«بین اش��تغال و تولید ملی ارتباط وجود دارد .اگر ما بخواهیم اش��تغال در
کش��ور به وجود بیاید ،باید به تولید ملی  -تولید بهمعنای عام کلمه؛ تولید
صنعتی ،تولید کش��اورزی ،تولید خدمات  -اهمی��ت بدهیم؛ همهی اینها
بایستی مورد توجه قرار بگیرد و برای اینها برنامهریزی بشود».
مقام معظم رهربی«مدظلهالعالی» در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)،
 20اردیبهشت 1396

«اي��ران بزرگ امروز بيش از هر زم��ان 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 نش��ان از اهميت و ضرورت
کارآفريني بهعنوان بازويي محرک در اقتصاد مقاومتي دارد .از همين رو ،در اين برههي حس��اس
از زمان ،توجه به سياس��تهاي کلي اقتصاد مقاومتي امري ضروري اس��ت .يکي از مهمترينِ اين
سياستها ،تأمين شرايط و فعالسازي تمامي امکانات و منابع مالي و سرمايههاي انساني و علمي
کش��ور بهمنظور توسعهي کارآفريني و به حداکثر رس��اندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليتهاي
اقتصادي است.
اين امر که الزم اس��ت با هدف تس��هيل و تش��ويق همکاريهاي جمعي و تأکيد بر ارتقاي
درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوس��ط انجام شود ،ميتواند زمينه را براي دستيابي به يکي
از مهمترين سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي فراهم کند.
خوشبختانه اکنون در کش��ور نهادهاي بس��ياري فعاليت خود را در اين راس��تا آغاز کرده و
(ره)
نتايج مثبت و مثمرثمری نيز داشتهاند« .بنياد برکت» وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام
يکي از همين نهادهاي پرتالش است 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».
بنياد برکت در راستاي همين رهنمود ،در  20آذرماه سال  1386توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت
اما م(ره) تأس��يس ش��د تا بهعنوان مجموعهاي براي توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي و انجام امور
عامالمنفعه ،در مناطق محروم و کمتر توسعهيافته فعاليت نمايد .اين نهاد با تفأل بر قرآن کريم «برکت»
ناميده شد تا از همان ابتدا پيامآور برکت و توسعه در مناطق محروم و کمتر توسعهيافتهي کشور باشد.
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هماکنون بنياد برکت در حوزههاي وس��يعي بهمنظور خدمت به محرومين و نقاط
کمتر توسعهيافته فعاليت دارد که مواردي از قبيل توانمندسازي اقتصادي و کارآفريني،
توس��عهي فضاهاي آموزش��ي از طريق تأس��يس مدارس برکت ،انجام امور زيربنايي،
س��اخت مراکز فرهنگي -مذهبي ،توس��عهي خدمات بيمهاي ،س��اخت بيمارستان و
افزاي��ش دسترس��ي آحاد جامعه بهويژه هموطنان س��اکن مناطق مح��روم به خدمات
بهداشتي و درماني را شامل ميشود.

سند راهبردی بنياد برکت ( ) 1395 - 99
بيانيهی مأموريت

بنياد برکت بهعنوان نمايندهي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) در ارزشآفريني
اجتماع��ي و ارای��هی خدمات ب��ه محرومين با تمرکز ب��ر مناطق کمتر توس��عه يافته،
مأموريتهاي زير را در چارچوب اساسنامه و تکاليف ابالغي به انجام ميرساند:
•مشارکت در توانمندسازي اقتصادي ،توسعهي کار آفريني و اشتغالزايي.
•کمک به آباداني و توسعهي فضاهاي آموزشي و فرهنگي -مذهبي.
•کمک به ارتقاي سطح سالمت و توسعهي فضاهاي بهداشتي و درماني.
•ارایهی خدمات حمايتي ،بيمهاي و مالي به محرومين.
بدين منظور ،بنياد برکت با بهکارگيري خردمندانهي منابع و تبعيت از سبک راهبري
مشارکتي هوشمندانهي جهادي ،خود را متعهد ميداند ضمن نقشآفريني در چارچوب
سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي ،با رويکرد عدم ماندگاري و عدم تصديگري و صيانت
از کرامت انساني محرومين ،حقوق ذينفعان خود را به نحو مطلوب تأمين نموده و به
ايجاد فرصتهاي بيشتر و مؤثرتر براي ارتقاي سطح رفاه محرومان کمک کند.

بيانيهی چشمانداز

با اس��تعانت از خداوند متعال ،بنياد برکت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت
اما م(ره) ،در افق یازده ساله مجموعهاي است:
• سرآمد در ارزشآفريني اجتماعي.

7

•نوآور در توانمندسازي اقتصادي مناطق کمتر توسعهيافته از طريق خلق ارزشهاي مشترک
اقتصادي و اجتماعي.
•خوشنام در توسعهي کارآفريني و اشتغال پايدار در مناطق کمتر توسعهيافته.
•پيشرو و پويا در ارایهی خدمات نوين به محرومين و مناطق کمتر توسعهيافته.

فعاليتهای بنياد برکت

فلس��فهي وج��ودي بني��اد برك��ت ،كم��ك و همي��اري ب��راي بهب��ود و ارتق��اي توانمندي
اقتص��ادي و كارآفرين��ي اف��راد ،گروهه��ا و واحده��اي کس��بوکار مس��تعد فعالي��ت و فاقد
دان��ش و مه��ارت الزم در مناط��ق محروم و كمتر توس��عهيافتهي كش��ور ،در راس��تاي تحقق
اهداف س��ند چش��مانداز جمهوري اس�لامي ايران و رهنموده��اي مقام معظم رهبري اس��ت.
بنياد بركت با مش��ارکت در راهاندازي و توس��عهي طرحهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف
صنعتي ،کش��اورزي و ، ...انجام طرحهاي عمراني و زيربنايي ،مدرسهس��ازي و ارایهی خدمات
سالمت ،عامالمنفعه و بيمهاي به دنبال تأثير كلي بر توسعهي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم
كشور ،افزايش فرصتهاي شغلي ،توسعهي كارآفريني ،محروميتزدايي ،فقرزدايي و جلوگيري
از مهاجرت نيروهاي محلي به شهرهاي بزرگ است.
بنياد بركت در افق س��ند بیستس��الهی جمهوري اس�لامي ايران با بهرهمن��دي از امكانات و
توانمنديه��اي بالقوه و بالفع��ل كارآفرينان و بهرهگيري كامل از ظرفيت س��ازمانهاي غيردولتي
و عامالمنفعه ،قصد دارد در توزيع مناس��ب درآمد و ايجاد فرصتهاي برابر ،ارتقاي نس��بي سطح
درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل در مناطق محروم و كمتر توسعهيافته ،اقدامهاي مؤثري را
به انجام برساند.

ويژگی فعاليتهای بنياد برکت
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نکتهه��اي كليدي و محوري در نگرش بنياد بركت نس��بت ب��ه فعاليتهاي محروميتزدايي و
همچنين توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي در كشور عبارتاند از:
•تأكي��د بر اين باور كه توس��عهي اقتص��ادي مناطق محروم و كمتر توس��عهيافته از طريق
سرمايهگذاري و راهاندازي بنگاههاي اقتصادي با توجه به مزيتهاي نسبي در اين مناطق
انجام ميگيرد.

•تأكيد بر ايجاد فرصتهاي ش��غلي محلي و جلوگي��ري از مهاجرت نيروهاي
بومي از مناطق محروم و كمتر توسعهيافته.
•تأكيد بر مش��ارکت بنياد برکت به ش��کل غيرتصديگرايان��ه و غيرماندگار به
كارآفرينان و س��رمايهگذاران محلي در جهت راهاندازي بنگاههاي اقتصادي در
قالب اصول اقتصاد و ماليهي اسالمي (مشاركتهاي حقوقي و مدني).
•تأكيد بر كمك به توس��عهي اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم
و كمتر توسعهيافته از طريق استفاده از مشاركت مردمي و آموزشي در زمينهي
اصول و روشهاي صحيح فعالیت اقتصادی.
•توج��ه وي��ژه به انجام امور زيربنايي و ايجاد و توس��عهي فضاهاي آموزش��ي
و فرهنگ��ي بهعنوان مكم��ل فعاليتهاي اقتصادي در مناط��ق محروم و كمتر
توسعهيافته.

«توانمندسازی اقتصادی و کارآفرينی» ،اولويت نخست بنياد برکت

عملکرد بنياد برکت طي  11س��ال فعاليت نشان ميدهد که مهمترين دغدغهي اين
بنياد ،رفع ريشهاي محروميت در اقصي نقاط ايران اسالمي است و براي رسيدن به اين
هدف واال ،توانمندس��ازي اقتصادي و کارآفريني همواره نخس��تين اولويت بنياد برکت
بوده است .سياست راهبردي مهم بنياد برکت در اجراي پروژههاي اقتصادي در مناطق
محروم کشور ،همواره پرهيز از تصديگري ،اجرا و استفادهي کامل از توان سازمانهاي
غيردولتي ،عامالمنفعه ،اش��خاص حقيقي و حقوقيِ کارآفرين و س��پردن مس��ئوليت و
مديريت طرحها به کارآفرينان بومي بوده اس��ت .در واقع مش��ارکت بنياد برکت صرف ًا
بهمنظور توانمندسازي اقتصادي و استقالل سرمايههاي خُ رد خصوصي در مناطق محروم
انجام ميپذيرد.
الگ��وي فعاليت در طرحهاي اقتصادي بنگاهمحور ،مش��ارکت حداکثر  49درصدي
بنياد برکت و حداقل  51درصدي کارآفرين بومي اس��ت .اينگونه مشارکت در اجراي
طرحهاي کوچک و متوسط ،با استفاده از مدلهاي ماليهي خُ رد انجام ميشود .اين يعني
کارآفرينان با داش��تن طرحي در مناطق محروم ميتوانند شريکي قدرتمند داشته باشند
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ک��ه آنها را در کارآفريني ي��اري کند .از مزيتهاي
فراوان اين شيوهي مشارکت بنياد ،ميتوان به ايجاد
فرصتهاي شغلي محلي و در نهايت جلوگيري از
مهاجرت نيروهاي بوم��ي از مناطق محروم و كمتر
توس��عهيافته اشاره کرد .مشارکت بنياد برکت با اين
ش��يوهي غيرتصديگرايان��ه و غيرماندگار ،فرصت
بيمانن��دي در اختيار كارآفرينان و س��رمايهگذاران
محلي ق��رار ميدهد و راهاندازي اينگونه بنگاههاي
اقتصادي در قالب اصول اقتصاد و ماليهي اس�لامي
(مش��اركتهاي حقوقي و مدن��ي) ،منجر به هرچه
مردميتر شدن اقتصاد ميشود.

الگوی توانمندسازی اقتصادی اجتماعمحور
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از ابتداي س��ال  1393و با گذش��ت  6س��ال از
فعاليت بنياد برکت براس��اس الگوي توانمندسازي
بنگاهمحور ،همزمان با شروع واگذاريهاي عمدهي
س��هام بنياد به کارآفرينان بومي ،بازنگري و اصالح
فرآيند مشارکت اقتصادي براس��اس بازخوردهاي
دریافت ش��ده ،آغاز ش��د .در اين راس��تا ،کميتهي
تحقي��ق و توس��عهي بنياد برک��ت مأموريت يافت
تا با بررس��ي س��ازمانهاي غيردولت��ي برتر جهان
در ح��وزهي توانمندس��ازي و فقرزدايي ،ارزيابي و
ارتباط مؤثر با س��ازمانهاي م��ردم نهاد و همکاري
با دانشگاهها و مراکز علمي مطرح ،الگوهاي جديد
توانمندس��ازي اقتصادي را تدوي��ن و براي اجرا به
بنياد برکت ارایه نمايد.
پس از انج��ام مطالعهي عمي��ق مباني نظري و
تطبيقي ،بررسي ميداني از طريق بازديد بيش از 100
نقطهي روستايي کش��ور بهمنظور تحليل وضعيت
و ش��ناخت ويژگيه��اي محيط��ي و ني��ز مذاکره،
تبادلنظ��ر ب��ا صاحبنظران و فع��االن در زمينهي
مديريت رش��د جوامع محلي ،توس��عهي روستاها،
ايجاد فعاليت اقتصادي و توس��عهي اش��تغال ،بنياد
برک��ت اق��دام به طراح��ي الگوهاي جدي��د براي

تشکیل گروه های
توسعه ی محلی
ایجاد صندوق های
پشتیبان کسب و کار

آسمان

(آییننامهی
سرمایهگذاری مردمی
و اشتغال نیروی انسانی
تولید خانگی و خرد)

تأمین و
تجهیز منابع
شناسایی
نقاط هدف و
مزیتهای آن

ایجادشرکتهای
تعاونیتوسعهی
روستایی
توانمندسازی
گروهی
تشکیل
نهاد مجری

آفتاب

سحاب

تأمین نهادهای
تولید کسب و کار
روستایی

(آییننامهی فقرزدایی
و توان افزایی برکت)
پشتیبانی و تأمین
چرخه ی تولید

(سرمایهگذاری حمایتی
اشتغالزایی برکت)

قیمتگذاری
و تأمین نهادهای
تولید

انتخاب مدل و
توسعهی کسب و کار
روستایی

مدل توسعهیروستا

تعیین نوع
کسب و کارها
شناسایی و احراز
اهلیت متقاضیان و
پشتیبانان

توانمندسازی
اجتماعی

شناخت و توسعهی
ظرفیتهای محلی

تأمین منابع مالی

تأمینمالی
طرحهای
اشتغالزایی
آموزش
مهارتی متقاضیان
قبل و حین کار

فرآوری و
بستهبندی
شروع
چرخهی تولید و
نظارت مستمر

فروش و شروع
دورهی جدید

سایر پشتیبانیها

بازاریابی

توانمندسازي اقتصادي ،توسعهي کارآفريني و اشتغالزايي مناطق محروم نموده است
که دو مورد از آن در قالب دو آييننامهي «آفتاب» (آييننامهي فقرزدايي و توانافزايي
برکت)« ،آس��مان» (آييننامهي سرمايهگذاري مردمي و اشتغال نيروي انساني) از سال
 1395و الگ��وي س��وم و چهارم تحت عنوان «مهتاب» (م��دل هادي تالش اقتصادي
برکت) و الگوي «س��حاب» (سرمايهگذاري حمايتي اشتغالزایی برکت) ،با ایجاد 10
هزار فرصت ش��غلی با اجرای طرحهای اقتصادی اجتماعمحور و تسهیالتمحور در
سال  1397در دستور کار بنياد برکت قرار گرفته است.
به فرمودهی مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي»« :کارآفريني يک عبادت محس��وب
ميش��ود و از اهميت خاصي در توسعهي اقتصادي برخوردار است» .از همين روي،
بنياد برکت از بدو تأسيس تاکنون توجه ويژهاي به اين امر داشته است و آن را هدفي
واال براي خود تلقي کرده است .خوشبختانه عملکرد بنياد در اين زمينه موفقيتآميز
بوده است ،بهطوري که تاکنون  345طرح بنگاهمحور و  150طرح تسهیالتمحور در
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 31اس��تان كش��ور توسط بنياد برکت به مرحلهي اجرا رسيده و  30منطقه برای اجرای طرحهای
اقتصادی اجتماعمحور آماده شده است .حجم كل سرمايهگذاري براي اجراي اين طرحها بالغ بر
 65هزار ميليارد ريال بوده است که اشتغالزايي  220هزار نفر ( 44.000نفر مستقيم و 176.000
نفر غيرمستقيم) را به همراه داشته است .بنياد برکت تاکنون از  215طرح بنگاه محور خارج شده
و سهام خود در اين طرحها را به شرکاي کارآفرين واگذار کرده است.

توانمندس�ازیاقتصادیازطریقمش�ارکتدرطر حهایاقتصادیمناطقمحروم
موضوع

عملکرد

تعداد طرحهای اقتصادی بنگاهمحور

 345طرح

تعداد طرحهای اشتغالزایی اجتماعمحور

 10.000طرح

تعداد طرحهای اقتصادی تسهیالتمحور

 150طرح

ظرفیت کل اشتغال (مستقیم  44هزار شغل و غیرمستقیم  176هزار شغل)

 220.000نفر

تعداد استان تحت پوشش

 31استان

تعداد بنگاههای اقتصادی که بنیاد برکت از آنها خارج شده است

 215شرکت

تعداد مشارکتهای فعال

 130شرکت

حجم کل سرمایهگذاری حوزهی توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم

 65.000میلیارد ریال

مسئوليتهای اجتماعی ،محروميتزدايی و توسعهی خدمات بنياد برکت
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فعاليتهاي بنياد برکت در زمينهي توانمندس��ازي اقتصادي کمک ش��اياني به تثبيت جمعيت
و ايجاد فعاليتهاي اقتصادي پايدار در مناطق محروم کرده اس��ت که حاصل آن ،ايجاد خدمات
متنوع و تأس��يس مراکز خدماتي و زيرس��اختي و در نتيجه ،توانمند ش��دن آن مناطق بوده است.
پ��س از آغ��از فعاليتهاي بنياد برکت ،اين نياز به توانمند ش��دن در مناطق محروم بيش از پيش
نمود پيدا کرد ،بهطوري که حجم و تنوع خدمات بنياد از سه نوع خدمت كه شامل توانمندسازي
اقتصادي ،توس��عهي امور زيربنايي و مدرسهس��ازي با اعتباری بالغبر چهار هزار و  833ميليارد

ريال در بدو تأس��يس بود ،به  55نوع خدمت در حوزهي مس��ئوليتهاي اجتماعي و
محروميتزداي��ي با اعتباری بالغ بر  95هزار ميلي��ارد ريال در مناطق محروم و کمتر
توسعهيافتهي  31استان کشور افزايش يافته است .از جمله فعاليتهاي ياد شده عالوه
بر اجراي طرحهاي توانمندسازي اقتصادي ميتوان به فعاليتهاي زيربنايي ،آموزشي
و فرهنگي مانند طرحهاي راهس��ازي ،پلسازي ،آبرساني ،برقرساني ،ساخت مراكز
 ICTو مخابراتي ،مراکز و خانههاي بهداش��ت ،پاس��گاه و حوزهي انتظامي ،مس��كن
محرومين ،ساخت و تكميل بيمارستان ،اجراي پروژههاي آبخيزداري و زيرساخت
باغباني ،ساخت مدرسه ،مسجد ،حوزهي علميه ،دارالقرآن و خانهي عالم ،اشاره کرد.
بنياد برکت در راس��تاي اي��ن فعاليتها تاکنون اجراي بي��ش از  34هزار پروژه با
اعتباری بالغ بر  15هزار و پانصد ميليارد ريال را برنامهريزي کرده است.

طر حهای زیربنایی و عمرانی مناطق محروم
موضوع

عملکرد

تعداد کل پروژههای عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در مناطق محروم

 34.000پروژه

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

 14.000پروژه

تعداد پروژههای عمرانی و زیربنایی در دست تکمیل

 20.000پروژه

حجمکلسرمایهگذاری

 15.500میلیارد ریال

ساخت مدارس برکت در مناطق محروم کشور
بيش��ک مدرسهس��ازي يکي از بنياديترين و ماندگارترين فعاليتهاي بنياد برکت
اس��ت که در راس��تاي منويات مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» در ساخت مدرسه در
روستاها و مناطق محروم کشور انجام ميشود .به همين منظور ،بنياد برکت براي تأمين
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فضاي مناس��ب و اس��تاندارد براي دانشآموزان اين مناطق ،با وزارت آموزش و پرورش و سازمان
نوس��ازي ،توسعه و تجهيز مدارس کشور در تعامل مس��تمر است .بر اين اساس ،ساخت مدارس
توسط بنياد بركت برمبناي نياز اعالم شده از سوي ادارات کل آموزش و پرورش استانهاي كشور
و با اولويت مناطق محرومتر و نيازمندتر انجام ميگيرد.
در اين زمينه تاکنون قرارداد س��اخت  1.600مدرس��ه با  9هزار كالس درس و ظرفيت پذيرش
 190هزار دانشآموز با اعتباری بالغ بر  8هزار و  200ميليارد ريال با س��ازمان نوس��ازي ،توسعه و
تجهيز مدارس کش��ور منعقد ش��ده است که از اين تعداد 1.200 ،مدرسه با  6.400كالس درس به
بهرهبرداري رسيده است و  2.500روستاي محروم کشور تحت پوشش مدارس برکت قرار گرفتهاند.

موضوع

عملکرد

تعداد مدارس دارای قرارداد ساخت

 1.600مدرسه

تعداد کالس درس مدارس دارای قرارداد ساخت

 9.000کالس

تعداد مدارس بهرهبرداری شده

 1.200مدرسه

تعداد کالس درس مدارس بهرهبرداری و تحویل شده

 6.400کالس

تعداد مدارس در دستساخت و تکمیل

 400مدرسه

تعداد استان تحت پوشش

 31استان

تعداد روستای تحت پوشش مدارس برکت

 2.500روستا

ظرفیتپذیرشدانشآموزدرمدارسبرکت

 160.000نفر

ظرفیت دانشآموزپذیری مدارس ساختهشده و در حال ساخت برکت

 190.000نفر

حجمکلسرمایهگذاری

 8.200میلیارد ریال

فعاليتهای فرهنگی و مذهبی بنياد برکت
رسيدگي به امور فرهنگي همواره جزو اولويتهاي مهم نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
بوده است و بدونشک انجام اين امور بدون ساخت و تأمين اماکن و زيرساختهاي فرهنگي-
مذهبي ميسر نخواهد بود .طي سالهاي گذشته بنياد برکت در اين زمينه فعاليتهاي گستردهاي
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موضوع

عملکرد

تعداد مساجد ،حسینیهها ،مصلی و دارالقرآنهای دارای قرارداد ساخت

 1.000قرارداد

تعداد مساجد ،حسینیهها ،مصلی و دارالقرآنهای بهرهبرداری شده

 800باب

تعداد مساجد ،حسینیهها ،مصلی و دارالقرآنهای در دستساخت

 200باب

حجمکلسرمایهگذاری

 800میلیارد ریال

داش��ته است و تاکنون قرارداد س��اخت  1.263مرکز فرهنگي و مذهبي شامل مسجد،
حسينيه ،خانهي عالم ،حوزهي علميه ،مصلی و دارالقرآن با اعتبار  1.120ميليارد ريال
در مناطق محروم کش��ور منعقد شده که  1.000واحد آنها به بهرهبرداري رسيده و يا
آمادهي افتتاح است که نشان از عملکرد موفق بنياد در اين حوزه دارد.
بر اين اس��اس ،قرارداد س��اخت  1.000مس��جد ،حس��ينيه ،مصلي و دارالقرآن با
اعتباری بالغ بر  800ميليارد ريال در مناطق محروم فاقد مس��جد منعقد شده ،که 800
واحد از آنها به بهرهبرداري رسيده است .بنياد برکت در ادامهي فعاليتهاي فرهنگي
خود ،هماکنون قرارداد ساخت  240خانهي عالِم با اعتباری بالغ بر  100ميليارد ريال
را منعقد کرده اس��ت که تاکنون  200واحد از آنها به بهرهبرداري رس��يده يا آمادهي
افتت��اح اس��ت .همچنين قرارداد س��اخت  23حوزهي علميه با اعتب��اری بالغ بر 220
ميليارد ريال نيز منعقد ش��ده است که تاکنون  21واحد از آنها به بهرهبرداري رسيده
يا آمادهي افتتاح است.

موضوع

عملکرد

احداث خانهی عالم
تعداد خانههای عالم دارای قرارداد ساخت

 240قرارداد

تعداد خانهی عالم بهرهبرداری شده

 200باب

تعدادخانهیعالمدردستساخت

 40باب

حجم سرمایهگذاری

 100میلیارد ریال

احداث ،تجهیز و تکمیل حوزههای علمیه
تعداد حوزههای علمیه دارای قرارداد ساخت

 23قرارداد

تعداد حوزههای علمیه بهرهبرداری شده

 21باب

تعداد حوزههای علمیه در دستساخت

 2باب

حجم سرمایهگذاری

 220میلیارد ریال

حجم کل سرمایهگذاری در زمینهی احداث مراکز فرهنگی  -مذهبی

 1.120میلیارد ریال
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ساخت مسکن محرومين
مس��کن ايمن و اس��تاندارد يکي از اساس��يترين نيازهاي کنوني هموطنان در مناطق محروم
کشور است.
در اين راس��تا ،بنياد برکت س��اخت  30هزار واحد مسکن محرومين را در روستاها و مناطق
محروم بهويژه در روس��تاهاي تخريبشدهي جنگ تحميلي در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر
و منطقهي انديکا و اللي در اس��تان خوزس��تان 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 رس��انده که تاکنون بيش از  11هزار واحد آن به بهرهبرداري
رسيده يا آمادهي افتتاح است.

فعاليتهای بنياد برکت در زمينهی امور زيربنايی و عمرانی
«بنياد اجتماعي و اقتصادي برکت» در راس��تاي ارايهي خدمات گسترده به محرومان و انجام
مسئوليتهاي اجتماعي ،اهتمام ويژهاي به انجام فعاليتهاي زيربنايي و عمراني در مناطق محروم
کشور دارد .به همين منظور تاکنون يک هزار و  110پروژهي زيربنايي با اعتباری بالغ بر  3هزار و
 140ميليارد ريال در مناطق محروم  31استان كشور اجرا کرده است که اموري مانند برقرساني،
آبرساني ،پلسازي ،جادهسازي ،احداث مراكز ارتباطات و فناوري اطالعات روستايي ،پاسگاه
نيروي انتظامي ،جايگاه نفت و گاز ،آبخيزداري و ...را شامل ميشود.

ساخت مسکن محرومین و اجرای سایر پروژههای زیربنایی
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موضوع

عملکرد

ساخت  30.000واحد مسکن محرومین

 1.040میلیارد ریال

اجرای سایر پروژههای زیربنایی و عمرانی در مناطق محروم

 3.140میلیارد ریال

حجمکلسرمایهگذاری

 4.180میلیارد ریال

سرمايهگذاری برای ساخت و تکميل بيمارستان
موضوع
ساخت
 10بیمارستان

ساخت مراکز
درمان سرطان
ساخت مراکز
جامع سالمت،
مراکز و خانههای
بهداشت
ساخت بیمارستان
برکت

عملکرد

بیمارستان و مراکز درمان سرطان مناطق محروم

 10باب

تعداد تخت بیمارستانی

 1.200تخت

میزان سرمایهگذاری انجامشده تاکنون

 1.250میلیارد ریال

برای ارایهی خدمات درمانی به بیماران مناطق محروم

 4باب

تعداد تخت بیمارستان برکت

 560تخت

میزان سرمایهگذاری

 600میلیارد ریال

برای ارایهی خدمات درمانی به بیماران مناطق محروم

 175باب

میزان سرمایهگذاری انجامشده تاکنون

 700میلیارد ریال

برای ارایه خدمات درمانی به بیماران مناطق محروم

 1باب

تعداد تخت بیمارستان برکت

 740تخت

میزان سرمایهگذاری انجامشده تاکنون

 3.550میلیارد ریال

حجم کل سرمایهگذاری

 6.100میلیارد ریال

تکميل و ساخت بيمارستان در مناطق محروم کشور
بيمارس��تان يکي از اساسيترين زيرس��اختهاي بخش بهداشت و درمان بهشمار
ميرود و همواره از نيازهاي ضروري و اصلي مناطق محروم بوده است.
ب��ا توجه به اين موضوع ،س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت امام (ره) ب��ه منظور ارتقاي
بهداش��ت و درمان و براساس اعالم نياز و مشارکت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ،کار تکميل و ساخت  11بيمارستان و  4مرکز درمان سرطان با ظرفيت  2هزار
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و  500تخت در شهرهاي محروم کشور را از طريق بنياد برکت در دست اقدام دارد.
اي��ن فعاليتهاي گس��ترده با پرداخت هزين��هاي بالغ بر  5هزار و  400ميليارد ريال از س��ال
 1394آغاز شده و همچنان در حال انجام است .همچنين بنياد برکت با ساخت  200مرکز جامع
س�لامت و مراکز بهداشتي ،درماني شهري و روستايي ،با اعتباری بالغ بر  700ميليارد ريال ،گام
بلندي در جهت تحت پوش��ش قراردادن خدمات درماني حدود  525نقطهي روس��تايي برداشته
است.

خدمات بیمهای برکت

بنياد برکت 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 پوش��ش قرار دادن  1.900.000نفر از س��اکنان روس��تاهاي
مناطق محروم صادر شده است.
نگاه��ي اجمالي به فعاليت بنياد برکت در  11س��الي که از عمر آن ميگذرد ،بهخوبي نش��ان
ميدهد که توانمندسازي اقتصادي ،کارآفرینی و حمایت از کار و تولید ایرانی در راستای تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،چه نقش بيبديلي در ايجاد توسعهي پايدار و محروميتزدايي ايفا
ميکنند .بيشک نگاه مدبرانهي رهبر معظم انقالب اسالمي «مدظلهالعالي» در پيشنهاد ايجاد اين
بنياد ،راه را براي توانمندس��ازي و ايجاد اش��تغال در مناطق محروم و رفع فقر هموار خواهد کرد
و اين کار نه از طريق تزريق نقدينگي ،بلکه با گسترش توليد انجام خواهد شد .استمرار فعاليت
بنياد برکت ميتواند مردم مناطق محروم را از مصرفکننده به توليدکننده تبديل کند و نقش بسيار
مؤثري در تحقق اقتصاد مقاومتي داشته باشد و به عنوان نماد «ثبوت خير الهي» بر تارک خدمات
اقتصادي و اجتماعي کشور بدرخشد و صدقهي جاريه باشد.

موضوع
بیمهی برکت
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عملکرد

تعداد روستاییان تحت پوشش خدمات بیمه

 1.900.000بیمهنامه -نفر

میزان سرمایهگذاری

 200میلیارد ریال

خدمات سالمت الکترونيک ،مالی و حمايتی
ارایهی خدمات مالی و حمایتی ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) در مناطق محروم از طریق بنیاد اجتماعی برکت احس��ان
انجام میش��ود .این موارد ش��امل خدمات سالمت الكترونيك،
كم��ك به ايتام ،اعطاي وام قرضالحس��نه ب��ه نيازمندان ،درمان
زوجهاي نابارور كمبضاعت ،تأمین جهیزیه ،کمک به درمان کودکان ناشنوا و بيماران
صعبالعالج و نيازمندان مناطق محروم كشور و ...است .خدمات سالمت الکترونيک
از جمله خدماتی اس��ت که در ارتقاي سطح س�لامت هموطنان ساکن در روستاها و
مناطق محروم بس��يار مؤثر بوده و امنيت رواني را ب��راي بيماران اين مناطق به همراه
آورده است .به کمک اين خدمات ،بيماران همواره ميتوانند با استفاده از سامانههاي
ارتباطي و در هر ش��رايطي با پزش��ک معالج خود در تماس باشند .معاينات سالمت
الكتروني��ك در قال��ب  20خدمت ارايه ميش��ود .در همين زمينه ،خدمات س�لامت
الکترونيک از طريق ش��رکت بركتتِل در پنج شهرس��تان محروم پاوه ،زهک ،کليبر،
اسکو و لِنده ارايه ميشود که در نتيجهي آن  350هزار نفر از هموطنان با اعتباری بالغ
بر  620ميليارد ريال تحت پوشش خدمات مذکور قرار گرفتهاند.

موضوع
سالمت الکترونیک

عملکرد

خدمات در حال ارایه

 20خدمت

تعداد  CONTACT CENTERایجادشده

 5مرکز

جمعیت تحت پوشش نقاط پایلوت

 350.000نفر

میزان سرمایهگذاری

 620میلیارد ریال

بنياد اجتماعی برکت احس��ان فعاليتهاي حمایتی متنوعی در مناطق محروم داشته
است که از جملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•پرداخت  6.500ميليارد ريال وام قرضالحس��نه براي ازدواج ،درمان ،تحصيل،
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تأمين مسکن و اشتغال فردي به بيش از  80هزار نفر افراد کمبضاعت توسط بانکهاي وابسته
•حمایت مالی از  20هزار یتیم و تحت پوشش بیمه قرار دادن  200هزار نفر يتيم در قالب طرح
برکت مهدوی ،در مجموع با اعتباری بالغ بر  300ميليارد ريال
•اهداي  4.000دست جهيزيه با اعتباری بالغ بر  160ميليارد ريال به زوجهاي کمتوان
•پرداخ��ت  340ميلي��ارد ري��ال کم��ک بالع��وض ب��راي تأمي��ن هزين��هي داروي
 50هزار بيمار صعبالعالج کمبضاعت
•اهدای  150هزار کیف و لوازمالتحریر به دانشآموزان مناطق محروم
•اهدای  3.000ویلچر به افراد کمتوان حرکتی
•مجهز کردن مراکز آموزشی مناطق محروم و آسیبدیده از زلزله به امکانات ورزشی

موضوع
وام قرضالحسنه

خدمت به ایتام
تأمین جهیزیه برای زوجهای مناطق
محروم
ارایهی خدمات به بیماران صعبالعالج
و نیازمندان مناطق محروم
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عملکرد
تعداد وا م گیرندگان

 80,000نفر

ایتام تحت پوشش طرح برکت مهدوی

 200.000نفر

ایتام تحت پوشش خدمات مستمری

 20.000نفر

مبلغ وام

 6.500میلیارد ریال

مبلغ هزینه

 300میلیارد ریال

دست جهیزیه

 4.000زوج

مبلغ هزینه

 160میلیارد ریال

بیمار

 50.000نفر

مبلغ هزینه

 340میلیارد ریال

از دیگر خدمات بنیاد اجتماعی برکت احسان میتوان به این موارد اشاره کرد:
• آغ��از به کار ط��رح «نماد» (نظام مراقب��ت اجتماعي از دانشآموزان) با هدف ريش��هيابي
و جلوگيري و درمان آس��يبهاي اجتماعي و معضالت جامعهي دانشآموزي کش��ور ،با
همکاري و ايجاد ائتالف س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و ساير دستگاههاي مسئول؛
مانند :سازمان مديريت و برنامهريزي ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت ،درمان

و آموزش پزشکي ،قوهي قضاييه ،کميتهي امداد امام خميني(ره) و نيروي انتظامي
•تأمين هزينهي کاشت حلزون شنوايي  5هزار کودک ناشنوا و ناگويا و ارايهي
خدم��ات مرتبط با آن با اعتباری بالغ بر  130ميليارد ريال از س��ال  1396از
سوی بنياد برکت

موضوع

کاشت حلزون گوش برای
کودکان ناشنوا

عملکرد

کودکان تحت پوشش

 5.000نفر

مبلغ هزینه

 130میلیارد ریال

ارايهی خدمات به زوجهای نابارور مناطق محروم
از جمله فعاليتهاي موفق ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در حوزهي پزشکي
و س�لامت ،ميتوان ب��ه اجراي طرح «برکت خانواده» از طري��ق بنياد اجتماعی برکت
احس��ان براي پوش��ش هزينههاي درمان ناباروري زوجهاي نابارور کمبضاعت مناطق
محروم کش��ور اش��اره کرد .براس��اس اين طرح ،مقرر بود يکهزار زوج ساکن مناطق
محروم کش��ور طي برنامهاي دو ساله تحت پوشش اين طرح قرار گيرند .در اين زمينه
کارگروه مش��ترکي با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي راهاندازي شده است
تا وظيفهي شناس��ايي و معرفي زوجهاي مذکور ب��ه مراکز درماني طرف قرارداد را بر
عهده بگيرد .تاکنون  10هزار زوج براي بررس��ي امکان درمان شناس��ايي ش��دهاند که
 5.000زوج از اين تعداد تحت درمان قرار گرفتهاند .براس��اس آمار ارايهش��ده توسط
مراکز درماني ويژهي طرح «برک��ت خانواده» ،تاکنون تعداد  600مورد ثبت باروري و
تولد نوزاد گزارش شده است.

موضوع
 IVFزوجهای نابارور
کمبضاعت مناطق محروم

عملکرد
شناسایی

 10.000نفر

میزان سرمایهگذاری

 150میلیارد ریال

اجرا

 5.000نفر
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هبهی امالک
هبهي امالک و اعطاي تخفيف از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام براي  12.630فقره
ملک در مناطق محروم به ارزش  1.720ميليارد ريال به انجام رسیده است.
(ره)

موضوع
هبهی امالک و اعطای تخفیف
در مناطق محروم

عملکرد
واگذاری امالک

 12,630فقره ملک

مبلغ هزینه

 1.720میلیارد ریال

توسعهی محیطزیست
توس��عهي محيط زيس��ت از فعاليتهاي جديد س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام به شمار
ميرود که نتايج زيس��تمحيطي ،اجتماعي و فرهنگي بسيار مثبتي به ارمغان خواهد آورد« .طرح
جنگل کاري برکت» ،با ايجاد و توس��عهي يک هزار هکتار جنگل با کاشت  295هزار اصله نهال
براي مهار ريزگردها ،ايجاد فضاي س��بز و پوش��ش جنگلي در مناطق حاشيهاي تهران ،از جملهي
اين اقدامهاس��ت .س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) براي کاش��ت اين تعداد نهال بالغ بر 110
ميليارد ريال سرمايهگذاري کرده است.
پس از افتتاح هزار هکتار جنگل در حاش��يهي ش��هر تهران ،طرح توسعهي جنگلکاري برکت
بهويژه در استانهاي مرزي ايالم و خوزستان ،با ايجاد  2هزار هکتار جنگل ديگر با اعتباری بالغ
بر  170ميليارد ريال در دست اجراست.
(ره)

موضوع
جنگلکاری و اقدامات
زیستمحیطی

22

عملکرد
طرح جنگلکاری برکت

 3,000هکتار

مبلغ هزینه

 280میلیارد ریال

نگاهی کلی به عملکرد فعالیتهای اجتماعی و محرومیتزدایی
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سراسر کشور
95.000
میلیارد ریال

کل سرمایهگذاری انجامشده در مناطق محروم کشور
توانمندسازی اقتصادی
 65.000میلیارد ریال
ساخت مدارس برکت
 8.200میلیارد ریال
ساخت مساجد و مراکز فرهنگی
 1.120میلیارد ریال
ساخت مسکن محرومین
 1.040میلیارد ریال
سایرطرحهای زیربنایی و عمرانی
 3.140میلیارد ریال
ن و مراکز و خانههای بهداشت
ساخت و تکمیل بیمارستا 
 6.100میلیارد ریال
خدمات سالمت الکترونیک ،مالی ،بیمهای و حمایتی
 10.400میلیارد ریال
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مؤسسهی دانشبنیان برکت
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام به منظور تقویت اقتصاد
دانشبنی��ان کش��ور اقدام به تش��کیل مؤسس��ه دانشبنیان برکت
در بهمنم��اه  1394نم��ود .این مؤسس��ه توس��عهی زیس��تبوم
کارآفرینی و مش��ارکت در کس��ب و کارهای دانشبنیان در قالب
س��رمایهگذاریهای جس��ورانه را در دس��تور کار خود قرار داده و با این هدف در دو بخش
توسعهی زیرساختها و سرمایهگذاری در کسب و کارهای دانشبنیان اقدامات زیر را انجام
داده است.
مؤسس��هی دانشبنیان برکت در دو س��ال گذشته با مش��ارکت بخش خصوصی بیش از
 470میلیارد ریال س��رمایهگذاری روی حدود  60کس��بوکار نوآور در زمینههای تجهیزات
و س��ختافزار ،اینترنت اش��یا ،فناوری اطالعات ،فناوریهای مالی ،س��رمایهگذاری جمعی،
آموزش ،گردش��گری و تجارت الکترونیک انجام داده اس��ت .این کسبوکارها بیش از 650
فرصت شغلی مستقیم و  16.000فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کردهاند.
عالوه بر این ،با توجه به نيازهای این نوع کسبوکارها در مراحل مختلف رشد ،مجموعه
پارادایس هاب به عنوان یک فضای کار اش��تراکی و ش��تابدهندههای هاردتک در حیطهی
اینترنت اش��یا« ،اجوتک» در حیطهی آموزش و «هلثیو» در زمینهی س�لامت در حال ارایهی
خدمات مورد نیاز به کس��بوکارها هس��تند .همچنین سامانهی پرابلم تبدیل به بستری برای
برگ��زاری مس��ابقات عمومی و رقابت دانشجویان برای حل مس��ایل و مش��کالت واقعی
شرکتها و سازمانها شده است.
(ره)
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