حضرتامامخمینی(ره):
«گمــان نمیکنم هیچ عبادتی باالتــر از خدمت به محرومان
وجود داشته باشد».

«ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و
کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیزپرواز ،در فضای
پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد».
مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» در دیدار با کارآفرینان 16 ،شهریور ۱۳۸۹

ایــن ســخن گرانبهــای مقــام معظــم رهبــری «مدظلهالعالــی» بهخوبــی نشــان از اهمیــت و
ضــرورت کارآفرینــی بــه عنـوان بازویــی محــرک در اقتصــاد مقاومتــی دارد .از همیــن روی ،در
ایــن بره ـهی حســاس از زمــان و در ســالی کــه بــه «حمایــت از کاالی ایرانــی» نامگ ـذاری
شــده اســت ،توجــه بــه سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی امــری ضــروری اســت .یکــی
تریــن ایــن سیاســتها ،تأمیــن شــرایط و فعالســازی تمامــی امکانــات و منابــع
از مهم
ِ
مالــی و ســرمایههای انســانی و علمــی کشــور بــه منظــور توســعهی کارآفرینــی و بــه حداکثــر
رســاندن مشــارکت آحــاد جامعــه در فعالیتهــای اقتصــادی اســت .ایــن امــر کــه الزم اســت با
هــدف تســهیل و تشــویق همکاریهــای جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــای درآمــد و نقــش طبقات
کمدرآمــد و متوســط انجــام شــود ،میتوانــد زمینــه را بـرای دســتیابی بــه یکــی از مهمتریــن
سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی فراهــم کنــد.
خوشبختانــهاکنــون در کشــور نهادهــای بســیاری فعالیــت خــود را در ایــن راســتا آغــاز کــرده
و نتایــج مثبــت و مثمرثمــری نیــز داشــتهاند« .بنیــاد برکــت» وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمان
حضــرت امــام (ره) یکــی از همیــن نهادهــای پرتــاش اســت که در پیشــانی فعالیتهــای خود،
بــه خودکفایــی مــرد ِم مناطــق محــروم و هموطنانــی کــه مجالــی بـرای بــروز اســتعدادهای
خــود نداشــتهاند ،میپــردازد.
بنــای تأســیس بنیــاد برکــت ،دســتور مقــام معظــم رهبــری «مدظلهالعالــی» خطــاب بــه رییــس
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) ،آقــای دکتــر مخبــر ،بــوده اســت کــه فرمودنــد« :در
ذهنــم حــل مشــکالت محرومیــن
بــوده اســت .مثـ ً
ا مشــکالت هـزار
روســتا را کامـ ً
ا حــل کنیــد .چهقدر
خــوب اســت هـزار نقطــه آبــاد شــود
یــا هـزار مدرســه در کشــور ســاخته
شــود ،ایــن دســتگاه را بـرای این کار
آمــاده کنیــد».
بنیــاد برکــت در راســتای همیــن
رهنمــود ،در  20آذر مــاه ســال 1386
توســط ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام (ره) تأســیس شــد تــا به عنـوان مجموعـهای برای
توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی و انجــام امــور عامالمنفعــه ،در مناطــق محــروم و کمتــر
توســعهیافته فعالیــت نمایــد .ایــن نهــاد بــا تفــأل بــر قــرآن کریــم «برکــت» نامیــده شــد تــا از
همــان ابتـدا پیــامآور برکــت و توســعه در مناطــق محروم و کمتر توســعهیافتهی کشــور باشــد.
بنیــاد برکــت کــه منابــع مالــی آن از ســوی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) تأمیــن
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میشــود ،در  11ســال فعالیــت مســتمر خــود دســتاوردهای ارزنــدهای در زمینههــای گوناگــون
بــه ارمغــان آورده اســت .بنیــاد برکت بــه منظور توســعه و توانمندســازی اقتصــادی و کارآفرینی
در مناطــق محــروم آغــاز بــه کار کــرد ،بــه همیــن دلیــل وجــود راهبــرد مناســب و منحصــر به
فــرد از همــان ابتـدا بــر بنیانگـذاران آن آشــکار بــود .بــه همیــن منظــور و پــس از مطالعــات
ـادی بیــش از  80مــدل مشــابه در جهــان ،الگــوی فعالیت این بنیاد تدوین شــد؛ الگویـــی
اقتصـ ِ
کــه بررســی آن نشــان میدهــد نــه کمنظیـــر ،بلکــه در ســطح جهــان بینظیــر اســت.
هماکنــون بنیــاد برکــت در حوزههــای وســیعی بــه منظــور خدمــت بــه محرومیــن و نقــاط
کمتــر توســعهیافته فعالیــت دارد کــه مـواردی از قبیــل توانمندســازی اقتصــادی و کارآفرینــی،
توســعهی فضاهــای آموزشــی از طریق تأســیس مـدارس برکت ،انجــام امور زیربنایی ،ســاخت
مراکــز فرهنگــی -مذهبــی ،توســعهی خدمات بیمـهای ،مالــی و حمایتی ،ســاخت بیمارســتان
و افزایــش دسترســی آحــاد جامعــه بهویــژه هموطنــان ســاکن مناطــق محــروم بــه خدمــات
بهداشــتی و درمانــی را شــامل میشــود.
 فعالیتهای بنیاد برکت
فلســفهی وجــودي بنيــاد بركــت ،كمك و همیــاري براي بهبــود و ارتقــاي توانمنــدي اقتصادي
و كارآفرينــي افـراد ،گروههــا و واحدهــاي كســب و كار مســتعد فعاليــت و فاقــد دانــش و مهارت
الزم در مناطــق محــروم و كمتــر توســعهيافتهی كشــور ،در راســتاي تحقــق اه ـداف ســند
چشـمانداز جمهــوري اســامي ايـران ،و رهنمودهــاي مقــام معظــم رهبــري اســت.
بنيــاد بركــت بــا مشــارکت در
راهانــدازي و توســعهی طرحهــاي
اقتصــادی در بخشهــای مختلــف
صنعتــی ،کشــاورزی و  ،...انجــام
طرحهــای عمرانــي و زيربنايــي،
مدرسهســازي و ارایــهی خدمــات
ســامت ،عامالمنفعــه ،بیمـهای ،مالی
و حمایتــی بــه دنبــال تأثيــر كلــي
بــر توســعهی اقتصــادي و اجتماعــی
مناطــق محــروم كشــور ،افزايش فرصتهــاي شــغلي ،توســعهی كارآفرينــي ،محرومیتزدایی،
فقرزدايــي و جلوگيــري از مهاجــرت نيروهــاي محلــي بــه شــهرهای بــزرگ اســت.
بنيــاد بركــت در افق ســند بیســت ســالهی جمهوري اســامي ايـران بــا بهرهمنــدي از امكانات
و توانمنديهــاي بالقــوه و بالفعــل كارآفرينــان و بهرهگيــري كامــل از ظرفیــت ســازمانهاي
غيردولتــي و عامالمنفعــه ،قصــد دارد در توزيــع مناســب درآمــد و ايجــاد فرصتهــاي
برابــر ،ارتقــاي نســبي ســطح درآمد سـرانه و رســيدن به اشــتغال كامــل در مناطق محــروم و كمتر
توســعهيافته ،اقدامهــای مؤثــري را بــه انجــام برســاند .حفظ ارزشهــاي انقالب اســامي و حقوق
مــردم ،تأكيــد بــر عدالت اجتماعــي و اقتصادي ،حفــظ كرامت انســاني ،مســئوليتپذيري ،صيانت و
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توجــه خــاص به حقــوق و نيازهاي اساســي اقشــار آســيبپذير ،از ارزشهــاي اصلی و اساســي مورد
تأكيــد بنيــاد بركــت بــه شــمار میروند.
ی فعالیتهای بنیاد برکت
ویژگ 
نکتههــای كليــدی و محــوري در نگــرش بنيــاد بركــت نســبت بــه فعاليتهــاي
محروميتزدايي و همچنین توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی در كشور عبارتاند از:
تأكيــد بــر ايــن بــاور كــه توســعهی اقتصــادي مناطــق محــروم و كمتــر توســعهيافته
از طريــق ســرمايهگذاري و راهانــدازي بنگاههــاي اقتصــادي بــا توجــه بــه مزيتهــاي
نســبي در ايــن مناطــق انجــام ميگيــرد.
تأكيــد بــر ايجــاد فرصتهــاي شــغلي محلــي و جلوگيــري از مهاجــرت نيروهــاي
بومــي از مناطــق محــروم و كمتــر توســعهيافته.
تأكيــد بــر مشــارکت بنیــاد برکــت بــه شــکل غيرتصديگرايانــه و غيرمانــدگار بــه
كارآفرينــان و ســرمایهگذاران محلــي در جهــت راهانــدازي بنگاههــاي اقتصــادي در
قالــب اصــول اقتصــاد و مالي ـهی اســامي (مشــاركتهاي حقوقــي و مدنــي).
تأكيــد بــر كمــك بــه توســعهی اقتصــادي و ايجــاد اشــتغال پايــدار در مناطــق
محــروم و كمتــر توســعهيافته از طريــق اســتفاده از مشــاركت مردمــي و آموزشــي در
زمين ـهی اصــول و روشهــاي صحيــح شــركتداري.
توجــه ويــژه بــه انجــام امــور زیربنایــی و ايجــاد و توســعهی فضاهــاي آموزشــي و
فرهنگــی بــه عنــوان مكمــل فعاليتهــاي اقتصــادي در مناطــق محــروم و كمتــر
توســعهيافته.
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سند راهبردی بنیاد برکت ()1395-99

بیانیهی مأموریت

بنیــاد برکــت بــه عنــوان نمایندهی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) در ارزشآفرینی
اجتماعــی و ارای ـهی خدمــات بــه محرومیــن بــا تمرکــز بــر مناطــق کمتــر توســعهیافته،
مأموریتهــای زیــر را در چارچــوب اســاسنامه و تکالیــف ابالغــی بــه انجــام میرســاند:
* مشارکت در توانمندسازی اقتصادی ،توسعهی کار آفرینی و اشتغالزایی.
* کمک به آبادانی و توسعهی فضاهای آموزشی و فرهنگی -مذهبی.
* کمک به ارتقای سطح سالمت و توسعهی فضاهای بهداشتی و درمانی.
* ارایهی خدمات حمایتی ،بیمهای و مالی به محرومین.

«توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی» ،اولویت نخست بنیاد برکت
عملکــرد بنیــاد برکــت طــی  11ســا ل فعالیــت نشــان میدهــد کــه مهمتریــن دغدغـهی
ایــن بنیــاد ،رفــع ریش ـهای محرومیــت در اقصــی نقــاط ایــران اســامی اســت و بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف واال ،توانمندســازی اقتصــادی و کارآفرینــی همــواره نخســتین
اولویــت بنیــاد برکــت بــوده اســت؛ امــری کــه جــز بــا رعایــت سیاسـتها و اولویتهــای
اقتصــاد مقاومتــی انجامپذیــر نخواهــد بــود .سیاســت راهبــردی مهــم بنیــاد برکــت در
اجــرای پروژههــای اقتصــادی در مناطــق محــروم کشــور ،همــواره پرهیــز از تصدیگــری،
اجــرا و اســتفادهی کامــل از تــوان ســازمانهای غیردولتــی ،عامالمنفعــه ،اشــخاص حقیقــی
ـی کارآفریــن ،و ســپردن مســئولیت و مدیریــت طرحهــا بــه کارآفرینــان بومــی
و حقوقـ ِ
ً
بــوده اســت .در واقــع مشــارکت بنیــاد برکــت صرفـا بهمنظــور توانمندســازی اقتصــادی و
اســتقالل ســرمایههای خُ ــرد خصوصــی در مناطــق محــروم انجــام میپذیــرد.

بدیــن منظــور بنیــاد برکــت بــا بهکارگیــری خردمندانــهی منابــع و تبعیــت از ســبک
راهبــری مشــارکتی هوشــمندانهی جهــادی ،خــود را متعهــد میدانــد ضمــن نقشآفرینــی
در چارچــوب سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ،بــا رویکــرد عــدم مانــدگاری و عــدم
تصدیگــری و صیانــت از کرامــت انســانی محرومیــن ،حقــوق ذینفعــان خــود را بــه نحــو
مطلــوب تأمیــن نمــوده و بــه ایجــاد فرصتهــای بیشتــر و مؤثرتــر بــرای ارتقــای ســطح
رفــاه محرومــان کمــک کنــد.
بیانیهی چشمانداز

بــا اســتعانت از خداونــد متعــال ،بنیــاد برکت وابســته به ســتاد اجرایــی فرمان حضــرت امــام (ره)،
در افــق ده ســاله مجموعهای اســت:

* سرآمد در ارزشآفرینی اجتماعی.
* نــوآور در توانمندســازی اقتصــادی مناطــق کمتــر توســعهیافته از طریــق خلــق ارزشهای
مشترک اقتصادی و اجتماعی.
* خوشنام در توسعهی کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعهیافته.
* پیشرو و پویا در ارایهی خدمات نوین به محرومین و مناطق کمتر توسعهیافته.
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الگــوی فعالیــت در طرحهــاي اقتصــادی بنگاهمحــور ،مشــارکت حداکثــر  49درصــدی
بنیــاد برکــت و حداقــل  51درصــدی کارآفریــن بومــی اســت .اینگونــه مشــارکت در
اجــرای طرحهــای کوچــک و متوســط ،بــا اســتفاده از مدلهــای مالی ـهی خُ ــرد انجــام
میشــود .ایــن یعنــی کارآفرینــان بــا داشــتن طرحــی در مناطــق محــروم میتواننــد
شــریکی قدرتمنــد داشــته باشــند کــه آنهــا را در کارآفرینــی یــاری کنــد .از مزیتهــای
ن شــیوهی مشــارکت بنیــاد ،میتــوان بــه ايجــاد فرصتهــاي شــغلي محلــي
فــراوان ای ـ 
و در نهایــت جلوگيــري از مهاجــرت نيروهــاي بومــي از مناطــق محــروم و كمتــر
توســعهيافته اشــاره کــرد.
مشــارکت بنیــاد برکت بــا این شــیوهی غيرتصديگرايانــه و غيرمانــدگار ،فرصــت بیمانندی
در اختیــار كارآفرينــان و ســرمایهگذاران محلــي قــرار میدهــد و راهانــدازي اینگونــه
بنگاههــاي اقتصــادي در قالــب اصــول اقتصــاد و ماليـهی اســامي (مشــاركتهاي حقوقــي
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و مدنــي) ،منجــر بــه هرچــه مردمیتــر شــدن اقتصــاد میشــود.
در ســالهای گذشــته بســیاری از واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل جهــش نــرخ ارز،کمبــود
ســرمایهی در گــردش و تعمیــق رکــود دچــار مشــکل تولیــد و حتــی تعطیلــی کامل شــدهاند
و طبیعــی اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ،ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی رغبــت
چندانــی بــه حضــور در مناطــق محــروم نداشــته باشــند .بــا توجــه بــه این کمبــود بــزرگ در
مناطــق محــروم ،کمکهــای بنیــاد برکــت بــه ســرمایهگذارانی کــه در ایــن مناطــق دچــار
مشــکالت ناشــی از تکانههــای اقتصــادی هســتند ،بــرای ایــن کارآفرینــان بســیار ارزشــمند
و مثمرثمــر خواهــد بــود .هــدف نهایــی بنیــاد برکــت از مشــارکت بــا واحدهــای تولیــدی
و انجــام ســرمایهگذاری
در پروژههــا ،تولیــد و
ایجــاد اشــتغال اســت که
موجــب حفظ نیــروی کار
بومــی ،تثبیــت جمعیــت
و جلوگیــری از مهاجــرت
میشــود و تواناییهــای
اقتصــادی را از بالقــوه بــه
بالفعــل تبدیــل میکنــد.
بنــا بــر گفتهی مقــام معظــم رهبــری «مدظل هالعالــی»« :کارآفرینی یک عبادت محســوب میشــود
و از اهمیــت خاصــی در توســعهی اقتصــادی برخــوردار اســت» .از همیــن روی ،بنیــاد برکــت از
بــدو تأســیس تاکنــون توجــه ویــژهای بــه ایــن امــر داشــته اســت و آن را هدفــی واال بـرای خــود
تلقــی کــرده اســت .خوشبختانــه عملکــرد بنیــاد در ایــن زمینــه بســیار موفقیتآمیز بوده اســت،
بهطــوری کــه تاکنــون  350طــرح در  31اســتان كشــور توســط بنیــاد برکــت بــه مرحلـهی اجـرا
رســیدهاند .حجــم كل ســرمايهگذاري بـرای اجـرای ایــن طرحهــا بالــغ بــر  62هـزار ميليــارد ريال
بــوده اســت کــه اشــتغا لزایی  210هزار نفــر ( 42,000نفر مســتقيم و  168,000نفر غيرمســتقيم) را
بـ ه همـراه داشــته اســت .بنیــاد برکــت تاکنــون از  205طــرح خــارج شــده و ســهام خــود در ایــن
طرحهــا را بــه شــرکای کارآفریــن واگـذار کــرده اســت.
توانمندسازی اقتصادی از طریق مشارکت در طرحهای اقتصادی مناطق محروم
موضوع

تعداد طرحهای اقتصادی

ظرفیت کل اشتغال (مستقیم 39,558شغل و غیرمستقیم 158,232شغل)

تعداد استان تحت پوشش
تعداد مشارکتهایی که بنیاد برکت از آنها خارج شده است
تعداد شرکتهای فعال و پروژههای در حال اجرا
حجم کل سرمایهگذاری انجام شده
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عملکرد
 350طرح
 210,000نفـر
 31استان
 205شرکت
 145شرکت  /پروژه

 62, 000میلیارد ریال

الگوی توانمندسازی اقتصادی اجتماعمحور
از ابتــدای ســال  1393و بــا گذشــت  6ســال از فعالیــت بنیــاد برکــت براســاس الگــوی
توانمندســازی بنگاهمحــور ،همزمــان بــا آغــاز واگذاریهــای عمــدهی ســهام بنیــاد بــه
کارآفرینــان بومــی ،بازنگــری و اصــاح فرآینــد مشــارکت اقتصــادی براســاس بازخوردهای
احصــا شــده ،آغــاز شــد .در این راســتا ،کمیتهی تحقیــق و توســعهی بنیاد برکــت مأموریت
ی ســازمانهای غیردولتــی برتــر جهــان در حــوزهی توانمندســازی و
یافــت تــا بــا بررس ـ 
فقرزدایــی ،ارزیابــی و ارتبــاط مؤثــر بــا ســازمانهای مردمنهــاد و همــکاری بــا دانشــگاهها
و مراکــز علمــی مطــرح ،الگوهــای جدیــد توانمندســازی اقتصــادی را تدویــن و بــرای اجــرا
بــه بنیــاد برکــت ارایــه نمایــد.

پــس از انجــام مطالع ـهی عمیــق مبانــی نظــری و تطبیقــی ،بررســی میدانــی از طریــق
بازدیــد بیــش از  100نقطـهی روســتایی کشــور بــه منظــور تحلیــل وضعیــت و شــناخت
ویژگیهــای محیطــی و نیــز مذاکــره ،تبــادل نظــر بــا صاحبنظــران و فعــاالن در زمینهی
مدیریــت رشــد جوامــع محلــی ،توســعهی روســتاها ،ایجــاد فعالیــت اقتصــادی و توســعهی
اشــتغال ،بنیــاد برکــت اقــدام بــه طراحــی الگوهــای جدیــد بــرای توانمندســازی اقتصــادی،
توســعهی کارآفرینــی و اشــتغالزایی مناطــق محــروم نمــوده اســت کــه دو مــورد از آن
در قالــب دو آییننامــهی «آفتــاب» (آییننامــهی فقرزدایــی و توانافزایــی برکــت)،
«آســمان» (آییننامــهی ســرمایهگذاری مردمــی و اشــتغا ل نیــروی انســانی) از ســال
 1395و الگــوی ســوم و چهــارم تحــت عنــوان «مهتــاب» (مــدل هــادی تــاش اقتصادی
برکــت) و الگوی«ســحاب» (ســرمایهگذاری حمایتــی اقتصــادی برکــت) از ســال  1397در
دســتور کار بنیــاد برکــت قــرار گرفتــه اســت.
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مسئولیتهایاجتماعی،محرومیتزداییوتوسعهیخدماتبنیادبرکت
فعالیتهــای بنیــاد برکــت در زمینـهی توانمندســازی اقتصــادی کمــک شــایانی بــه تثبیــت
جمعیــت و ایجــاد فعالیتهــای اقتصــادی پایــدار در مناطــق محــروم کــرده اســت کــه
حاصــل آن ،ایجــاد خدمــات متنــوع و تأســیس مراکــز خدماتــی و زیرســاختی و در نتیجــه
توانمنــد شــدن آن مناطــق بــوده اســت .پــس از آغــاز فعالیتهــای بنیــاد برکــت ،ایــن نیــاز
بــه توانمنــد شــدن در مناطــق محــروم بیــش از پیــش نمــود پیــدا کــرد ،بهطــوری کــه
حجــم و تنــوع خدمــات بنیــاد از ســه نــوع خدمــت كــه شــامل توانمندســازی اقتصــادی،
توســعهی امــور زیربنایــی و مدرسهســازي بــا اعتبــاری بالــغ بــر چهــار هــزار و  833میلیــارد
ریــال در بــدو تأســیس بــود ،بــه  55نــوع خدمــت در حــوزهی مســئولیتهای اجتماعــی و
محرومیتزدایــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر  91هــزار میلیــارد ریــال در مناطــق محــروم و کمتــر
توســعهیافتهی  31اســتان کشــور افزایــش یافتــه اســت.
از جملــه فعالیتهــای یــاد شــده عــاوه بــر اجــرای طرحهــای توانمندســازی اقتصــادی
میتــوان بــه فعالیتهــای زیربنایــی ،آموزشــی و فرهنگــی ماننـــد طرحهــاي راهســـازي،
پـ ـلسازي ،آبرســاني ،برقرســاني،
ساخت مراكــــز  ICTو مخابراتـــي،
مراکــز و خانههــاي بهداشــت،
پاســگاه و حــوزهي انتظامي ،مســكن
محروميـــن ،ســاخت و تكميــل
بيمارســتان ،اجــراي پروژههــاي
آبخيــــزداري و زيـــرســـــاخت
باغبانــي ،ســاخت مدرســه ،مســجد،
حوزههــاي علميــه ،دارالقــرآن و
خانههــاي عالــم ،اشــاره کــرد.
بنیــاد برکــت در راســتای ایــن فعالیتهــا تاکنــون اجــرای بیــش از  33هــزار پــروژه بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  15هــزار میلیــارد ریــال را برنامهریــزی کــرده اســت.
طرحهای زیربنایی و عمرانی مناطق محروم
موضوع

تعداد کل پروژههای عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در مناطق محروم

تعداد کل پروژههای عمرانی و زیربنایی به بهره برداری رسیده و آمادهی افتتاح

تعداد پروژههای عمرانی و زیربنایی در دست تکمیل
حجم کل سرمایهگذاری انجام شده
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عملکرد

 33, 850پروژه
 15,000پروژه
 18,850پروژه

 15,000میلیارد ریال
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ساخت مدارس برکت در مناطق محروم کشور

فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بنیاد برکت

بیشــک مدرسهســازی یکــی از بنیادیتریــن و ماندگارتریــن فعالیتهــای بنیــاد
برکــت اســت کــه در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری «مدظلهالعالــی» در ســاخت
یکهــزار مدرســه در روســتاها و مناطــق محــروم کشــور انجــام میشــود .بــه همیــن
منظــور ،بنیــاد برکــت بــرای تأمیــن
فضــای مناســب و اســتاندارد بــرای
دانشآمــوزان ایــن مناطــق ،بــا
وزارت آمــوزش و پرورش و ســازمان
نوســازی ،توســعه و تجهیــز مدارس
کشــور در تعامــل مســتمر اســت.
بــر ایــن اســاس ،ســاخت مــدارس
توســط بنيــاد بركــت برمبنــای نيــاز
اعــام شــده از ســوی ادارات کل
آمــوزش و پــرورش اســتانهای كشــور و بــا اولويــت مناطــق محرومتــر و نيازمندتــر
انجــام میگيــرد.
در ایــن زمینــه تاکنــون قــرارداد ســاخت  1,550مدرســه بــا  8هــزار و  800كالس درس و
ظرفيــت پذیــرش  190هــزار دانشآمــوز بــا اعتبــاری بالــغ بــر  7هــزار و  900میلیــارد ریال
بــا ســازمان نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور منعقــد شــده اســت کــه از ایــن
تعــداد 1,110 ،مدرســه بــا  6.000كالس درس بــه بهرهبــرداری رســیده اســت و  2هــزار و
 550روســتاي محــروم کشــور تحــت پوشــش مــدارس برکــت قــرار گرفتهانــد.

رســیدگی بــه امــور فرهنگــی همــواره جــزو اولویتهــای مهــم نظــام مقــدس جمهــوری
ت و بدونشــک انجــام ایــن امــور بــدون ســاخت و تأمیــن اماکن
اســامی ایــران بــوده اسـ 
و زیرســاختهای فرهنگــی -مذهبــی میســر نخواهــد بــود .طــی ســالهای گذشــته بنیــاد
برکــت در ایــن زمینــه فعالیتهــای گســتردهای داشــته اســت و تاکنــون قــرارداد ســاخت
 1,200مرکــز فرهنگــی و مذهبــی شــامل مســجد ،حســینیه ،خانـهی عالم ،حــوزهی علمیه،
دارالقــرآن و کتابخانــه بــا اعتبــار  1,050میلیــارد ریــال در مناطــق محــروم کشــور منعقــد
شــده کــه  1,000واحــد آنهــا بــه بهرهبــرداری رســیده و یــا آمــادهی افتتــاح اســت کــه
نشــان از عملکــرد موفــق بنیــاد در ایــن حــوزه دارد.
بــر ایــن اســاس ،قــرارداد ســاخت  953مســجد ،حســینیه ،مصلــی و دارالقــرآن بــا اعتبــاری
بالــغ بــر  750میلیــارد ریــال در مناطــق محــرو ِم فاقــد مســجد منعقد شــده اســت ،کــه 800
واحــد از آنهــا بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
بنـیــــاد بـــرکت در ادامــــهی
فعالیتهــای فرهنگــی خــــود،
هــم اکنــون قــرارداد ســاخت 224
خانــهی عال ِــم بــا اعتبــاری بالــغ
بــر  80میلیــارد ریــال را منعقــد کرده
اســت کــه تاکنــون  200واحــد از
آنهــا بــه بهرهبــرداری رســیده یــا
آمــادهی افتتــاح اســت.
همچنیـــن قـــرارداد ســاخت 23
حــوزهی علمیــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر  220میلیــارد ریــال نیــز منعقــد شــده اســت کــه
تاکنــون  20واحــد از آنهــا بــه بهرهبــرداری رســیده یــا آمــادهی افتتــاح اســت.

احـداث مـدارس بـرکت
موضوع

تعداد مدارس دارای قرارداد ساخت
تعداد کالس درس مدارس دارای قرارداد ساخت
تعداد مدارس بهرهبرداری شده
تعداد کالس درس مدارس بهرهبرداری شده
تعداد مدارس در دست ساخت و تکمیل
تعداد استان تحت پوشش
تعداد روستای تحت پوشش مدارس برکت

ظرفیت دانشآموز پذیری مدارس ساخته شده و در حال ساخت برکت
حجم کل سرمایهگذاری انجام شده
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عملکرد
 1, 550مدرسه
 8, 800کالس
 1, 110مدرسه
 6,000کالس
 440مدرسه
31
 2,550روستا
 190, 000نفر
 7,900میلیارد ریال

احداث مراکز فرهنگی -مذهبی
احداث مسجد ،حسینیه ،مصلی و دارالقرآن

موضوع

تعداد مسجد ،حسینیه ،مصلی و دارالقرآن دارای قرارداد ساخت
تعداد مسجد ،حسینیه ،مصلی و دارالقرآن بهرهبرداری شده
تعداد مسجد ،حسینیه ،مصلی و دارالقرآن در دست ساخت
حجم سرمایهگذاری

عملکرد
 953باب
 800باب
 153باب
 750میلیارد ریال
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موضوع

احداث خانهی عالم

تعداد خانههای عالم دارای قرارداد ساخت
تعداد خانههای عالم بهرهبرداری شده
تعداد خانههای عالم در دست ساخت
حجم سرمایهگذاری

احداث ،تجهیز و تکمیل حوزههای علمیه

موضوع

تعداد حوزههای علمیهی دارای قرارداد ساخت
تعداد حوزههای علمیهی بهرهبرداری شده
تعداد حوزههای علمیهی در دست ساخت
حجم سرمایهگذاری
حجم کل سرمایهگذاری

عملکرد
 224باب
 200باب
 24باب

 8میلیارد ریال

عملکرد

فعالیتهای بنیاد برکت در زمینهی امور زیربنایی و عمرانی
«بنیــاد اجتماعــی و اقتصــادی برکــت» در راســتای ارایــهی خدمــات گســترده
بــه محرومــان و انجــام مســئولیتهای اجتماعــی ،اهتمــام ویــژهای بــه انجــام
فعالیتهــای زیربنایــی و عمرانــی در مناطــق محــروم کشــور دارد .بــه همیــن منظــور
تاکنــون یــک هــزار و  110پــروژهی زيربنايــي بــا اعتبــاری بالــغ بــر  3هــزار و  110میلیارد
ریــال در مناطــق محــروم  31اســتان كشــور اجــرا کــرده اســت کــه امــوری ماننــد
برقرســاني ،آبرســاني ،پلســازی ،جادهســازي ،احــداث مراكــز ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات روســتايي ،پاســگاه نیــروی انتظامــی ،جايــگاه نفــت و گاز ،آبخيــزداري و  ....را
شــامل میشــود.

 23باب
 20باب
 3باب

 220میلیارد ریال
 1,050میلیارد ریال

ساخت مسکن محرومین
مســکن ایمــن و اســتاندارد یکــی از اساسـیترین نیازهــای کنونــی هموطنــان در مناطــق محــروم
کشــور اســت .در ایــن راســتا ،بنیاد برکت ســاخت 30هزار واحد مســکن محرومیــن را در روســتاها و
مناطــق محــروم بهویــژه در روســتاهای تخریب شــدهی جنگ تحمیلــی در شهرســتانهای آبادان
و خرمشــهر و منطقـهی اندیــکا و اللــی در اســتان خوزســتان و مناطــق محــروم سراســر کشــور ،با
مشــارکت بنیاد مســکن انقالب اســامی ،کمیتـهی امـداد امام خمینی (ره) و ســتاد ســپاه پاسـداران
انقــاب اســامی و اعتبــاری بالــغ بــر 1040میلیــارد ریال به امضا رســانده کــه تاکنون بیــش از11
هـزار واحــد آن بــه بهرهبــرداری رســیده یــا آمــادهی افتتاح اســت.
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خدمات سالمت الکترونیک ،بیمهای ،مالی و حمایتی
بنیــاد برکــت ابت ـدا بــا هــدف ارای ـهی ســه نــوع خدمــت بــه هموطنــان آغــاز بــه کار کــرد و
در ادام ـهی مســیر بنــا بــه ضــرورت و اقتضــا ،خدمــات متنــوع دیگــری همچــون ســامت
ضالحســنه بــه نيازمنـدان ،بيمـهي افـراد فاقــد
الكترونيــك ،كمــك بــه ايتــام ،اعطــاي وام قر 
پوشــش بيمـهاي ،درمــان زوجهــاي نابــارور كمبضاعــت ،ارايـهي کمــک بـرای درمــان بيمــاران
بالعــاج و نيازمنـدان مناطــق محــروم كشــور نیــز بــه فعالیتهــای این بنیــاد اضافه شــدند.
صع 
در میــان ایــن فعالیتهــا ،خدمــات ســامت الکترونیــک از جمله خدمــات نوینی اســت کــه در ارتقای
ســطح ســامت هموطنــان ســاکن در مناطــق محــروم بســیار مؤثــر بــوده و امنیــت روانــی را بـرای
بیمــاران ایــن مناطــق بــه همـراه آورده اسـت .بــه کمــک ایــن خدمــات ،بیمــاران همـواره میتوانند با
اســتفاده از ســامانههای ارتباطــی و در هــر شـرایطی بــا پزشــک معالج خــود در تماس باشــند .معاينات
ســامت الكترونيــك در قالــب 20خدمــت ارایــه میشــود ماننـد :انجام معاينــات پايــه از طریق تخت
هوشــمند  ،انجــام آزمايشهــای بیســتگانه نظيــر اندازهگيــري قنــد خــون ،چربــي خــون ،تيرویيــد،
آنزیمهــای كبــدي ،خونــي و نـوار قلــب ،برقـراری ارتبــاط بیمــاران و مراکــز درمانــی ایــن مناطــق بــا
پزشــکان متخصــص ،اســتقرار ســامانهی کنتــرل عالیــم حیاتــی در آمبوالنسهــا و ارايهی مشــاوره
از تشــخیص تــا صــدور نســخه توســط ارتبــاط بــا مراكــز تمــاس خدمــات پزشــكي بركــت و . ..
تتِل وابستــه
در همیــــن زمینه ،خــدمات ســالمت الکتـــرونیک از طریق شـــرکت برك 
بــه بنیــاد برکــت در پنــج شهرســتان محــروم پــاوه ،زهــک ،کلیبــر ،اســکو و ل ِنــده ارایــه
میشــود کــه در نتیجــهی آن  350هــزار نفــر از هموطنــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 620
میلیــارد ریــال تحــت پوشــش خدمــات مذکــور قــرار گرفتهانــد.
بنیــاد برکــت همچنیــن فعالیتهــای گســتردهای در زمینـهی خدمات بیمـهای ،مالــی و حمایتی
ویــژهی ایتــام و نیازمندانــی همچــون بیماران
صعبالعــاج ،در دســت اقــدام دارد .در ایــن
زمینــه ،بــا صــدور انــواع بیمهنامــه فقــره انواع
بیمهنامــه (شــامل بیم ـهی تکمیــل درمــان،
آتشســوزی و حــوادث انفــرادی و )...بــرای
تحــت پوشــش قــرار دادن  1.250.000نفــر از
ســاکنان روســتاهای مناطــق محروم (شــامل:
 200هــزار نفــر یتیــم در قالــب طــرح برکــت
مهــدوی و بیــش از یــک میلیــون نفــر از روســتاییان مناطــق محــروم کشــور) صادر شــده که
اعتبــاری بالــغ بــر  180میلیــارد ریــال را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ضالحســنه بـرای ازدواج ،درمــان ،تحصیــل ،تأمیــن مســکن
پرداخــت 6هـزار میلیــارد ریــال وام قر 
و اشــتغال فــردی بــه بیــش از 74هـزار نفــر افـراد کمبضاعــت توســط بانکهــای وابســته ،تحــت
پوشــش قـرار دادن 20هـزار نفــر يتيــم با اعتبــاری بالــغ بر 300میلیــارد ریــال ،اهـدای 4,000دســت
جهیزیــه بــا اعتبــاری بالغ بــر 160میلیــارد ریــال به زوجهــای کمتـوان در مناطــق محــروم و پرداخت
بالعــاج
 270میلیــارد ریــال کمــک بالعــوض بـرای تأمیــن هزینـهی داروی 45هـزار بیمــار صع 
کمبضاعــت ،از دیگــر اقدامــات حمایتــی بنیــاد برکــت در زمینـهی خدمــت به هموطنــان بوده اسـت.
بــا همــکاری و ایجــاد ائتــاف ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) و ســایر دســتگاههای
22

مســئول؛ ماننــد :ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی ،وزارت آمــوزش و پــرورش ،وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،قــوهی قضاییــه ،کمیتـهی امداد امــام خمینــی (ره) و نیــروی انتظامی،
طــرح «نمــاد» (نظــام مراقبــت اجتماعــی از دانشآمــوزان) بــا هــدف ریشـهیابی و جلوگیــری و
درمــان آســیبهای اجتماعــی و معضــات جامعـهی دانشآمــوزی کشــور آغــاز شــده اســت.
تأمیــن هزین ـهی کاشــت حلــزون شــنوایی  5هــزار کــودک ناشــنوا و ناگویــا و ارای ـهی
خدمــات مرتبــط بــا آن بــا اعتبــاری بالـ غ بــر  130میلیــارد ریــال از ســال 1396در دســتور کار
بنیــاد برکــت قــرار گرفتــه اســت.
هبـهي امــاک و اعطــای تخفیــف از ســوی ســتاد اجرایــی فرمان حضــرت امــام(ره) برای
 12,630فقــره ملــک در مناطــق محــروم بــه ارزش  1,720میلیــارد ریال.
ارایهی خدمات سالمت الکترونیک ،بیمهای ،مالی و حمایتی
سالمت الکترونیک

موضوع

خدمات در حال ارایه
تعداد مراکز تماس ایجادی
جمعیت تحت پوشش نقاط پایلوت
میزان سرمایهگذاری

موضوع

میزان سرمایهگذاری

عملکرد
 74,000نفر

 6,000میلیارد ریال

بیمهی برکت

تعداد افراد تحت پوشش بیمه
میزان سرمایهگذاری

موضوع

 620میلیارد ریال

وام قرضالحسنه

تعداد وام گیرندگان

موضوع

عملکرد
 20خدمت
 5مرکز
 350,000نفر

خدمات به ایتام

ایتام تحت پوشش
مبلغ هزینه

عملکرد
 1.250.000بیمه نامه  -نفر
 180میلیارد ریال

عملکرد

 20,000نفر

 300میلیارد ریال

ارایهی خدمات به بیماران صعبالعالج و نیازمندان مناطق محروم

موضوع

ارایهی خدمات به بیماران صعبالعالج و نیازمندان مناطق محروم
مبلغ هزینه

عملکرد
 45,000نفر

 270میلیارد ریال
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ارایهی خدمات به زوجهای نابارور مناطق محروم

تکمیل و ساخت بیمارستان در مناطق محروم کشور

از جملــه فعالیتهــای موفــق ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) در حــوزهی پزشــکی و
ســامت ،میتـوان بــه اجـرای طــرح «برکــت خانـواده» از طریــق بنیــاد برکــت بـرای پوشــش
هزینههــای درمــان نابــاروری زوجهــای نابــارور کمبضاعــت مناطــق محــروم کشــور اشــاره کرد.
براســاس ایــن طــرح ،مقــرر بــود یکهـزار زوج ســاکن مناطــق محــروم کشــور طــی برنامـهای
دو سـاله تحــت پوشــش ایــن طــرح قـرار گیرنــد .در ایــن زمینــه کارگــروه مشــترکی بــا وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی راهانـدازی شــده اســت تــا وظیفـهی شناســایی و معرفــی
زوجهــای مذکــور بــه مراکــز درمانــی طــرف قـرارداد را بــر عهــده بگیــرد.
تاکنــون  10هـزار زوج بـرای بررســی امــکان درمــان شناســایی شــدهاند کــه  4.450زوج از ایــن
تعـداد تحــت درمــان قـرار گرفتهانــد.
براســاس آمــار ارایهشــده توســط مراکــز درمانــی ویــژهی طــرح «برکــت خانـواده» ،تاکنــون تعداد
 542مــورد ثبــت بــاروری و تولــد نــوزاد گزارش شــده اســت.

بیمارســتان یکــی از اساســیترین زیرســاختهای بخــش بهداشــت و درمــان بهشــمار
مـیرود و همـواره از نیازهــای ضــروری و اصلــی مناطــق محــروم بــوده اســت .با توجــه به این
موضــوع ،ســتاد اجرایــی فرمان حضــرت امــام(ره) به منظــور ارتقــای بهداشــت و درمان و براســاس
اعــام نیــاز و مشــارکت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،کار تکمیل و ســاخت 11
بیمارســتان و  4مرکــز درمــان ســرطان بــا ظرفیــت  2هـزار و  500تخــت در شــهرهای محروم
کشــور را از طریــق بنیــاد برکــت در دســت اقـدام دارد .ایــن فعالیتهــای گســترده بــا پرداخــت
هزین ـهای بالــغ بــر  5ه ـزار و  400میلیــارد ریــال از ســال  1394آغــاز شــده و همچنــان در
حــال انجــام اســت .همچنیــن بنیــاد برکــت بــا ســاخت  159مرکــز جامــع ســامت و مراکــز
بهداشــتی ،درمانــی شــهری و روســتایی ،بــا اعتبــاری بالغ بــر  700میلیارد ریــال ،گام بلنــدی در
جهــت تحت پوشــش قـرار دادن خدمــات درمانی حدود  525نقطهی روســتایی برداشــته اســت.

درمان زوجهای نابارورکم بضاعت مناطق محروم

سرمایهگذاری برای ساخت و تکمیل بیمارستان

موضوع

عملکرد
 10,000زوج
 4,450زوج

شناسایی
اجرا

میزان سرمایهگذاری

 140میلیارد ریال

کمک به درمان کودکان ناشنوا و ناگویا

موضوع

تأمین هزینهی درمان و ارایهی خدمات مربوط به کاشت حلزون شنوایی
مبلغ هزینه

موضوع

تأمین جهیزیه

تأمین جهیزیه برای زوجهای کمبضاعت مناطق محروم
مبلغ هزینه
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عملکرد
 5,000کودک
 130میلیارد ریال
عملکرد
 4,000زوج
 160میلیارد ریال

ساخت بیمارستان در مناطق محروم

موضوع
بیمارستانهای مناطق محروم و مراکز درمان سرطان
تعداد تخت بیمارستانی
میزان سرمایهگذاری تاکنون

عملکرد
 14باب
 1,700تخت

 3, 550میلیارد ریال

المللی برکت
نعالم
بیمارستانهبیی
ساخت احداث خان

موضوع
برای ارایهی خدمات درمانی به بیماران مناطق محروم
تعداد تخت بیمارستان برکت
میزان سرمایهگذاری تاکنون
حجم کل سرمایهگذاری

عملکرد
 1باب
 740تخت

 3,550میلیارد ریال
 5,400میلیارد ریال
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حمایت ازشرکتهای دانـشبنیــان
ی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) ،میتــوان بــه افتتــاح
از دیگــر اقدامــات ویــژه 
«مؤسســهی دانشبنیــان برکــت» بــرای حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان اشــاره
کــرد کــه بــا بهرهگیــری از نظــام مدیریتــی و سیاســتی بنیــاد برکــت (حداقــل نیــروی
انســانی ،حداکثــر مشــارکت بــا مــردم ،عــدم تصدیگــری و عــدم مانــدگاری ،ورود بــه
ســرمایهگذاریهای خطرپذیــر ،اســتفاده از ظرفیتهــای کشــور و بهرهگیــری از
نیروهــای جــوان ،ارزشــی ،نخبــه و متخصــص) در ده ـهی فجــر ســال  1394کار خــود
را آغــاز نمــود.

توسعهی محیط زیست
توســعهی محیــط زیســت از فعالیتهــای جدیــد ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره)
بــه شــمار مـیرود کــه نتایــج زیســت محیطــی ،اجتماعــی و فرهنگــی بســیار مثبتــی بــه
ارمغــان خواهــد آورد« .طــرح جنــگلکاری برکــت» ،بــا ایجــاد و توســعهی یــک هــزار
ل بــا کاشــت  295هــزار اصلــه نهــال بــرای مهــار ریزگردهــا ،ایجــاد فضــای
هکتــار جنــگ 
ن اقدامهاســت.
ســبز و پوشــش جنگلــی در مناطــق حاشــیهای تهــران ،از جمل ـهی ای ـ 

ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) بــرای کاشــت ایــن تعــداد نهــال بالــغ بــر 110
میلیــارد ریــال ســرمایهگذاری کــرده اســت .پــس از افتتــاح هــزار هکتــار جنــگل در
حاشــیهی شــهر تهــران ،طــرح توســعهی جنــگلکاری برکــت بهویــژه در اســتانهای
مــرزی ایــام و خوزســتان ،بــا ایجــاد  2هــزار هکتــار جنــگل دیگــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 170میلیــارد ریــال در دســت اجراســت.
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نگاهــی اجمالــی بــه فعالیــت بنیــاد برکــت
در  11ســالی کــه از عمــر آن میگــذرد،
بهخوبــی نشــان میدهــد کــه توانمندســازی
اقتصــادی و کارآفرینــی چــه نقــش بیبدیلــی
در ایجــاد توســعهی پایــدار و محرومیتزدایــی
ایفــا میکننــد .بیشــک نــگاه مدبرانــهی
رهبــر معظــم انقــاب اســامی «مدظلهالعالــی»
در پیشــنهاد ایجــاد ایــن بنیــاد ،راه را بــرای
توانمندســازی و ایجــاد اشــتغال در مناطــق
محــروم و رفــع فقــر همــوار خواهــد کــرد و ایــن
کار نــه از طریــق تزریــق نقدینگــی ،بلکــه بــا
گســترش تولیــد انجــام خواهــد شــد.
اســتمرار فعالیــت بنیــاد برکــت میتوانــد
مــردم مناطــق محــروم را از مصرفکننــده بــه
تولیدکننــده تبدیــل کنــد و نقــش بســیار مؤثــری
در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد و بــه
عنــوان نمــاد «ثبــوت خیــر الهــی» بــر تــارک
خدمــات اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بدرخشــد
و صدقــهی جاریــه باشــد.

نگاهیکلیبهعملکردفعالیتهایاجتماعیو
محرومیتزدایی بنیاد برکت
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در
سراسرکشور

سرمایهگذاری انجامشده برای توانمندسـازی اقتصـادی و کارآفرینی

سرمایهگذاری انجام شده برای اجرای طرحهای زیربنایی
مسکن محرومین 1,040 :میلیارد ریال

پروژههای عمرانی 3,110 :میلیارد ریال

 62,000میلیارد ریال

 4,150میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای سـاخت مدارس برکت

 7,900میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای ساخت مساجد و مراکز فرهنگی برکت

 1,050میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای ساخت و تکمیل بیمارستان ،مراکز درمان سرطان
مراکز جامع سالمت و مراکز بهداشت

 6.100میلیارد ریال

سرمایهگذاری انجام شده برای ارایهی خدمات سالمت الکترونیک و بیمه

 940میلیارد ریال

ارایهی خدمات حمایتی و مالی(وام قرضالحسنه ،مستمری ایتام ،تأمین جهیزیه
درمان بیماران صعبالعالج ،هبهی امالک و پشتیبانی از گروههای جهادی)

 8,580میلیارد ریال

ی فضای سبز
سرمایهگذاری انجام شده برای جنگلکاری و توسع ه 

 280میلیارد ریال

کل سرمایهگذاری انجام شده
در مناطق کمتر توسعهیافتهی کشور

 91.000میلیارد ریال

مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»:

«معنــای اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت کــه
مــا نــگاه کنیــم ظرفیتهــای بیپایانــی
را کــه داخــل هســت جســتوجوکنیم،
شناســایی کنیــم ،بــا برنامهریــزی درســت و
صحیــح ایــن ظرفیتهــا را فعــال کنیــم،
ایــن اســتعدادها بــه کار گرفتــه بشــوند».

