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 284شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

وجهتسمیه
در ترکیب واژهی تیران دو جزء دیده میشود :نخست «تیر» که نام ستارهی تیر است که در نزد ایرانیان باستان مقدس
بوده و «ان» که همان پسوند کثرت و نسبت است و محلی را مینمایاند که به تیر منسوب باشد.
«تیر» در زبان فارسى بسیار رایج است و به معنى سهم و پیکان مىآید .ولى این واژه ،تاریخى بس دراز دارد و از لحاظ
زبانشناسى مىشود آن را تا روزگار رواج فارسى باستان دنبال کرد .در زبان فارسى باستان «تیر» به معناى سهم و پیکان
و خدنگ همان است که در پارسى باستانى «تیگر» ( )Tigraو در اوستایى ( )Tighraآمده است ،ولى «تیر» به معناى
ستارهی شعراى یمانى که نام یکى از ایزدان و فرشتهی نگهبان باران است ،در زبان اوستایى تیشترى ( )Tishtryaو در
پهلوى تیشتر ( )Tishtarنامیده مىشود .برحسب گاهشمارى ایرانیان روز سیزدهم هر ماه به نام این ایزد نامبردار است و
نام ماه چهارم سال نیز «تیر» است و در این روز به علت توافق نام ماه با نام روز زردشتیان جشن مىگرفتند .شاعر شیرین
سخن مسعود سعد سلمان که همه روزها را با آنچه که در آن روز به قول تقویمنویسان انجام دادنش نیک است ،به
نظم آورده و مىگوید:
خ ـ ــی ـ ــز و جـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاده ده بـ ـ ـ ــر ل ـ ــح ـ ــن ز ی ـ ــر

اى ن ـ ـ ـ ــگ ـ ـ ـ ــار تـ ـ ـ ـی ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال ،روز ت ـ ـیـ ــر

به هر صورت «تیر» چه نام فرشته باشد و چه نام ستاره و چه نام روز و ماه ،در نظر ایرانیان ،محترم شمرده مىشدهاست
و وزن و وقار سنگین داشتهاست.
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ویژگیهای جمعیتی محلهی تیران
 -1-17-8-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

تیران

مجعیت سال ( 90نفر)

11989

تعداد خانوار (خانواده)

3840

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

13076

3.12

بعد خانوار (نفر)

4188

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

5

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

5

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

 -2-17-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

132

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

5947

زن

5993

زن%50 :
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 -3-17-8-2توزیع 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

۸۰۰

۶۰۰

۲۰۰

۴۰۰

 -4-17-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۶۰۰

۴۰۰

99+1
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%1 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%99 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

102470

917

۸۰۰
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 -5-17-8-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

51+49
37+23+1624
مرد%51 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

4994

49

51

5253

 -6-17-8-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/34 :

عایل%36/70 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

9

راهنمایی

443

ابتدایی

متوسطه
عایل

637
608

984

زن%49 :

ابتدایی%23/76 :

راهنمایی%16/52 :

متوسطه%22/68 :
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 -7-17-8-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

63+29+26
60+33+16
کارشنایس ارشد%6 :

کارداین%29 :

کارشنایس%63 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

529

کارداین

1150

کارشنایس

115

کارشنایس ارشد

44

دکترا و باالتر

 -8-17-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%6 :

نوع
دارای مهسر

6343

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

633

ازدواج نکرده

3538

یب مهسر به دلیل طالق

154

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%60 :

تعداد

دکترا%2 :

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-17-8-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

164

تکنسنیها و دستیاران

362

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

504

257
632
34

705
301
208

 -10-17-8-2توزیع جمعیت شاغل
محله بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

2918

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

289

9+91
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%9 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%91 :
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 -11-17-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

98+2
معلول%2 :

سامل%98 :

وضعیت

تعداد

سامل

11786

معلول

203

 -12-17-8-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
25
19

اختالل در گفتار و صدا

25

نقص دست

26

نقص پا

55

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

8

16

37
55
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 -13-17-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

78+19+21
کشور دیگر %1 :آبادی دیگر%2 :

شهر دیگر%19 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

9158

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

2244
280
140

اصفهان%78 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-17-8-2مساجد
نام

مسجداملهدی(عج)

مسجد ابوالفضل(ع)

مسجد امام حسنی(ع)

نام

مسجد امام حسن جمتیب(ع)

مسجد و حسینیه امام سجاد(ع)
----
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 -15-17-8-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

مرکز فرهنگی آموزیش
کانون فرهنگی هنری مسجد
کتاخبانه مسجد

نام

نشانی

کانون بانوان فروغی

فلکه شهدا ،خیابان فروغی

امام حسن جمتیب(ع)

خیابان فروغی ،کوی هبارستان ،کوچه رمحاین

امام حسن جمتیب(ع)

خیابان فروغی ،کوی هبارستان ،کوچه شهید رمحاین ،مسجد امام حسن جمتیب(ع)

شهید رضا خبیش
شهیدرضا خبیش

مالکیت

شهرداری

خیابان کاوه ،خیابان باهنر ،مسجد امام حسن(ع)

----

خیابان کاوه ،خیابان باهنر ،مسجد امام حسن(ع)

----

-------
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 -16-17-8-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

پارک ایدر (فروغی)
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 -17-17-8-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع

نام

تعداد مددجو

مرکز خدمات توانبخیش

مرکز نوهبار

52

مرکز خدمات مشاوره
مرکز مددکاری

مرکز ژنتیک
میالد نو

کلینیک باران

40
90

نشانی

کاربری

حمیب،پالک2

به معلوالن ذهین

خیابان فروغی،کوچه شهید خدمات توانبخیش
فلکه شهدا ،ابتدای کاوه ،طبقه
دوم کتابفرویش

فلکه شهدا ،ابتدای خیابان
امحد فروغی ،جنب مادی

مالکیت
خصویص

مشاوره ژنتیک

خصویص

مددکاری اجتماعی

خصویص
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 -18-17-8-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

خیابان فروغی ،نرسیده به چهارراه پنج رمضان ،ایستگاه کمایل
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 -19-17-8-2اماکن سبز محلی
نام

پارک ایدر (فروغی)

نوع فضای سبز
پارک حمیل

