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پيامدكترعلياصغرفاني،وزيرمحترمآموزشوپرورش
بهدوازدهمينجشنوارةكتابهايآموزشيوتربيتي

رشدويژةكتابهايقرآني

استقرار و استحکام نظام جمهوری اسالمی ایران
مرهون اتکال به آموزه های قرآن شریف است

خداوند الیزال را ش��اكریم كه به واسطة  وجود پرفیض حضرت 
رس��ول اكرم )ص(، اس��الم عزیز را بر ما عرضه داشت و اقیانوس 
بي ك��ران معارف قرآن كریم را ب��راي عالمیان نازل فرمود. بر روح 
پرفتوح امام راحل )ره( درود مي فرستیم كه با استعانت از آموزه هاي 
قرآني و س��یره ائمه اطهار علیهم السالم ضمن پرورش میلیون ها 
ج��وان خداجوي قرآني، جلوه هاي تازه اي از اس��الم رحماني را به 
جهانیان معرفي نمود. و خداوند رحمان را سپاس گزاریم كه به ما 
توفیق داد در جایگاهي افتخار خدمت داشته باشیم كه چشم انداز 

و آرمان متعالي آن پرورش نونهاالن قرآني است.
درود خداوند بر عزیزان و همكاراني كه گسترش معارف قرآني و 
احیاي تعالیم وحیاني را وجهة همت خویش قرار داده اند و سالم 
بر مؤلفان و ناشراني كه اموال و اوقات شریفشان را مصروف ترویج 

اندیشه و معارف قرآني كرده اند.
بي تردید اس��تقرار و اس��تحكام نظام جمهوري اس��المي ایران 
و گس��ترش نف��وذ معن��وي آن در قلوب مش��تاق مس��لمانان در 
اقصي نقاط جهان مرهون اتكال به آموزه  هاي قرآن شریف است؛ و 
تقویت و استمرار آن نیز به درایت و همت ما در آموزش وپرورش و 
جامعه اي خداجو و قرآن باور وابسته است. وزارت آموزش وپرورش 
جمهوري اس��المي ایران با تدوین سند تحول بنیادین به ترسیم 

چش��م اندازهاي بلن��د تربی��ت دانش آموختگان��ي پرداخ��ت كه 
ساحت هاي وجودي آن ها در چارچوبي هماهنگ، به سوي كمال 
معنوي حركت كرده و حیات طیبه را الگو و شیوه خود قرار دهند.

بدیهي است براي وصول به این اهداف مقدس و تشكیل جامعه 
مهدوي، حضور قرآن در افراد و اركان آن نقشي بارز دارد و مستلزم 
هم دلي، همراهي و هم فكري همه عوامل دس��ت اندركار رسمي و 
غیررس��مي آموزش وپرورش، جامعه، خانواده و رسانه است كه از 

مهم ترین نهادهاي نقش آفرین در این زمینه به شمار مي روند.
اندیشه و ابتكار برپایي جشنواره اي با محوریت كتاب هاي قرآني 
براي ایجاد هم نوایي، هم راس��تا ك��ردن فرصت  ها و منابع از جملة 

این تالش هاي مقدس است.
حض��ور و مش��اركت مؤلفان، ناش��ران و تولیدكنن��دگان منابع 
آموزشي و تربیتي مبتني بر قرآن كریم و هم راستا با برنامه درسي 
ملي را در این جشنوارة  باشكوه گرامي مي دارم و رجاي واثق دارم 
كه با اتكال ب��ه خداوند و حمایت هایي كه دولت تدبیر و امید در 
دس��تگاه آموزش وپرورش از آن به عمل خواهد آورد، روزبه روز بر 
دان��ش مخاطبان و دانش آموزان ما در حوزه علوم و معارف قرآني 
افزوده خواهد شد و نگرش ها و بینش هاي آنان ارتقا خواهد یافت 
و مآاًل رفت��ار و تربیت قرآني در عرصه ف��ردي و اجتماعي تجلي 

خواهد یافت.
از بانی��ان و برگزاركنندگان و مروجان این جش��نواره مقدس و 
پرشكوه سپاس گزارم و از اینكه توفیق حضور در این جمع شریف 
را ن��دارم صمیمانه پ��وزش مي طلبم و امی��دوارم در پناه صاحب 
قرآن، عنایات حضرت ولي عصر )عج( و راهبري هاي داهیانه مقام 
معظم رهبري گام هاي نظام عالي قدرمان در طي مس��یر پرافتخار 

پیروي از قرآن، بلندتر و پربركت تر از گذشته باشد.
توفیق روزافزون شما عزیزان قرآني آرزوي من است.

علي اصغر فاني
وزير آموزش وپرورش
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