مقام معظم رهبـری «مدظلهالعالی»:

«بین اشتغال و تولید ملی ارتباط وجود دارد .اگر ما بخواهیم
اشتغال در کشور به وجود بیاید ،باید به تولید ملی  -تولید
بهمعنای عام کلمه؛ تولید صنعتی ،تولید کش��اورزی ،تولید
خدمات  -اهمیت بدهیم؛ همهی اینها بایستی مورد توجه
قرار بگیرد و برای اینها برنامهریزی بشود»
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«اي��ران بزرگ امروز بيش از هر زمان ديگر به کار و کارآفريني نياز دارد تا
همچون عقابي تيزپرواز ،در فضاي پيشرفت و آباداني و افتخار اوج گيرد».
مقام معظم رهربی «مدظله العالی» در ديدار با کارآفرينان 16 ،شهريور 1389

اين س��خن گرانبهاي مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» بهخوبي نشان از اهميت و ضرورت
کارآفرين��ي و رونق تولید بهعن��وان نیروهای محرک در اقتصاد مقاومتي دارد .از همين رو ،در
اين برههي حساس از زمان ،توجه به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي امري ضروري است.
يکي از مهمترين اين سياس��تها ،تأمين ش��رايط و فعالسازي تمامي امکانات و منابع مالي و
سرمايههاي انساني و علمي کشور بهمنظور توسعهي کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت
آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي و رونق تولید است.
برکت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)» يکي از نهادهاي پرتالشی است
«بنياد
ِ
که در پيشاني فعاليتهاي خود ،به خودکفايي مردمِ مناطق محروم و هموطناني که مجالي براي
بروز استعدادهاي خود نداشتهاند ،ميپردازد.
بناي تأسيس بنياد برکت ،دستور مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» خطاب به رییس ستاد اجرايي
فرمان حضرت اما م(ره) ،آقاي دکتر مخبر ،بوده است که فرمودند« :در ذهنم حل مشکالت محرومين
ال مشکالت هزار روستا را کام ً
بوده است .مث ً
ال حل کنيد .چه قدر خوب است هزار نقطه آباد شود
يا هزار مدرسه در کشور ساخته شود ،اين دستگاه را براي اين کار آماده کنيد».
در راس��تاي همين رهنمود ،بنياد برکت در  20آذر ماه س��ال  1386تأس��يس شد
تا بهعن��وان مجموعهاي براي توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي
و انج��ام امور عامالمنفع��ه ،در مناطق محروم و کمتر
توسعهيافته فعاليت نمايد.

فعاليتهای بنياد برکت
فلس��فهي وجودي بني��اد برکت ،كمك و همياري براي بهبود و ارتق��اي توانمندي اقتصادي و
كارآفريني افراد ،گروهها و واحدهاي کسبوکار مستعد فعاليت و فاقد دانش و مهارت الزم در
مناطق محروم و كمتر توسعهيافتهي كشور ،در راستاي تحقق اهداف سند چش مانداز جمهوري
اس�لامي ايران و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است .بنياد بركت با مشارکت در راهاندازي و
توس��عهي طرحهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف صنعتي ،کشاورزي و ، ...انجام طرحهاي
عمراني و زيربنايي ،مدرسهس��ازي و ارایهی خدمات س�لامت ،عامالمنفعه و بيمهاي به دنبال
تأثير كلي بر توس��عهي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم كشور ،افزايش فرصتهاي شغلي،
توس��عهي كارآفريني ،محروميتزدايي ،فقرزداي��ي و جلوگيري از مهاجرت نيروهاي محلي به
شهرهاي بزرگ است.
ويژگی فعاليتهای بنياد برکت
نکتهه��اي كليدي و محوري در نگرش بنياد بركت نس��بت به فعاليتهاي محروميتزدايي و
همچنين توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي در كشور عبارتاند از:
تأكيد بر اين باور كه توس��عهي اقتصادي مناطق محروم و كمتر توس��عهيافته از طريق
س��رمايهگذاري و راهان��دازي بنگاههاي اقتصادي و طرحهای اش��تغالزایی با توجه به
مزيتهاي نسبي در اين مناطق انجام ميگيرد.
تأكيد بر ايجاد فرصتهاي شغلي محلي با هدف جلوگيري از مهاجرت نيروهاي بومي
از مناطق محروم و كمتر توسعهيافته.
تأكيد بر مشارکت بنياد برکت به شکل غيرتصديگرايانه و غيرماندگار با كارآفرينان و
س��رمايهگذاران محلي در جهت راهاندازي بنگاههاي اقتصادي و طرحهای اشتغالزایی
اجتماعمحور.
تأكيد بر كمك به توس��عهي اقتصادي و ايجاد اش��تغال پايدار در مناطق محروم و كمتر
توسعهيافته از طريق استفاده از مشاركت مردمي و آموزش در زمينهي اصول و روشهاي
صحيح فعالیت اقتصادی.
توجه ويژه به انجام امور زيربنايي و ايجاد و توس��عهي فضاهاي آموزش��ي و فرهنگي
بهعنوان مكمل فعاليتهاي اقتصادي در مناطق محروم و كمتر توسعهيافته.
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«توانمندسازی اقتصادی و کارآفرينی»،
اولويت نخست بنياد برکت
عملکرد بنياد برکت طي  12س��ال فعاليت نش��ان ميدهد که مهمترين دغدغهي اين بنياد ،رفع
ريش��هاي محروميت در اقصي نقاط ايران اس�لامي اس��ت و براي رس��يدن به اين هدف واال،
توانمندس��ازي اقتصادي و کارآفريني همواره نخستين اولويت بنياد برکت بوده است .سياست
راهبردي مهم بنياد برکت در اجراي پروژههاي اقتصادي در مناطق محروم کشور ،همواره پرهيز
از تصديگري ،اجرا و اس��تفادهي کامل از توان س��ازمانهاي غيردولتي ،عامالمنفعه ،اشخاص
حقيقي و حقوقيِ کارآفرين و س��پردن مس��ئوليت و مديريت طرحها به کارآفرينان بومي بوده
است .در واقع مشارکت بنياد برکت صرف ًا بهمنظور توانمندسازي اقتصادي و تجمیع سرمايههاي
خُ رد در مناطق محروم انجام ميپذيرد.

  الگوی توانمندسازی اقتصادی بنگاهمحور
الگوي فعاليت در طرحهاي اقتصادي بنگاهمحور ،مشارکت حداکثر  49درصدي بنياد برکت
و حداقل  51درصدي کارآفرين بومي است .اينگونه مشارکت در اجراي طرحهاي کوچک
و متوس��ط ،با اس��تفاده از مدلهاي ماليهي خُ رد انجام ميشود .اين يعني کارآفرينان با داشتن
طرحي در مناطق محروم ميتوانند ش��ريکي قدرتمند داش��ته باشند که آنها را در کارآفريني
ياري کند .از مزيتهاي فراوان اين ش��يوهي مش��ارکت بنياد ،ميت��وان به ايجاد فرصتهاي
ش��غلي محل��ي و در نهايت جلوگيري از مهاجرت نيروهاي بوم��ي از مناطق محروم و كمتر
توسعهيافته اش��اره کرد .مشارکت بنياد برکت با اين شيوهي غيرتصديگرايانه و غيرماندگار،
فرص��ت بيمانندي در اختيار كارآفرينان و س��رمايهگذاران محلي ق��رار ميدهد و راهاندازي
اينگونه بنگاههاي اقتصادي در قالب اصول اقتصاد و ماليهي اسالمي (مشاركتهاي حقوقي
و مدني) ،منجر به هرچه مردميتر شدن اقتصاد ميشود.

  الگوی توانمندسازی اقتصادی اجتماعمحور
با بررسي سازمانهاي غيردولتي برتر جهان در حوزهي توانمندسازي و فقرزدايي ،ارزيابي و ارتباط
مؤثر با سازمانهاي مردمنهاد و همکاري با دانشگاهها و مراکز علمي مطرح ،آییننامهها و الگوهاي
جديد توانمندس��ازي اقتصادي اجتماعمحور در س��الهای  1395و  1397تدوين شده است.
این آییننامهها و الگوهاي توانمندس��ازي اقتصادي ،توسعهي کارآفريني و اشتغالزايي که در
دستور کار بنیاد برکت قرار گرفتهاند ،عبارتاند از« :آفتاب» (آييننامهي فقرزدايي و توانافزايي
برکت)« ،آس��مان» (آييننامهي س��رمايهگذاري مردمي و اش��تغال نيروي انس��اني)« ،مهتاب»
(مدل هادي تالش اقتصادي برکت) و «سحاب» (سرمايهگذاري حمايتي اشتغالزایی برکت)
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40.000
360

تعداد طرحهای اقتصادی
بنگاهمحور

طرح

262
طرح

طرح

356.000
تعداد طرحهای اقتصادی
تسهیالتمحور

نفـر

260
شرکت

31
استان

تعداد طرحهای اقتصادی
اجتماعمحور

ظرفیت کل اشتـغال
(مستقـیم  100.000شغـل و
غیرمستقیم  256.000شغل)

تعداد بنگاههای اقتصادی
که بنیاد برکت از آنها خارج
شده است

تعداد استان تحت پوشش

100

تعداد مشارکتهای فعال

شرکت

ظرفیت سرمایهگذاری در حوزهی توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم

95.000
میلیارد ریال

ِ
برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از س��ه نوع خدمت
حجم و تنوع خدمات بنياد
در بدو تأس��یس ،كه شامل توانمندس��ازي اقتصادي ،توسعهي امور زيربنايي و مدرسهسازي با
اعتب��اری بالغب��ر چهار هزار و  833ميليارد ريال بود ،به  60نوع خدمت با اعتباری بالغ بر 119
هزار ميليارد ريال در مناطق محروم و کمتر توسعهيافتهي  31استان کشور افزايش يافته است.
عالوه بر اجراي طرحهاي توانمندس��ازي اقتصادي ميتوان به فعاليتهاي زيربنايي ،آموزشي
و فرهنگي مانند طرحهاي راهس��ازي ،پلسازي ،آبرساني ،برقرساني ،ساخت مراكز  ICTو
مخابراتي ،مراکز و خانههاي بهداش��ت ،پاسگاه و حوزهي انتظامي ،مسكن محرومين ،ساخت
و تكميل بيمارس��تان ،اجراي پروژههاي آبخيزداري و زيرس��اخت باغباني ،ساخت مدرسه،
مسجد ،حوزهي علميه ،دارالقرآن و خانهي عالم ،اشاره کرد.

35.000
14.500
پروژه

تعداد کل پروژههای عمـرانی و
زیربنایی به بهرهبرداری رسیده
و آمادهی افتتاح

پروژه

20.500

تعداد کل پروژههای عمرانی و
زیربنایی بنیاد برکت در مناطق
محروم

تعداد پروژههای عمرانی و
زیربنایی در دست تکمیل

پروژه

حجم کل سرمایهگذاری انجام شده

18.000
میلیارد ریال

ساخت مدارس برکت در مناطق محروم کشور
بيش��ک مدرسهسازي يکي از بنياديترين و ماندگارترين فعاليتهاي بنياد برکت است که در
راس��تاي منويات مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» در س��اخت مدرس��ه در روستاها و مناطق
محروم کشور انجام ميشود .به همين منظور ،بنياد برکت براي تأمين فضاي مناسب و استاندارد
براي دانشآموزان اين مناطق ،با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس کشور در تعامل مستمر است .در اين زمينه تاکنون قرارداد ساخت  1.770مدرسه منعقد
شده است.
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9.700
کالس

520

تعداد کالس درس
دارای قرارداد ساخت

مدرسه

تعداد مدارس در
دست ساخت و تکمیل

تعداد روستای تحت
پوشش مدارس برکت

نفـر

31

تعداد مدارس
بهرهبرداری شده

تعداد استان تحت پوشش

استان

روستا

205.000

1.250
مدرسه

مدرسه

2.650

1.770

تعداد مدارس دارای
قرارداد ساخت

ظرفیت دانشآموزپذیری
مدارس ساخته شده و در حال
ساخت برکت

150.000
نفـر

ظرفیت پذیرش دانشآموز
در مدارس برکت

حجم سرمایهگذاری

9.500
میلیارد ریال

فعاليتهای فرهنگی و مذهبی
رس��يدگي به امور فرهنگي هم��واره جزو اولويتهاي مهم نظام مقدس جمهوري اس�لامي
ايران بوده اس��ت و بدونشک انجام اين امور بدون ساخت و تأمين اماکن و زيرساختهاي
فرهنگي -مذهبي ميس��ر نخواهد بود .بنياد برکت در اين زمينه تاکنون قرارداد ساخت 1.500
مرکز فرهنگي و مذهبي ش��امل مس��جد ،حس��ينيه ،خانهي عالم ،ح��وزهي علميه ،مصلی و
دارالقرآن با اعتبار  1.500ميليارد ريال در مناطق محروم کش��ور منعقد کرده که  1.200واحد
آنها به بهرهبرداري رسيده و يا آمادهي افتتاح است.
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احداث مسجد ،حسینیه ،مصلی و دارالقرآن

937
باب

220
باب

تعداد مساجد ،حسینیهها،
مصلی و دارالقرآنهای
بهرهبرداری شده

تعداد مساجد ،حسینیهها،
مصلی و دارالقرآنهای در
دست ساخت

1.157
قرارداد

870

تعداد مساجد ،حسینیهها،
مصلی و دارالقرآنهای دارای
قرارداد ساخت

حجم سرمایهگذاری
انجام شده

میلیارد ریال

احداث خانهی عالم

315

تعداد خانههای عالم
دارای قرارداد ساخت

باب

75

240

تعداد خانههای عالم
بهرهبرداری شده

باب

تعداد خانههای عالم در
دست ساخت

باب

140

میلیارد ریال

حجم سرمایهگذاری
انجام شده

احداث حوزههای علمیه

23

تعداد حوزههای علمیه
دارای قرارداد ساخت

باب

5

باب

28

تعداد حوزههای علمیه
بهرهبرداری شده

قرارداد
تعداد حوزههای علمیه در
دست ساخت

490

میلیارد ریال

حجم سرمایهگذاری
انجام شده

حجم کل سرمایهگذاری در زمینهی احداث مراکز فرهنگی-مذهبی

1.500

میلیارد ریال

ساخت مسکن محرومين
مسکن ايمن و استاندارد يکي از اساسيترين نيازهاي کنوني هموطنان در مناطق محروم کشور
است .در اين راستا ،بنياد برکت ساخت  30هزار واحد مسکن محرومين را در روستاها و مناطق
محروم سراسر کشور ،با مشارکت بنياد مسکن انقالب اسالمي ،کميتهي امداد امام خميني(ره) و
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و اعتباري بالغ بر  1.040ميليارد ريال به امضا رسانده که تاکنون
بيش از  11هزار واحد آن به بهرهبرداري رسيده و تحویل گردیده است.

اجرای سایر پروژههای عمرانی و طرحهای زيربنايی
بنیاد برکت در راستاي ارايهي خدمات گسترده به محرومان و انجام مسئوليتهاي اجتماعي،
اهتمام ويژهاي به انجام فعاليتهاي زيربنايي و عمراني در مناطق محروم کشور دارد.
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به همين منظور ،تاکنون  880پروژهي عمرانی با اعتباری بالغ بر  4هزار و  460ميليارد ريال
در مناطق محروم  31اس��تان كش��ور اجرا کرده است که اموري مانند برقرساني ،آبرساني،
پلس��ازي ،جادهسازي ،احداث مراكز ارتباطات و فناوري اطالعات روستايي ،پاسگاه نيروي
انتظامي ،جايگاه نفت و گاز ،آبخيزداري و ...را شامل ميشود.

1.040

میلیارد ریال

ساخت  30.000واحد
مسکن محرومین

4.460

میلیارد ریال

اجرای سایر پروژههای
زیربنایی و عمرانی در مناطق
محروم (تعداد  880پروژه)

حجم کل سرمایهگذاری

5.500

میلیارد ریال

سرمايه گذاری برای ساخت و تکميل بيمارستان،
مراکز جامع سالمت و خانههای بهداشت
بيمارس��تان يکي از اساسيترين زيرساختهاي بخش بهداش��ت و درمان بهشمار ميرود و
همواره از نيازهاي ضروري و اصلي مناطق محروم بوده است.
با توجه به اين موضوع ،س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به منظور ارتقاي بهداش��ت
و درمان و براس��اس اعالم نياز و مش��ارکت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،کار
تکميل و س��اخت  11بيمارستان و  4مرکز درمان سرطان با ظرفيت  2هزار و  500تخت در
شهرهاي محروم کشور را از طريق بنياد برکت در دست اقدام دارد.
بنیاد برکت با فعاليتهاي گستردهی در این زمینه ،گام بلندي در جهت تحت پوشش قراردادن
ي ِ حدود  600نقطهي روستايي کشور برداشته است.
خدمات درمان 
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واحد
اندازهگیری
شرح
خدمت

ساخت
 10بیمارستان

ساخت مراکز
درمان سرطان

ساخت
مراکزجامع
سالمت،مراکز
و خانههای
بهداشت
ساخت
بیمارستان
بینالمللی
برکت

موضوع

عملکرد
تجمیعی

تعداد بیمارستانهای دارای قرارداد ساخت و تکمیل

بیمارستان

10

تعداد بیمارستانهای تکمیل شده

بیمارستان

8

تعداد تخت بیمارستانی

تخت

1.200

حجم کل سرمایه گذاری

میلیارد ریال

1.300

برای ارایهی خدمات درمانی به بیماران مناطق محروم

مرکز درمانی

4

تعداد تخت بیمارستان برکت

تخت

560

حجم کل سرمایه گذاری

میلیارد ریال

500

تعداد مراکز دارای قرارداد ساخت و تکمیل

مرکز

210

تعداد مراکز تکمیل شده

مرکز

150

حجم کل سرمایه گذاری

میلیارد ریال

700

ارایه خدمات درمانی به بیماران مناطق محروم

تعداد

1

تعداد تخت بیمارستان برکت

تخت

740

میزان سرمایه گذاری انجام شده تاکنون

میلیارد ریال

4.700

حجم سرمایهگذاری انجام شده

7.200

میلیارد ریال

خدمات بیمهای برکت
ِ
بنياد
برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) همچنين فعاليتهاي گستردهاي در زمينهي
ارایهی خدمات بيمهاي به روستاییان و ساکنان مناطق محروم دارد .در اين زمينه ،انواع بيمهنامه
(شامل بيمهي تکميل درمان ،آتشسوزي و حوادث انفرادي و )...براي تحت پوشش قرار دادن
 200.000نفر از ایتام و ششصد هزار خانواده روستایی ساکن در مناطق محروم صادر شده است.

شرح
خدمت

بیمهی
روستاییان

حمایت از ایتام

موضوع

واحد
اندازهگیری
عملکرد
تجمیعی

تعداد خانواده های روستایی تحت پوشش خدمات بیمه

بیمه نامه خانواده

600,000

تعداد روستاهای تحت پوشش

روستا

10.000

میزان سرمایهگذاری

میلیارد ریال

220

ایتام تحت پوشش طرح برکت مهدوی

نفر

200,000

مبلغ هزینه

میلیارد ریال

80

حجم سرمایهگذاری انجام شده

300

میلیارد ریال
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95.000

میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای
اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی

میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای
ساخت مدارس برکت

9.500

سرمایه گذاری انجام شده در مناطق محروم کشور

1.500

میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای
ساخت مساجد و مراکز فرهنگی

میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای
ساخت مسکن محرومین

میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای
سایر پروژههای عمرانی

1.040

4.460

7.200

میلیارد ریال

سرمایهگذاری برای ساخت و تکمیل
بیمارستان ،مراکز و خانههای بهداشت

میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای
خدمات بیمهای و حمایتی

میلیارد ریال

کل سرمایهگذاری انجام شده در مناطق
محروم کشور

300

119.000

