـ ـ ــد هـ ـ ـف ـ ــت ک ـ ـشـ ــور

عنصری

خ ــاص ــه ا کـ ـن ــون ک ــه بـ ـه ــار آمـ ــد و فــروردی ـن ـســت

سعدی (برهان تبر یزی :1383 ،ذیل فروردین).
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ویژگیهای جمعیتی محلهی فروردین
 -1-12-7-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

فروردین

مجعیت سال ( 90نفر)

9310

تعداد خانوار (خانواده)

2802

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

9828

3.32

بعد خانوار (نفر)

2958

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

6

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

5

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

 -2-12-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

152

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

4644

زن

4635

زن%50 :
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 -3-12-2-7توزیع 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

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

 -4-12-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۴۰۰

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

7409

1149

۶۰۰
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 -5-12-7-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

53+47
26+22+291
مرد%53 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

3504

47

53

3905

 -6-12-7-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%1 :

عایل%26 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

15

راهنمایی

437

ابتدایی

متوسطه
عایل

589
440

536

زن%47 :

متوسطه%22 :

ابتدایی%29 :

راهنمایی%22 :
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 -7-12-7-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

58+36+15
60+33+16
کارشنایس ارشد%5 :

دکترا%1 :

کارداین%36 :

کارشنایس%58 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

236

کارداین

378

کارشنایس

34

کارشنایس ارشد

9

دکترا و باالتر

 -8-12-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%6 :

%1

دارای مهسر%60 :

نوع

تعداد

دارای مهسر

4849

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

452

ازدواج نکرده

2673

یب مهسر به دلیل طالق

95

یبمهسر به دلیل طالق:

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-12-7-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

70

تکنسنیها و دستیاران

170

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

182
140

392
50

691
353
270

 -10-12-7-2توزیع جمعیت شاغل
محله بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

2107

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

117

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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 -11-12-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%0/1 :

سامل%99/9 :

وضعیت

تعداد

سامل

91181

معلول

129

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

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
12
21

اختالل در گفتار و صدا

12

نقص دست

13

نقص پا

23

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

2

2

11

42
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 -13-12-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

50+9+536
اصفهان%50 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

6798

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

1275
709

4849

کشور دیگر%36 :

شهر دیگر%9 :

آبادی دیگر%5 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-12-7-2مساجد
نام

مسجد فخر

مسجد مویس ابن جعفر(ع)
مسجد الفضل

نام

مسجد فجر

مسجد قامئ آل حممد(عج)
----
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 -15-12-7-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

نام

کانون فرهنگی هنری مسجد

فخر

کتاخبانه مسجد

نشانی

شاهد

خیابان الله ،خیابان شاهد ،مسجد حضرت مویسبن جعفر(ع)

ماه تابان

اتوبان شهید مچران ،جنب مپپبنزین

فخر

اتوبان مچران ،کوچه خرداد

شاهد

اتوبان شهید مچران ،کوی فخر ،مسجد فخر

خیابان الله ،خیابان شاهد ،مسجد حضرت مویسبن جعفر(ع)
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 -16-12-7-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع
مرکز درمان و بازتواین اعتیاد
مرکز مددکاری

نام

مرکز اعتیاد
مهرگان

خیریه فاطمیه

تعداد مددجو
100
61

نشانی

تقاطع اتوبان مچران ،پارک الله،
ساختمان امید ،طبقه 5
زینبیه ،سهراه فاطمیه

کاربری

مالکیت

درمان و بازتواین اعتیاد

خصویص

مددکاری اجتماعی

هیأت امنایی

