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 256شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

وجهتسمیه
شمسآباد از محالتی است که در شمال رودخانهی زایندهرود واقعشدهاست و نامداران زیر از این ناحیه بودهاند:
 -1آیتاهلل ابوالحسن شمسآبادی مشهور به آل رسول .وی سالها در نجفاشرف در محضر علما و استادان عصر
تلمذنمود و به درجهی اجتهاد رسید و از طرف آیتاهلل العظمی بروجردی ،مجاز در کلیهی شؤون علمیه بود .وی از یاران
امامخمینی (ره) نیز بود و در انقالب اسالمی نقشی بهسزا داشت تا اینکه در ربیعالثانی  1396ه.ق ،به دست مهدی هاشمی
ربودهشد و به شهادت رسید .وی را در جنوب تکیهی لساناالرض تختفوالد دفنکردند و پس از آنکه شهیدان انقالب
و جنگ پیرامون ایشان به خاک سپردهشدند ،آنجا را تکیهی شهدا و سپس گلستان شهدا نامیدند (جابری انصاری،
 374 :1378و .)290
 -2میرزا ابوالقاسم شمسآبادی از مستوفیان دیوان اصفهان ( 1293ه.ق)
 -3میرزا احمدبن میرزا ابوالقاسم شمسآبادی ( 1293ه.ق) صاحب کماالت در نویسندگی و مستوفیگری.
 -4میرزا اسماعیلبن میرزا ابوالقاسم شمسآبادی از اربابان کمال و منشیباشی خاصهی منوچهرخان حاکم اصفهان.
 -5میرزا محمدحسنبن میرزا ابوالقاسم شمسآبادی ،صاحب کماالت و هنر.
 -6میرزا محمدعلی مازندرانی شمسآبادی ازمترجمانجلد دهم بحاراألنوارمجلسی (رفیعیمهرآبادی.)239 :1352،
مادی نیاصرم از این محله میگذشتهاست (جابری انصاری.)421 :1378 ،
مدرسهی شمسآباد از مدارس طلبهنشین دورهی سلطنت شاهسلطان حسین است که در حاشیهی خیابان شیخبهایی
در محلهی شمسآباد واقعشدهاست .این مدرسه توسط آمیرزا محمدمهدی تاجر عباسآبادی در سال  1125ه.ق بنا
شدهاست (هنرفر.)684 :1350 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی شمسآباد
 -1-15-8-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

شمس آباد

مجعیت سال ( 90نفر)

17014

تعداد خانوار (خانواده)

4965

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

18557

3.43

بعد خانوار (نفر)

5415

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

7

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

7

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

 -2-15-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

139

51+49
مرد%51 :

جنسیت

تعداد

مرد

8616

زن

8329

زن%49 :
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 -3-15-8-2توزیع 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

۱۲۰۰

۸۰۰

۴۰۰

 -4-15-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۴۰۰

۸۰۰

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

13804

1555

۱۲۰۰

محلهی شمسآباد 259

 -5-15-8-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

52+48
30+22+1830
مرد%52 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

6596

48

52

7208

 -6-15-8-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/26 :

عایل%29/47 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

10

راهنمایی

695

ابتدایی

متوسطه
عایل

1140
826

1116

زن%48 :

متوسطه%21/81 :

ابتدایی%30/10 :

راهنمایی%18/35 :
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 -7-15-8-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

59+35+15
63+32+14
کارشنایس ارشد%5 :

کارداین%35 :

کارشنایس%59 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

506

کارداین

866

کارشنایس

67

کارشنایس ارشد

18

دکترا و باالتر

 -8-15-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%4 :

نوع
دارای مهسر

9156

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

594

ازدواج نکرده

4570

یب مهسر به دلیل طالق

163

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%63 :

تعداد

دکترا%1 :

ازدواج نکرده%32 :

محلهی شمسآباد 261

 -9-15-8-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

141

تکنسنیها و دستیاران

329

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

352
283
690
107

1461
607
530

 -10-15-8-2توزیع جمعیت شاغل
محله بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

4270

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

372

8+92
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%8 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%92 :
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 -11-15-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

98+2
معلول%2 :

سامل%98 :

وضعیت

تعداد

سامل

16650

معلول

364

 -12-15-8-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
22

28

اختالل در گفتار و صدا

33

نقص دست

46

نقص پا

79

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

7

16

74

143
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 -13-15-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

17+55+226
کشور دیگر%6 :

اصفهان%17 :

آبادی دیگر%22 :

شهر دیگر%55 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

1138

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

3665
1454
406
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-15-8-2مساجد
نام

نام

مسجد صاحبالزمان(عج)

مسجد امام حسنی(ع)

مسجد مویسبن جعفر(ع)

مسجد ابوالفضل(ع)

مسجداحلسنی(ع)

----

مسجد امام حسنی(ع)
مسجد امالبننی (س)

مسجد املهدی(عج) مشسآباد
مسجد امام حممد باقر(ع)
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 -15-15-8-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

مرکز فرهنگی آموزیش
کانون فرهنگی هنری مسجد
کتاخبانه مسجد

نام

فرهنگسرای باران

نشانی

خیابان کاوه ،خیابان مشسآباد ،بعد از قصر

مویسبن جعفر(ع)

خیابان کاوه ،اتوبان شهید مچران ،کوی قامئ

رحیانهاملصطیف

خیابان کاوه ،پل شهید مچران ،اول اتوبان شهید رداینپور

رحیانهاملصطیف
شهید مهت

خیابان کاوه ،پل شهید مچران ،اول اتوبان شهید رداینپور

خیابان کاوه ،اتوبان رداینپور ،کوی قامئ ،مسجد امام مویسبن جعفر(ع)

مالکیت

شهرداری
-------

-------
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 -16-15-8-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

مرکز ورزیش سرپوشیده
ایستگاه ورزش مهگاین
وسایل ورزیش پارکی

نام

نشانی

جمموعه ورزیش باران

خیابان کاوه ،خیابان مشسآباد ،بعد از قصر

ایستگاه ()49

خیابان کاوه ،جنب بیمارستان سوانح سوختگی ،فرهنگسرای باران

ایستگاه ()29
----

خیابان کاوه ،جنب سوانح سوختگی ،فرهنگسرای باران
پارک شهید رداینپور

مالکیت

شهرداری

شهرداری
شهرداری
شهرداری
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 -17-15-8-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع
فضای بازی کودکان

نشانی

رداین پور
ناصری
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 -18-15-8-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع

نام

تعداد مددجو

مرکز خدمات توانبخیش

ساملندان غدیر

12

نشانی

کاربری

سوانح سوختگی

ساملندان

خیابان کاوه ،جنب سازمان خدمات توانبخیش به

مالکیت
خصویص
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 -19-15-8-2اماکن سبز محلی
نام

پارک شهید رداین

نوع فضای سبز
پارک شهری

