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 خداوند جان و خردبه نام 

 

 استثنائي برای سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگریايجاد موقعيت 

 اد     ابراهيميوسيد محمد ف  توسط  

 9311/ 3/ 91 تاريخ    :   

 6شماره     :    

 نهادی مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فواد نسخه طرح پيش 1:    پيوست   

                                                                                                                                     

       كردستان مديران آگاه و خردمند سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگری 
 با سالم و احترام  

 

ی  دروازهآبلاد   پژوهش و تحقيقات علمي فواد در قلب روستای صللوات اندازی مرکز  نهادی تاًسيس و راه طرح پيش

 گردد.  پيوست تقديم مي به،  ورود گردشگران به شهر سنندج از سراسر ايران

 

رسلاني بله    جانب برای نفلع  ی اين نمايم اين فرصت طالئي و بي نظير را دريابيد و با عملي کردن  نيّت خيرخواهانه توصيه مي

ی بيشترگردشگری اسلتان کردسلتان و جل       ی درآمد کالن برای سازمان ميراث فرهنگي، به توسعه زمينهجامعه و ايجاد 

 توريست نيز اقدام فرمائيد. 

های ذيربط هم در استان کردستان و هم در تهران پايتخت ايران و  با بررسي و دنبال کردن موضوع و مطرح کردن با دستگاه

ی قسمت گردشگری سازمان ميراث فرهنگي استان کردستان  سرشار از درآمد خواهلد  کارشناسي اصولي اين پروژه که برا

ريزی الزم کار عمليلاتي را   ليه، اميد است که با برنامهطور رسمي موافقت اصولي را دريافت و با تمهيدات و اقدامات اوّ بود، به

 شروع کنيد. 

ی عظليم شخيلي    خانله  ی پيوست اشاره شده است، گ شته از اهداء زمين در بهترين موقعيلت، کتلا    که در جزو چنان هم

الل کر   ها به مرکز پژوهش فلو   های قديمي و خطي و انبوه اسناد علمي بايگاني شده بخشي از اهدائي جانب شامل کتا  اين

 رسد.  ها به ميلياردها تومان مي باشد که قيمت آن مي

ها و ابزار و وسائل  قديمي ديگلر   گردد و آن شروعي برای جمع آوری گنجينه ی شخيي فواد نيز اهداء مي اشياء موزه تمامي

 کنند. ی فواد اهداء مي مردمان منطقه خواهد بود که به موزه

 

 نمود.  وجود نعلين يادگار پيامبر اسالم )ص(درجوار مرکز پژوهش به تنهائي صلوات آباد را قطب گردشگری  خواهد

 

قبرهنرمند نامي مرحوم سيد علي اصغر کردستاني در جنب مرکز پژوهش و تحقيات علمي فواد  نيز پتانسيل ديگری بلرای  

 باشد.   ج   توريست مي

 

 دنبال دارد، موفق و پيروز باشيد. مند که خير و برکت معنوی و مادی بهاميدوارم در اين راه ارزش 
 

 سيد محمد فواد   ابراهيمي                                                                                                                              
 مدرس بازنشسته رياضيات و كامپيوتر دانشگاه فرهنگيان  سنندج                                                         

     66956/  51595  :كد پستي   -سنندج  

 اد   ابراهيمي  وسيد محمد ف   -  هفتپالك   -يکايالم  هكوچ  -خيابان اكباتان                

 987-55955195تلفن :             91985798511 :    موبايل               
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وارد سيستم  91/5/9511در تاريخ  7177/956/119ی  با شماره 91/5/9511مورخ  6ی  ی شماره اين نامه

ان گرديد . ضمن ی سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگری استان كردست كامپيوتری دبيرخانه

دوست معاون گردشگری سازمان و مطرح كردن موضوع، ايشان بحث روی محتوی و  صحبت با آقای وطن

شما تلفن خواهيم زد تا نزديک به ای  درخواست نامه را به بعد موكول نمود و بيان داشت كه در آينده

ی تلويزيوني  هنگي تشکيل شود و... اما بيش از يک ماه انتظار كشيدم و خبری نشد! مصاحبهآ ی هم جلسه

، در تاريخ ی شخصي فواد ي موزهی شخصي در استان كردستان ايران يعن لين موزهجانب برای معرفي اوّ اين

فواد اشاره  علمي موضوع ايجاد مركز پژوهش و تحقيقات بهطور زنده پخش گرديدكه درآن  هب 5/1/9511

حاوی فيلم مصاحبه را همراه  CDی مطلع كردن مديران ميراث فرهنگي كردستان،  نمودم. لذا به بهانه

 ای به ميراث كردستان مركز سنندج بردم.  نامه
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 مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فواد
 د    ابراهيميفواسيد محمد 

 سنندجدانشگاه فرهنگيان رياضيات و کامپيوتر بازنشسته  مدرس

 شمسي  9311  /  خرداد /  91
 

فرد موجود در روستای  هداری آثار متعدد ميراث فرهنگي و علمي منحصر ب منظور حفظ و نگه به  مقدمه:

بخش جامعه و با توجه  ی فرهنگ سعادت ترويج علم و اشاعهچنين ايجاد زمينه برای  آباد سنندج و هم صلوات

مرکز  ی پارامترهای ذيربط و عوامل سازنده، ضرورت دارد يک  به پتانسيل غني و دراختياربودن همه

هائي  ی آثار و گنجينه خانه و بايگاني عظيم اسناد علمي و موزه شامل كتاب  پژوهش و تحقيقات علمي

های كردستاني  سال پيش از پيامبر اسالم )ص( و بسياری اشياء قديمي از زندگي خانواده 9199چون  يادگار 

آباد  ويژه سنندج و روستاهای تابعه، در ضلع شرقي ميدان بابا سيد ابراهيم در قلب روستای صلوات هو ب

 تاًسيس و راه اندازی گردد. 

 

تهران و  –د سنندج ی حياتي و پر تردّ آباد در مسير جاده جا كه روستای صلوات از آن پالن موقعيت:

باشد و اكثر قريب به تمام  سوی پايتخت و مركز كشور ايران مي ی شرقي شهرستان سنندج به دقيقاً دروازه

شوند و مناظر طبيعي و  ز اين مسير وارد سنندج مركز استان ميمسافران و گردشگران به استان كردستان ا

ی عرفاني و  های رجال برجسته آباد و وجود مقبره ی مشهور صلوات خاطر وجود گردنه اندازهای زيبا به چشم

الدين و بابا سيد ابراهيم و بودن نعلين پيامبر اسالم )ص( در خانقاه مرحوم حاج سيد كاظم  رباني بابا شهاب

وای هنرمندان اند و ماً م بسزائي در كردستان ايران داشتهاهيمي و زادگاه عالماني كه در ترويج علم سهابر

های اساسي برای جذب گردشگران  آباد دارای ويژگي اصغر كردستاني، صلوات نامي چون سيدعلي صاحب

 باشد. داخلي و توريست مي

 

ترين موقعيت ين در بهاهدای حدود يک هکتار زم  امکانات زيرساخت ساختماني:

به بخش   سيد محمد فواد ابراهيميجغرافيائي مشرف بر ميدان بابا سيد ابراهيم از ضلع شرقي، از جانب 

ترين امکانات برای اجرای تاًسيس  ترين و اساسي گردشگری سازمان ميراث فرهنگي استان كردستان، مهم

ن ارزش دارد. ناگفته نماند كه در جهت احداث مركز پژوهش مورد نظر بوده كه قيمت زمين ميلياردها توما

های  كمک ،گاه نعلين پيامبر اسالم )ص( در جنب مركز پژوهش و تحقيات فواد آسا برای جای سالن مسجد

 مردمي را نبايد ناديده گرفت. 
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يک ساختمان مدوّر با حداقل سه طبقه در زميني با مساحت حدود   ساختمان مرکز پژوهش:

ی اشياء قديمي و  ل آن به موزهی اوّ مصالح آهن و بتون آرمه با طرحي قلعه مانند كه طبقه هزار مترمربع با

ی سوم آن قسمت اداری و سالن اجتماعات باشد،  خانه و بايگاني اسناد علمي و طبقه ی دوم آن به كتاب طبقه

برای آن تهيه نمايد. ای  ی جامع و هنرمندانه شود تا نقشه از معمار و مهندس حاذق و توانا درخواست مي

سازی مناسب  امنيت  گاه نعلين در جوار مركز پژوهش و تحقيقات مد نظر بوده و با محوطه ساخت سالن جای

رند، محوطه را گردد. وجود درختان گردو با قدمت صدها سال كه در مرز زمين قرار دا مجتمع تاًمين مي

 ربا خواهند نمود. بسيار تماشائي ودل

 

صورت انتقال سند  طور كامل و به اين مركز پژوهش و تحقيقات كه به  درآمدزائي:محيول و 

رسمي جزو اموال ميراث فرهنگي خواهد شد. البته تحت شرائط خاص كه در هيچ زماني مورد دخل و تصرف 

گردد.  ميدرج شده است عمل ن ام پي تي فوادی  چه در اساسنامه غير از آن ، و بهگيرد ميقرار نو تغيّر كاربری 

بخش انسان از درد و رنج و نهايتاً آوردن سعادت  د و حصر معنوی و ترويج علم رهائيح گذشته از ثمرات بي

الشرايط كه نوعي كارآفريني است، درآمد  زائي برای تعداد زيادی از افراد واجد برای جامعه و ضمن اشتغال

 گي استان كردستان خواهد نمود. صورت مستمر و افزاينده نصيب سازمان ميراث فرهن سرشاری به

 

الذكر، تمامي  جانب عالوه بر يک هکتار زمين فوق اهدائي چند ميلياردی اين  ميزان هدايای فواد:

جا مانده از پدر بزرگ فواد مرحوم حاج سيد كاظم و  ی خانوادگي به ی چند صد ساله خانه كتب شامل كتاب

ر بركت خود كه به تحصيل فراوان علمي كه در طول عمر پُهزاران جلد كتاب و جزوات علوم جديد و اسناد 

های كالن خريداری و  دائم  و تدريس علوم رياضي و كامپيوتر سپری شده و با زحمات بسيار زياد و هزينه

ی  ها خيلي ناچيز است و تمامي اشياء موزه گزاری بيش از يک ميليارد تومان بر آن فراهم گرديده و قيمت

 بود.شخصي فواد خواهد 

 

آباد از تمام  محض برپائي موزه در صلوات كامالٌ بديهي و آشکار است كه به  ی شخيي فواد: موزه

آباد مردم اشياء قديمي خود را برای حفاظت به موزه اهداء خواهند كرد.  ويژه صلوات روستاهای اطراف و به

 باشد.  ی اين موزه در راه مي ی درخشاني برای توسعه يعني آينده

  

 اد    ابراهيميومحمد ف سيد
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 اولين معلم هستيبه نام 

 

 ( و 3/8/13-1( و )9/3/13-3( و )99/8/12-2( و )22/7/19-9های     ) در تعقيب نامه    (22/1/11-7)نامة 

 به ميراث فرهنگي استان کردستان مرکز سنندج   اد  ابراهيميوسيد محمد ف ( 91/3/11-6( و )5-6/99/13)

 9311/ 1/ 22 تاريخ    :   

 7شماره     :    

 نهادی موضوع  ی تلويزيوني سيد محمد فواد   ابراهيمي در رابطه با طرح پيش محتوی مياحبه   CDدو عدد   :  پيوست   

               نهادی  ی طرح پيش و جزوه 91/3/11-6ی  شماره   نامه                      

 با سالم 

ها متوليان  ی فواد، باالخره بعداز سال ی شخيي در استان کردستان ايران يعني موزه اندازی اولين موزه انعکاس تاًسيس و راه

ی استاني را در روز يکشلنبه   ی از شبکهبردار سازمان صدا و سيمای کرستان مرکز سنندج را برآن داشت که يک اکيپ فيلم

آهنگلي در   جانب و بعد طبق برنامله و بلا هلم    ی فيلم تواًم با توضيحات اين ی فواد ارجاع و با تهيه به محل موزه 22/2/9311

ی حضوری و پخش  به استوديو سيمای کردستان مرکز سنندج دعوت شدم. ضمن مياحبه 3/1/9311گاه روز چهارشنبه  شام

 فواد به سراسر دنيا معرفي گرديد. شخيي ی  ور زنده، موزهط آن به
 

پژوهش و تحقيقات علملي  نهادی  تاًسيس و  راه اندازی مرکز  جانب به موضوع طرح پيش ی تلويزيوني اين در اين مياحبه

گي کردستان به ميراث فرهن 91/3/9311سنندج اشاره نمودم که قبالٌ در روز سه شنبه آباد  فواد در قلب روستای صلوات

 تقديم کرده بودم. 
 

مجدداً توصيه مي نمايم نگ اريلد کله ميلراث    سر برده و  جانب در انتظار تماس تلفني معاونت گردشگری آن سازمان به اين

جانب برای نفلع   ی اين و با عملي کردن  نيّت خير خواهانه نييب گردد  فرهنگي کردستان از اين فرصت طالئي و نوظهور بي

ی بيشترگردشگری استان  ی درآمد کالن برای سازمان ميراث فرهنگي و کارآفريني، به توسعه رساني به جامعه و ايجاد زمينه

 کردستان و ج   توريست نيز اقدام فرمائيد. 
 

ی عظليم شخيلي    خانله  اهداء زمين در بهترين موقعيت، کتلا   شود، گ شته از ی پيوست مالحظه مي که در جزوه چنان هم

ها به مرکز پژوهش و تحقيقلات   های قديمي و خطي  و انبوه اسناد علمي بايگاني شده بخشي از اهدائي جانب شامل کتا  اين

گلردد کله    اء ملي ی شخيي فواد نيز اهلد  رسد. تمامي اشياء موزه ها به ميلياردها تومان مي باشد که قيمت آن ال کر مي فو 

 کنند. ی فواد اهداء مي ها و ابزار و وسائل  قديمي ديگر مردمان منطقه خواهد بود که به موزه آوری گنجينه شروعي برای جمع

 آباد را قطب گردشگری  خواهد نمود.  وجود نعلين يادگار پيامبر اسالم )ص(درجوار مرکز پژوهش به تنهائي صلوات

علي اصغر کردستاني در جنب مرکز پژوهش و تحقيات علمي فواد  نيز پتانسيل ديگری بلرای  قبر هنرمند نامي مرحوم سيد 

 ج   توريست مي باشد.  

 دنبال دارد، موفق و پيروز باشيد. مند که خير و برکت معنوی و مادی بهاميدوارم در اين راه ارزش 
 

 سيد محمد فواد   ابراهيمي                                                                                                                              
 مدرس بازنشسته رياضيات و كامپيوتر دانشگاه فرهنگيان  سنندج                                                         

     66956/  51595  :كد پستي   -سنندج  

 اد   ابراهيمي  وسيد محمد ف   -  هفتپالك   -يکكوچة ايالم   -خيابان اكباتان                

   987-55955195تلفن :             91985798511 :    موبايل               
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 22/1/9311در تاريخ  31887/936/119ی  با شماره 9311/ 22/1مورخ   7ی  ی شماره اين نامه

ی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان  دبيرخانهوارد سيستم کامپيوتری 

ل ميراث فرهنگي و گردشگری کردستان کردستان شد. ضمن صحبت با آقای اشتودان مدير کُ

ی ميراث فرهنگي و  ای با حضور معاونين اداره جلسه 9311ی دوم مرداد ماه  قرار شد در نيمه

هادی تشکيل گردد. ن ی بررسي موضوع طرح پيشجانب در دفتر ايشان برا گردشگری و اين

 های نامه تحويل جنا  عليرضا آذرشب شد.  بنابراين پيوستي
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 مركز پژوهش و تحقيقات علمي فواد هاساسنام

MPT-FOAD 
 اد   ابراهيميوسيد محمد ف

 سنندج دانشگاه فرهنگيانمدرس رياضيات و كامپيوتر 

 شمسي  9511 / 7/ 9

آباد  فرد موجود در صلوات داری آثار متعدد ميراث فرهنگي و علمي منحصر به حفظ و نگهمنظور  به –( 9ماده 

 ، ی فرهنگ سعادت بخش جامعه چنين ايجاد زمينه برای ترويج علم و اشاعه سنندج و هم

تشکيل  " ابراهيمي  فوادسيد محمد مرکز پژوهش و تحقيقات علمي  "نام ه ب ای سسهموٌ

سسه شامل شود. موٌ ( ناميده مي  MPT- FOAD) با حروف الفبای التين   پي تي فواد امكه اختصاراً   گردد مي

بايگاني مركزی انجمن پايگاه و سسه، ی اشياء قديمي درخور شاًن موٌ خانه و بايگاني اسناد علمي، موزه كتاب

 باشد. مي  www.foadroyal.comرياضي كردستان ايران و سايت بين المللي اينترنتي 

. اين غيرسياسي است و شخصيتي حقوقي دارد وفرهنگي  -ای علمي سسهموٌ  ام پي تي فواد –( 7ماده 

سسه رئيس آن كه از جانب هياًت امناء موٌو باشد  ی گردشگری كردستان مي سسه مستقل و زيرمجموعهموٌ

 .تشکيل شده است برای مدت نامحدود سسهموٌست. ا آن قانوني ی هنمايند گردد، ميانتخاب 

 شود . جا نمي آباد سنندج بوده و هرگز جابه در قلب صلوات  ام پي تي فوادمحل   –( 5ماده 

ی سازمان ميراث فرهنگي كردستان قسمت  هيات امناء مركب از پنج نفر با تركيب ) نماينده –( 1ماده 

ی  ه ی دانشگاه فرهنگيان سنندج، نمايند ه ی علوم دانشگاه كردستان، نمايند ی دانشکده ه نمايند گردشگری،

آباد ( برای نظارت بر  ی نيروی انتظامي مستقر در صلوات ه آباد و نمايند ی صلوات باالترين شورای اداره كننده

كردستان كه برای مدت دو سال  سسه، با دعوت گردشگریامورات و تعين رئيس و ساير اداره كنندگان موٌ

 شوند.  انتخاب مي

شوند، بايستي همه جانبه صالحيت علمي و اخالقي  سسه انتخاب ميكردن موٌ كه برای ادارهافرادی  –( 5ماده 

سوز و عالقمند باشند و در چارچوب قوانين و  داری و دل داری و موزه داشته و آگاه به اصول كتاب

 اين منظور خاص یبرات نمايند. در واقع از كارمندان گردشگری كردستان های گردشگری خدم نامه آئين

 شوند.  انتخاب مي

گاه مشمول امحاء نبوده  سسه، هيچفواد  ابراهيمي باني موٌها و اسناد علمي اهدائي سيدمحمد بكتا –( 6ماده 

مکان بودن جا هيچ  جا باقي خواهند ماند. در صورت ا ای جداگانه برای هميشه در آن صورت مجموعه و به

نيست. بديهي است كه استفاده از كتب و اسناد علمي  اهدائي ديگران و اسناد علمي كتبمنعي برای استقرار 

 ی منظم و با نظارت مسئول مربوط انجام خواهد گرفت.  نامه سسه، طبق آئينفقط در محل موٌ

، با توجه به قواعد حال افزايش خواهد بود اشياء موزه كه مرتب با هدايای مردمان شهر و روستا در –( 7ماده 

ت امناء مورد حذف و اضافات قرار گرفته و داری از جانب كارشناسان گردشگری و با اطالع هياٌ و اصول موزه

سسه بايگاني ای رسمي داشته باشد و در قسمت اداری موٌ جلسه بديهي است كه هر گونه اقدامي بايد صورت

 گردد.

http://www.foadroyal.com/
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سسه را كرد و وضعيت موٌ ای تشکيل خواهند داد و عمل بار جلسه حداقل هر سه ماه يک ت امناءهياٌ: 9تبصره 

 مورد بازرسي قرار خواهند داد. 

جلسه با  ی هياًت امناء با حضور پنج نفر عضو رسميت خواهد يافت و مصوبات در صورت جلسه:  7تبصره 

 باشد.  امضاء حداقل چهار نفر از آنان قابل اجراء مي

ی  ی اداره كنندگان بوده و هر فرد در قبال حوزه سسه است به عهدهچه متعلق به موٌ داری از آن نگه –( 8ماده 

سسه را ی موٌ ل مجموعهسسه بايد تدابير امنيتي و حفاظتي از كُكاری خود مسئوليت داشته و رئيس موٌ

گوی  مسئول است و بايستي پاسخانگاری و هر گونه ضرر و زيان  موقع اتخاذ كند و در مقابل هر نوع سهل به

 ت امناء باشد. ايرادهای منطقي هياٌ

خانه و اسناد علمي با كاغذ سر وكار است. لذا وجود هرگونه مواد  جا كه در قسمت كتاب از آنتبصره: 

 .باشد. مسئوليت اين قسمت بسيارخطيرخواهد بود جا ممنوع مي زا و هر نوع مايعات در آن اشتعال

ناشي از فروش بليط به بازديدكنندگان كه نرخ آن متناسب با تورم و تشخيص كارشناسان  درآمد –( 1ماده 

حساب گردشگری واريز  سسه شده و مازاد بر آن بههای جاری موٌ شود، صرف هزينه گردشگری تعيين مي

 گردد.  مي

ترين  كه از قديمي   www.foadroyal.com  ی دومين و هاست سايت اينترنتي  پرداخت حق ساليانه :9 تبصره

اين سايت بايد هميشه در اكران جهاني  باشد. های جاری مي های شخصي در جهان است، جزو هزينه سايت

 سسه است.ی رئيس موٌ باقي بماند. توسعه دادن و بروز كردن سايت به عهده

 باشد. های جاری مي ها و... همواره جزو هزينه سسه و محوطه و باغچهموٌ ترميم ساختمان:  7تبصره 

های غير مرتبط تحت هر عنوان ممنوع  سسه و استفادهتغيّركاربری و دخل و تصرف دراموال موٌ –( 99ماده 

 باشد.  سسه به گردشگری كردستان ميبوده و اين يک شرط مهم در واگذاری رسمي موٌ

ها و ايامي  سسه حضور ندارند. مثالٌ شبدرمواقعي كه كارمندان گردشگری كردستان در محل موٌ –( 99ماده 

آباد  ی نيروی انتظامي مستقر در صلوات عهد سسه بهسسه تعطيل باشد. حفظ امنيت موٌهر دليلي موٌ كه به

 ای به نيروی انتظامي پرداخت گردد. باشد. حتي اگر الزم شود ماهيانه مي

 باشد.  ی دولت مي داری آن نيز به عهد سسه در واقع جزو اموال دولت است. لذا حفظ و نگه: موٌتبصره

باشد،  گيرد  حدود دو هکتار مي در آن  قرار مي   ام پي تي فوادچون زميني كه ساختمان     –( 97ماده 

اهای اخت سالن اجتماعات  و بناقدام به س    MPT-FOADی   تواند درخارج مجموعه گردشگری مي

 المنفعه بنمايد. عام

هرگز امکان ندارد كه يکي ديگر از شروط  تبصره ( 6ماده و  95تغيير در مفاد اساسنامه )  –( 95ماده 

  INDEXواگذاری است.                         سيد محمد فواد    ابراهيمي                  
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 به نام خداوند جان و خرد

 

 E-SMFسيد محمد فواد ابراهيمي           

 

 9311/  8/  29:      خيتار

 8:    شماره

 برگ 1در   MPT-FOAD شناسنامه و اساسنامه :   پيوست
 

 استان کردستان  یمحترم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر مديريت
 احترام  کمال باسالم و  

 ام اداء بنمايم. خداوند يکتا را شاکرم که اين فرصت را به من داد تا بتوانم دينم را به جامعه

 

شمسي درمعيّت معاونت گردشگری  98/8/9311ها انتظار، روز دوشنبه  در پي چهار سال نامه نگاری و پس از مدت

دوست و سيد اکبر ابراهيمي با ماشين ميراث فرهنگي  آباد آقايان آرمان وطن آن سازمان و دهيار روستای صلوات

جانب به گردشگری  ازديد از باغ و زمين اهدائي اينآباد رفته و ضمن ب به رانندگي آقای خسرو آقامرادپور به صلوات

دادم که ثمردهي فراوان سرمايه  مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فوادکردستان، توضيحات مفيلي راجع به ضرورت برپائي 

سال پيش پيامبر  9122ی کردستان شناسي ايران شامل يادگار ترين موزه گردشگری درآن محرزاست. بزرگ  گ اری 

های  و بايگاني انجمن رياضي کردستان، عالمان را و جاذبه  فراوان و اسناد علمي  قديمي  وکتب    را  گردشگران اسالم، 

 خوانند. ی شناخت و معرفت را به ديدار مي طبيعي و هنری، اهل ذو  و هنر را و در مجموع توريست تشنه

 

ی عطفي بر  نقطه 2149آبان ماه  12پنجشنبه آباد سنندج از همين روز  تبلور اين قطب گردشگری در صلوات

 اوراق زرّين تاريخ کهن منطقه کردستان ايران است.

 

 ی عظيم را عملياتي بنمائيد، ربط اين پروژه های ذی ياری استانداری کردستان و ساير دستگاه اميدوارم با هم 

و راه اندازی آن مطابق اساسنامه، از    ام پي تي فوادبديهي است که پس از به اتمام رسيدن مجتمع مورد نظر    

 طريق دفترخانه، سند ملک به گردشگری کردستان انتقال خواهديافت و الغير!
اندرکاران آرزوی  ی دست ی سعادت و اعتالی جامعه بوده، برای همه ر برکت مايهبرداشتن هر قدمي در اين امر خير و پُ

 گويم. ی عاشقان خوبي و محبت و دوستي تبريک مي ه همهرا ب   MPT-FOADسيس  موفقيت کرده و پيشاپيش تاٌ

 د   ابراهيمي واسيد محمد ف                                                                                                           
 مدرس بازنشسته رياضيات و کامپيوتر دانشگاه فرهنگيان  سنندج                                                          
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وارد  29/8/9311در تاريخ  23193/119ی  با شماره 9311/ 29/8مورخ   8ی  ی شماره اين نامه

ی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان  سيستم کامپيوتری دبيرخانه

ل ميراث فرهنگي و گردشگری کردستان پيگيری آقای اشتودان مدير کُ کردستان شد. همزمان از

ی گردشگری  عملي پروژه را خواستار شدم. ضمن صحبت با آقای چچاني کارشناس با سابقه

دين معني که ساختمان مرکز پژوهش و  کردستان دورنمائي از مجتمع م کور ترسيم گرديد. به

ی ابعاد مندرج  چنان طراحي و ساخته شود که همه آن آباد بايستي تحقيات علمي فواد در صلوات

و   MPT-FOADی  هائي چون اساسنامه گزينه را پوشش دهد. پيش ام پي تي فوادی  در شناسنامه

و    ام پي تي فوادچنين کارت ويزيت  مربوط به   هر آن و همبرگ آرم دار برای ارسال مراسالت و مُ

DVD  وCD عاونت گردشگری کردستان شد.حاوی اطالعات تحويل دفتر م 
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 هستي  های ها و زيبائي خوبي به نام خا لق

 

   E-SMFسيد محمد فواد  ابراهيمي       کنند. ها حکايت از حضور رياضيات مي يئتمامي زيبا      99/7/1193تاريخ :  

                                                                                           

  ام پي تي فواد   MPT- FOADی  ای پروژه صفحه 1ی  جزومياحبه و  CDاطالعات و يک   DVDدو پيوست :  

 

 ايران مرکز سنندج محترم استان کردستان استاندار

 

ويلژه معلملان راسلتين     هبل پژوهش و تحقيلق و   آرزوی توفيق بيشتر برای تمامي عاشقان علم وکتابت، با سالم و

، سلنندج  دانشلگاه فرهنگيلان  رياضيات و کلامپيوتر  ی  بازنشستهمدرس  اد  ابراهيميوسيد محمد فجانب  مسيرعشق، اين

ر برکت خود را به مطالعه و پژوهش و تدريس و ترويج علم و معرفت برای اعتالی جامعه مشغول بوده و هستم و سراسر عمر پُ

های  ام. در نيم قرن اخير کتا  اجتماعي نقش موثری در غر  ايران داشته ها هزار معلم و ساير اقشار در پرورش و آموزش ده

ی شخيي خانوادگي هزار ساله اضافه نموده و بايگاني عظيملي از اسلناد علملي و تلاريخي را      خانه مفيد فراواني را به کتا 

ت انجملن رياضلي کردسلتان    اقدام به تاًسيس و ساختن تشلکيال  9375ام که در ايران کم نظيراست. در سال  تشکيل داده

سايت اينترنتي شخيلي بلرای خلود     9382نمودم که بيست سال پيش در سراسر کشور حرفي برای گفتن داشت. در سال 

ليفات کم حجم خود را به اکران جهاني گ اشتم و اين درحلالي  طراحي و راه اندازی کردم و برخي از صدها نوشته و آثار و تاٌ

سسات علمي و حتي انجمن انفورماتيک ايران سايت اينترنتي نداشتند! يعنلي سلايت   ها و موٌ اهبود که قريب به تمام دانشگ

های شخيي اينترنتي جهلان اسلت. بلا وجلود زمينله و       ترين سايت از قديمي www.foadroyal.comشخيي با آدرس 

صد  ی شخيي در کردستان ايران را با جمع آوری يک فواد، اولين موزهشخيي ی  موزه 9319براساس اعتقادات ويژه در سال 

ها تاٌسيس کردم که ميراث فرهنگي کردستان در جريان  های کردستاني و بيست هزار شيئي از وسائل قديمي زندگي خانواده

وزه را جهلاني نملوده اسلت. در    م ،توان برايش تعيين نمود امبر اسالم در موزه که قيمتي نميموضوع هست. وجود نعلين پي

بنلابر  هسلت.   CDام که در  ای در اين رابطه داشته ی تلويزيوني کردستان مرکز سنندج مياحبه در شبکه 3/1/9311تاريخ 

عنلوان   بهاء که اکنون اسير و در خفاء هسلتند، بله   ی همگاني از اين ذخائر بسيار گران ها و بر اين باور که استفاده ی اين همه

پژوهان ضرورت تام دارد، ل ا طرح تاٌسيس يک مرکز پژوهش و تحقيقات علمي ) ام پي تلي ( را در قللب    ای دانشمرجع بر

قسلمت   بله باشلد   ی گردشگری اسلتان کردسلتان ملي    آباد واقع در ده کيلومتری شر  سنندج که دروازه روستای صلوات

ام  نوشلته  ام پلي تلي  ای که بلرای   مطابق اساسنامهجانب  نهاد کردم. اين گردشگری سازمان ميراث فرهنگي کردستان پيش

که گردشگری مجتمع مورد نظر را بسازد، حدود دو هکتار باغ و زمين خلود را در جلای بسليار مناسلب بله       مشروط بر اين

نيلز  ی فواد را  چنين تمامي اشياء موزه اسناد علمي و همعظيم خانه و بايگاني  نمايم. در ضمن تمام کتا  گردشگری اهداء مي

هر چله زودتلر    mpt-foadکنم. که ميزان برآورد ريالي بالغ بر ده ميليارد تومان است. به اميد اينکه  اهداء مي ام پي تيبه 

عزيزاني که در اين مسير   ی برای همهتاٌسيس و راه اندازی شود که درآمد سرشاری برای گردشگری کردستان خواهد داشت. 

صورت رسمي به گردشگری  ها بعد از انجام پروژه به نمايم. بديهي است که سند اهدائي آرزوی موفقيت مي ،دارند قدمي بر مي

ی  ياری تمامي مسئوالن به گردشگری کردستان برای تحقلق ايلن پلروژه    جانب کمک و هم انتقال خواهد يافت. تقاضای اين

 د.باش بسيار ارزشمند است که برای جامعه سرشار از خير و برکت مي

 فواد  ابراهيمي محمد  با احترام    سيد                                                                                                           

 
     66956/  51593:  کد پستي        حسنند

 اد   ابراهيميود فسيد محم   -  هفتپالك   -  يکايالم  ی هکوچ  -خيابان اکباتان          

 21983798311موبايل          287  - 33955123تلفن                        
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