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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 :[ همشهری]روزنامه

 ۱۹۹۵ژانویه  ۲۶ – ۱۳۷۳بهمن  ۶]تاریخ:[ چهارشنبه 

 ۶۰۸]شماره:[ 

 ۵]صفحه:[  

 

 فرهنگسرای کشوردیدار از بزرگترین 

 فرهنگشهری به وسعت دانایی

های بارز خود به کانون تولید محصوالت فرهنگی مبدل خواهد یک مسئول: فرهنگسرای خاوران به لحاظ ویژگی 

  ۳۱  / ۵در کانون توجه این گزارش قرار دارد با   ۱ریزی فرهنگسرای خاوران تهران که به لحاظ پی ۱۵منطقه  شد...

ای کافی نفر در هر هکتار زمین دارد. به عنوان یک نمونه مقایسه ۱۸۲  / ۴کیلومتر مربع مساحت، تراکمی معادل 

  ۶۸  / ۱های البرز مرکزی را بر سر دارد با  است به موقعیت منطقه یک تهران توجه کنیم این منطقه که تاج رشته کوه

نفر در هر هکتار زمین است. در  ۳۷ا دارای تراکمی معادل ام( ۱۵کیلومتر مربع مساحت، )بیش از دو برابر منطقه 

ترین گستره شهر همین حال، توزیع امکانات فرهنگی و آموزشی به رغم نابرابری جمعیت دو منطقه، به سود شمالی

 کند...سنگینی می

 آینده فرهنگسرا

ماعی و پر کردن اوقات فراغت  های فرهنگسرای خاوران در جهت کاهش رفتارهای ناهنجار اجتها و تواناییمزیت

 ای از امید را در جنوب شهر دمیده است...جوانان و نوجوانان، بارقه 

 هاتشریح فعالیت

با نگاهی به وسعت زیر بنا و امکانات گرد آمده در فرهنگسرای خاوران و نیز با توجه به کندی نسبی پیشرفت 

فرهنگسرا در چارچوب یک طرح ضربتی صورت گرفته و  ریزیتوان پذیرفت، پیهای عمرانی در ایران، میفعالیت

 از این حیث، رکوردی تازه بر جای گذاشته شده است... 

های عظیمی که در چند هفته اخیر برای آماده سازی این  نژاد، مدیر عامل فرهنگسرای خاوران در تشریح فعالیتثانی

 گوید:نظیر فرهنگی در کشور در حال انجام است می مجتمع بی

های  گیرد. این فرهنگسرا، با توجه به ویژگی"همه بخشهای این مجموعه هفته آینده مورد بهره برداری قرار می

های کالن و جدی شهرداری تهران در  منحصر به فرد خود پس از انقالب اسالمی به عنوان یکی از سرمایه گذاری

ماه به   ۱۹کار بسیجی در زمانی برابر با و فدا مؤمنامور فرهنگی است که به دست جمعی از نیروهای متخصص 

 رسد."...مرحله بهره برداری می 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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