








حضرت امام خمینی )ره( :
به محرومان  از خدمت  باالتــر  »گمــان نمی کنم هیچ عبادتی 

باشد.« وجود داشته 



6



77

ــی نشــان از اهمیــت و  ــی« به خوب ایــن ســخن گران بهــای مقــام معظــم رهبــری »مدظله العال
ضــرورت کارآفرینــی بــه عنــوان بازویــی محــرک در اقتصــاد مقاومتــی دارد. از همیــن روی، 
در ایــن برهــه ی حســاس از زمــان و در ســالی کــه بــه »اقتصــاد مقاومتــی: تولیــد و اشــتغال« 
ــی اقتصــاد مقاومتــی امــری ضــروری  ــه سیاســت های کل نام گــذاری شــده اســت، توجــه ب
اســت. یکــی از مهم تریــِن ایــن سیاســت ها، تأمیــن شــرایط و فعال ســازی تمامــی امکانــات 
و منابــع مالــی و ســرمایه های انســانی و علمــی کشــور بــه منظــور توســعه ی کارآفرینــی و بــه 
حداکثــر رســاندن مشــارکت آحــاد جامعــه در فعالیت هــای اقتصــادی اســت. ایــن امــر کــه الزم 
اســت بــا هــدف تســهیل و تشــویق همکاری هــای جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــای درآمــد و نقش 
طبقــات کم درآمــد و متوســط انجــام شــود، می توانــد زمینــه را بــرای دســتیابی بــه یکــی از 

مهم تریــن سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی فراهــم کنــد. 
خوشــبختانه  اکنــون در کشــور نهادهــای بســیاری فعالیــت خــود را در ایــن راســتا آغــاز کــرده  و 
نتایــج مثبــت و مثمرثمــری نیــز داشــته اند. »بنیــاد برکــت« وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان 
حضــرت امــام )ره( یکــی از همیــن نهادهــای پرتــاش اســت که در پیشــانی فعالیت هــای خود، 
بــه خودکفایــی مــردِم مناطــق محــروم و هم وطنانــی کــه مجالــی بــرای بــروز اســتعدادهای 

ــردازد. ــته اند، می پ ــود نداش خ
بنــای تأســیس بنیــاد برکــت، دســتور مقــام معظــم رهبــری »مدظله العالــی« خطــاب بــه رییــس 
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره(، آقــای دکتــر مخبــر، بــوده اســت کــه فرمودنــد: »در 
ذهنــم حــل مشــکات محرومیــن 
بــوده اســت. مثــًا مشــکات هــزار 
روســتا را  کامــًا حــل کنیــد. چه قدر 
خــوب اســت هــزار نقطــه آبــاد شــود 
یــا هــزار مدرســه در کشــور ســاخته 
شــود، ایــن دســتگاه را بــرای این کار 

آمــاده کنیــد.«
ــن  ــتای همی ــت در راس ــاد برک بنی
رهنمــود، در 20 آذر مــاه ســال 1386 
توســط ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام )ره( تأســیس شــد تــا به عنــوان مجموعــه ای برای 
توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی و انجــام امــور عام المنفعــه، در مناطــق محــروم و کم تــر 
توســعه یافته فعالیــت نمایــد. ایــن نهــاد بــا تفــأل بــر قــرآن کریــم »برکــت« نامیــده شــد تــا از 
همــان ابتــدا پیــام آور برکــت و توســعه در مناطــق محروم و کم تر توســعه یافته ی کشــور باشــد.

بنیــاد برکــت کــه منابــع مالــی آن از ســوی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( تأمیــن 
می شــود، در 10 ســال فعالیــت مســتمر خــود دســتاوردهای ارزنــده ای در زمینه هــای گوناگــون 

ــه کار  ــر ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی ــزرگ ام ــران ب »ای
و کارآفرینــی نیــاز دارد تــا هم چــون عقابــی تیزپــرواز، 
گیــرد.« اوج  افتخــار  و  آبادانــی  و  پیشــرفت  فضــای  در 
مقام معظم رهبری »مدظله العالی« در دیدار با کارآفرینان، 16 شهریور 138۹



8

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 ابتــدا بــر بنیان گــذاران آن آشــکار بــود. بــه همیــن منظــور و پــس از مطالعــات 
اقتصــادِی بیــش از 80 مــدل مشــابه در جهــان، الگــوی فعالیت این بنیاد تدوین شــد؛ الگویـــی 

کــه بررســی آن نشــان می دهــد نــه کم نظیـــر، بلکــه در ســطح جهــان بی نظیــر اســت. 
هم اکنــون بنیــاد برکــت در حوزه هــای وســیعی بــه منظــور خدمــت بــه محرومیــن و نقــاط 
کم تــر توســعه یافته فعالیــت دارد کــه مــواردی از قبیــل توانمندســازی اقتصــادی و کارآفرینــی، 
توســعه ی فضاهــای آموزشــی از طریق تأســیس مــدارس برکت، انجــام امور زیربنایی، ســاخت 
مراکــز فرهنگــی- مذهبــی، توســعه ی خدمات بیمــه ای، مالــی و حمایتی، ســاخت بیمارســتان 
و افزایــش دسترســی آحــاد جامعــه به ویــژه هم وطنــان ســاکن مناطــق محــروم بــه خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی را شــامل می شــود.

فلســفه ی وجــودي بنیــاد برکــت، کمك و همیــاري بــراي بهبود و ارتقــاي توانمنــدي اقتصادي 
و کارآفرینــي افــراد، گروه هــا و واحدهــاي کســب و کار مســتعد فعالیــت و فاقــد دانــش و مهارت 
ــر توســعه یافته ی کشــور، در راســتاي تحقــق اهــداف ســند  الزم در مناطــق محــروم و کم ت

چشــم انداز جمهــوري اســامي ایــران، و رهنمودهــاي مقــام معظــم رهبــري اســت.  
در  مشــارکت  بــا  برکــت  بنیــاد 
راه انــدازي و توســعه ی طرح هــاي 
ــف  ــای مختل ــادی در بخش ه اقتص
صنعتــی، کشــاورزی و ...، انجــام 
زیربنایــي،  و  عمرانــي  طرح هــای 
مدرسه ســازي و ارایــه ی خدمــات 
ســامت، عام المنفعــه، بیمــه ای، مالی 
ــي  ــر کل ــال تأثی ــه دنب ــی ب و حمایت
بــر توســعه ی اقتصــادي و اجتماعــی 

مناطــق محــروم کشــور، افزایش فرصت هــاي شــغلي، توســعه ی کارآفرینــي، محرومیت زدایی، 
ــت.  ــزرگ اس ــهرهای ب ــه ش ــي ب ــاي محل ــرت نیروه ــري از مهاج ــي و جلوگی فقرزدای

بنیــاد برکــت در افق ســند بیســت ســاله ی جمهوري اســامي ایــران بــا بهره منــدي از امکانات 
و توانمندي هــاي بالقــوه و بالفعــل کارآفرینــان و بهره گیــري کامــل از ظرفیــت ســازمان هاي 
ــاي  ــاد فرصت ه ــد و ایج ــب درآم ــع مناس ــد دارد در توزی ــه، قص ــي و عام المنفع غیردولت
برابــر، ارتقــاي نســبي ســطح درآمد ســرانه و رســیدن به اشــتغال کامــل در مناطق محــروم و کم تر 
توســعه یافته، اقدام هــای مؤثــري را بــه انجــام برســاند. حفظ ارزش هــاي انقاب اســامي و حقوق 
مــردم، تأکیــد بــر عدالت اجتماعــي و اقتصــادي، حفــظ کرامت انســاني، مســئولیت پذیري، صیانت 
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نکته هــای کلیــدی و محــوري در نگــرش بنیــاد برکــت نســبت بــه فعالیت هــاي 
محرومیت زدایي و هم چنین توانمندسازي  اقتصادي و اجتماعی در کشور عبارت اند از:

 تأکیــد بــر ایــن بــاور کــه توســعه ی اقتصــادي مناطــق محــروم و کم تــر توســعه یافته 
ــاي  ــه مزیت ه ــه ب ــا توج ــادي ب ــاي اقتص ــدازي بنگاه ه ــرمایه گذاري و راه ان ــق س از طری

نســبي در ایــن مناطــق انجــام مي گیــرد.
ــري از مهاجــرت نیروهــاي  ــي و جلوگی ــر ایجــاد فرصت هــاي شــغلي محل ــد ب  تأکی

ــعه یافته. ــر توس ــروم و کم ت ــق مح ــي از مناط بوم
 تأکیــد بــر مشــارکت بنیــاد برکــت بــه شــکل غیرتصدي گرایانــه و غیرمانــدگار بــه 
ــادي در  ــاي اقتص ــدازي بنگاه ه ــت را ه ان ــي در جه ــرمایه گذاران محل ــان و س کارآفرین

ــي(. ــب اصــول اقتصــاد و مالیــه ی اســامي )مشــارکت هاي حقوقــي و مدن قال
ــق  ــدار در مناط ــتغال پای ــاد اش ــادي و ایج ــعه ی اقتص ــه توس ــك ب ــر کم ــد ب  تأکی
محــروم و کم تــر توســعه یافته از طریــق اســتفاده از مشــارکت مردمــي و آموزشــي در 

ــح شــرکت داري. ــه ی اصــول و روش هــاي صحی زمین
 توجــه ویــژه بــه انجــام امــور زیربنایــی و ایجــاد و توســعه ی فضاهــاي آموزشــي و 
ــر  ــروم و کم ت ــق مح ــادي در مناط ــاي اقتص ــل فعالیت ه ــوان مکم ــه عن ــی ب فرهنگ

توســعه یافته.

ویژگی  فعالیت های بنیاد برکت 

و توجــه خــاص بــه حقــوق و نیازهــاي اساســي اقشــار آســیب پذیر، از ارزش هــاي اصلــی و اساســي 
مــورد تأکیــد بنیــاد برکــت بــه شــمار می روند. 
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سند راهبردی بنیاد برکت )1395-99(

بیانیه ی مأموریت

بنیــاد برکــت بــه عنــوان نماینده ی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( در ارزش آفرینی 
اجتماعــی و ارایــه ی خدمــات بــه محرومیــن بــا تمرکــز بــر مناطــق کم تــر توســعه یافته، 
مأموریت هــای زیــر را در چارچــوب اســاس نامه و تکالیــف اباغــی بــه انجــام می رســاند:

* مشارکت در توانمندسازی اقتصادی، توسعه ی کار آفرینی و اشتغال زایی.
* کمك به آبادانی و توسعه ی فضاهای آموزشی و فرهنگی- مذهبی.

* کمك به ارتقای سطح سامت و توسعه ی فضاهای بهداشتی و درمانی.
*  ارایه ی خدمات حمایتی، بیمه ای و مالی به محرومین.

ــبك  ــت از س ــع و تبعی ــه ی مناب ــری خردمندان ــا به  کارگی ــت ب ــاد برک ــور بنی ــن منظ بدی
راهبــری مشــارکتی هوشــمندانه ی جهــادی، خــود را متعهــد می دانــد ضمــن نقش آفرینــی 
ــدم  ــدگاری و ع ــدم مان ــرد ع ــا رویک ــی، ب ــاد مقاومت ــت های اقتص ــوب سیاس در چارچ
تصدی گــری و صیانــت از کرامــت انســانی محرومیــن، حقــوق ذی نفعــان خــود را بــه نحــو 
مطلــوب تأمیــن نمــوده و بــه ایجــاد فرصت هــای بیش تــر و مؤثر تــر بــرای ارتقــای ســطح 

رفــاه محرومــان کمــك کنــد.

بیانیه ی چشم انداز

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

* سرآمد در ارزش آفرینی اجتماعی.
* نــوآور در توانمندســازی اقتصــادی مناطــق کم تــر توســعه یافته از طریــق خلــق ارزش های 

    مشترک اقتصادی و اجتماعی.
* خوش نام در توسعه ی کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق کم تر توسعه  یافته.

* پیشرو و پویا در ارایه ی خدمات نوین به محرومین و مناطق کم تر توسعه یافته.
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عملکــرد بنیــاد برکــت طــی 10 ســال  فعالیــت نشــان می دهــد کــه مهم تریــن دغدغــه ی 
ــرای  ــاد، رفــع ریشــه ای محرومیــت در اقصــی نقــاط ایــران اســامی اســت و ب ایــن بنی
ــی همــواره نخســتین  ــن هــدف واال، توانمندســازی اقتصــادی و کارآفرین ــه ای رســیدن ب
اولویــت بنیــاد برکــت بــوده اســت؛ امــری کــه جــز بــا رعایــت سیاســت ها و اولویت هــای 
ــاد برکــت در  ــردی مهــم بنی ــود. سیاســت راهب ــر نخواهــد ب ــی انجام پذی اقتصــاد مقاومت
اجــرای پروژه هــای اقتصــادی در مناطــق محــروم کشــور، همــواره پرهیــز از تصدی گــری، 
اجــرا و اســتفاده ی کامــل از تــوان ســازمان های غیردولتــی، عام المنفعــه، اشــخاص حقیقــی 
ــی  ــان بوم ــه کارآفرین ــا ب ــت طرح ه ــن، و ســپردن مســئولیت و مدیری ــِی کارآفری و حقوق
بــوده اســت. در واقــع مشــارکت بنیــاد برکــت صرفــاً به منظــور توانمند ســازی اقتصــادی و 

ــرد.  اســتقال ســرمایه های ُخــرد خصوصــی در مناطــق محــروم انجــام می پذی

ــاد برکــت و  ــر 4۹ درصــدی بنی ــا، مشــارکت حداکث ــه طرح ه ــت در این گون الگــوی فعالی
حداقــل 51 درصــدی کارآفریــن بومــی اســت. این گونــه مشــارکت در اجــرای طرح هــای 
کوچــك و متوســط، بــا اســتفاده از مدل هــای مالیــه ی ُخــرد انجــام می شــود. ایــن یعنــی 
کارآفرینــان بــا داشــتن طرحــی در مناطــق محــروم می تواننــد شــریکی قدرتمنــد داشــته 
ــیوه ی  ــن  ش ــراوان ای ــای ف ــد. از مزیت ه ــاری کن ــی ی ــا را در کارآفرین ــه آن ه ــند ک باش
مشــارکت بنیــاد، می تــوان بــه ایجــاد فرصت هــاي شــغلي محلــي و در نهایــت جلوگیــري 

ــر توســعه یافته اشــاره کــرد. از مهاجــرت نیروهــاي بومــي از مناطــق محــروم و کم ت
ــت  ــدگار، فرص ــه و غیرمان ــیوه ی غیرتصدي گرایان ــن ش ــا ای ــت ب ــاد برک ــارکت بنی مش
ــدازي  ــد و را ه ان ــرار می ده ــي ق ــرمایه گذاران محل ــان و س ــار کارآفرین ــدی در اختی بی مانن
اســامي  مالیــه ی  و  اقتصــاد  اصــول  قالــب  در  اقتصــادي  بنگاه هــاي  این گونــه 

»توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی«، اولویت نخست بنیاد برکت
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 توانمندسازی اقتصادی از طریق مشارکت در طرح های اقتصادی مناطق محروم 

)مشــارکت هاي حقوقــي و مدنــي(، منجــر بــه هرچــه مردمی تــر شــدن اقتصــاد می شــود.   
کمبــود  در ســال های گذشــته بســیاری از واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل جهــش نــرخ ارز،
ســرمایه ی در گــردش و تعمیــق رکــود دچــار مشــکل تولیــد و حتــی تعطیلی کامل شــده اند 
و طبیعــی اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی رغبــت 
چندانــی بــه حضــور در مناطــق محــروم نداشــته باشــند. بــا توجــه بــه ایــن کمبــود بــزرگ 
در مناطــق محــروم، کمك هــای بنیــاد برکــت بــه ســرمایه گذارانی کــه در ایــن مناطــق 
دچــار مشــکات ناشــی از تکانه هــای اقتصــادی هســتند، بــرای ایــن کارآفرینــان بســیار 
ارزشــمند و مثمرثمــر خواهــد بــود. هــدف نهایــی بنیــاد برکــت از مشــارکت بــا واحدهــای 
تولیــدی و انجــام ســرمایه گذاری در 
ــتغال  ــاد اش ــد و ایج ــا، تولی پروژه ه
ــروی  ــظ نی ــب حف ــه موج اســت ک
و  جمعیــت  تثبیــت  بومــی،  کار 
ــود و  ــرت می ش ــری از مهاج جلوگی
ــوه  ــای اقتصــادی را از بالق توانایی ه

ــد.  ــل می کن ــل تبدی ــه بالفع ب
بنــا بــر گفتــه ی مقــام معظــم 
رهبــری »مدظله العالــی«: »کارآفرینــی 
یــك عبــادت محســوب می شــود و از اهمیــت خاصــی در توســعه ی اقتصــادی برخــوردار 
اســت«. از همیــن روی، بنیــاد برکــت از بــدو تأســیس تاکنــون توجــه ویــژه ای بــه ایــن 
ــه  ــت. خوش بختان ــرده اس ــی ک ــود تلق ــرای خ ــی واال ب ــت و آن را هدف ــته اس ــر داش ام
عملکــرد بنیــاد در ایــن زمینــه بســیار موفقیت آمیــز بــوده اســت، به طــوری کــه تاکنــون 
322 طــرح در 31 اســتان کشــور توســط بنیــاد برکــت بــه مرحلــه ی اجــرا رســیده اند. حجم 
ــوده  ــال ب ــارد ری ــر 58 هــزار میلی ــغ ب ــرای اجــرای ایــن طرح هــا بال کل ســرمایه گذاري ب
ــر  ــتقیم و 158,232 نف ــر مس ــر )3۹,558 نف ــزار و 7۹0 نف ــتغال زایی 1۹7 ه ــه اش ــت ک اس
غیرمســتقیم( را بــه  همــراه داشــته اســت. بنیــاد برکــت تا کنــون از 170 طــرح خــارج شــده  

ــرده اســت. ــذار ک ــن واگ ــه شــرکای کار آفری ــا را ب ــن طرح ه ــود در ای و ســهام خ

عملکردموضوع
322 طرحتعداد طرح های اقتصادی

1۹7,7۹0 نفـرظرفیت کل اشتغال )مستقیم 3۹,558 شغل و غیرمستقیم 158,232 شغل(
31 استانتعداد استان تحت پوشش

170 شرکتتعداد مشارکت هایی که بنیاد برکت از آن ها خارج شده است
152 شرکت / پروژهتعداد شرکت های فعال و پروژه های در حال اجرا

58,000 میلیارد ریالحجم کل سرمایه گذاری انجام شده
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فعالیت هــای بنیــاد برکــت در زمینــه ی توانمندســازی اقتصــادی کمــك شــایانی بــه تثبیت 
ــدار در مناطــق محــروم کــرده اســت کــه  ــت و ایجــاد فعالیت هــای اقتصــادی پای جمعی
حاصــل آن، ایجــاد خدمــات متنــوع و تأســیس مراکــز خدماتــی و زیرســاختی و در نتیجــه 
توانمنــد شــدن آن مناطــق بــوده اســت. پــس از آغــاز فعالیت هــای بنیــاد برکــت، ایــن نیــاز 
بــه توانمنــد شــدن در مناطــق محــروم بیــش از پیــش نمــود پیــدا کــرد، به طــوری کــه 
حجــم و تنــوع خدمــات بنیــاد از ســه نــوع خدمــت کــه شــامل توانمندســازی اقتصــادی، 
توســعه ی امــور زیربنایــی و مدرسه ســازي بــا اعتبــاری بالــغ بــر چهــار هــزار و 833 میلیــارد 
ریــال در بــدو تأســیس بــود، بــه 42 نــوع خدمــت در حــوزه ی مســئولیت های اجتماعــی 
ــال در مناطــق محــروم و  ــارد ری ــر 84 هــزار میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب و محرومیت زدایــی ب

ــه اســت. ــر توســعه یافته ی 31 اســتان کشــور افزایــش یافت کم ت
از جملــه فعالیت هــای یــاد شــده عــاوه  بــر اجــرای طرح هــای توانمند ســازی 
اقتصــادی می تــوان بــه فعالیت هــای زیربنایــی، آموزشــی و فرهنگــی ماننـــد 

ــل سازي،  ــازي، پـ ــاي راه سـ طرح ه
ــاخت  ــاني، س ــاني، برق رس آب رس
مخابراتـــي،  و   ICT مراکــــز 
بهداشــت،  خانه هــا ي  و  مراکــز 
انتظامــي،  حــوزه ي  و  پاســگاه 
مســکن محرومیـــن، ســاخت و 
اجــراي  بیمارســتان،  تکمیــل 
و  آب خیــــزداري  پروژه هــاي 
زیـــرســـــاخت باغبانــي، ســاخت 

ــرد. ــاره ک ــم، اش ــاي عال ــرآن و خانه ه ــه، دارالق ــاي علمی ــجد، حوزه ه ــه، مس مدرس
بنیــاد برکــت در راســتای ایــن فعالیت هــا تاکنــون اجــرای 24 هــزار و ۹۹0 پــروژه بــا 

اعتبــاری بالــغ بــر 13 هــزار و 720 میلیــارد ریــال را برنامه ریــزی کــرده  اســت.

 طرح های زیربنایی و عمرانی مناطق محروم

عملکردموضوع
24,۹۹0 پروژهتعداد کل پروژه های عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در مناطق محروم

11,500 پروژهتعداد کل پروژه های عمرانی و زیربنایی به بهره برداری رسیده و آماده ی افتتاح
13,4۹0 پروژهتعداد پروژه های عمرانی و زیربنایی در دست تکمیل

13,720 میلیارد ریالحجم کل سرمایه گذاری انجام شده

مسئولیت های اجتماعی، محرومیت زدایی و توسعه ی خدمات بنیاد برکت
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ــاد برکــت  بی شــك مدرسه ســازی یکــی از بنیادی تریــن و ماندگارتریــن فعالیت هــای بنی
اســت کــه در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری »مدظله العالــی« در ســاخت یك هــزار 
مناطــق  و  روســتاها  در  مدرســه 
ــود.  ــام می ش ــور انج ــروم کش مح
ــت  ــاد برک ــور، بنی ــن منظ ــه همی ب
ــب و  ــای مناس ــن فض ــرای تأمی ب
دانش آمــوزان  بــرای  اســتاندارد 
ــوزش  ــا وزارت آم ــق، ب ــن مناط ای
و پــرورش و ســازمان نوســازی، 
ــور  ــدارس کش ــز م ــعه و تجهی توس
ــر ایــن  در تعامــل مســتمر اســت. ب
اســاس، ســاخت مــدارس توســط بنیــاد برکــت برمبنــای نیــاز اعــام شــده از ســوی ادارات 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان های کشــور و بــا اولویــت مناطــق محروم تــر و نیازمندتــر 

انجــام می گیــرد.
در ایــن زمینــه تاکنــون قــرارداد ســاخت 1,357 مدرســه بــا 8 هــزار کاس درس و ظرفیــت 
ــازمان  ــا س ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــر 7 ه ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــوز ب ــزار دانش آم ــرش 177 ه پذی
 1, نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور منعقــد شــده اســت کــه از ایــن تعــداد، 000
مدرســه بــا 5 هــزار و 650 کاس درس بــه بهره بــرداری رســیده و یــا آمــاده ی افتتــاح اســت 
و 2 هــزار و 337 روســتاي محــروم کشــور تحــت پوشــش مــدارس برکــت قــرار گرفته انــد.

ساخت مدارس برکت در مناطق محروم کشور

 احـداث مـدارس بـرکت

عملکردموضوع
,1 مدرسهتعداد مدارس دارای قرارداد ساخت 357 

,8 کاستعداد کاس درس مدارس دارای قرارداد ساخت 000
,1  مدرسهتعداد مدارس بهره برداری شده 000

5,650 کاستعداد کاس درس مدارس بهره برداری شده
357 مدرسهتعداد مدارس در دست ساخت و تکمیل

31تعداد استان تحت پوشش
2,337 روستاتعداد روستای تحت پوشش مدارس برکت

,177 نفرظرفیت دانش آموز پذیری مدارس ساخته شده و در حال ساخت  برکت 000
7,000 میلیارد ریالحجم کل سرمایه گذاری انجام شده
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رســیدگی بــه امــور فرهنگــی همــواره جــزو اولویت هــای مهــم نظــام مقــدس جمهــوری 
ــن  ــاخت و تأمی ــدون س ــور ب ــن ام ــام ای ــك انج ــت  و بدون ش ــوده اس ــران ب ــامی ای اس
ــال های  ــی س ــود. ط ــد ب ــر نخواه ــی میس ــی- مذهب ــاخت های فرهنگ ــن و زیرس اماک
ــه فعالیت هــای گســترده ای داشــته اســت و تاکنــون  ــاد برکــت در ایــن زمین گذشــته بنی
قــرارداد ســاخت 1,023 مرکــز فرهنگــی و مذهبی شــامل مســجد، حســینیه، خانــه ی عالم، 
حــوزه ی علمیــه، دارالقــرآن و کتاب خانــه بــا اعتبــار ۹50 میلیــارد ریــال در مناطــق محــروم 
کشــور منعقــد شــده کــه 800 واحــد آن هــا بــه بهره بــرداری رســیده و یــا آمــاده ی افتتــاح 

اســت کــه نشــان از عملکــرد موفــق بنیــاد در ایــن حــوزه دارد. 
بــر ایــن اســاس، قــرارداد ســاخت 814 مســجد، حســینیه، مصلــی و دارالقــرآن بــا اعتبــاری بالغ 
بــر 660 میلیــارد ریــال در مناطــق محــروِم فاقــد مســجد منعقــد شــده اســت، کــه 615 واحد 

از آن هــا بــه بهره بــرداری رســیده یــا آمــاده ی افتتــاح اســت.
ادامــــه ی  در  بـــرکت  بنـیــــاد 
خــــود،  فرهنگــی  فعالیت هــای 
ــاخت 187  ــرارداد س ــون ق ــم اکن ه
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــم ب ِ ــه ی عال خان
بــر 70 میلیــارد ریــال را منعقــد کرده 
ــد از  ــون 170 واح ــه تاکن ــت ک اس
ــا  ــیده ی ــرداری رس ــه بهره ب ــا ب آن ه

ــت.  ــاح اس ــاده ی افتت آم
هم چنیـــن قـــرارداد ســاخت 22 

حــوزه  ی علمیــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 220 میلیــارد ریــال نیــز منعقــد شــده اســت کــه 
ــت. ــاح اس ــاده ی افتت ــا آم ــیده ی ــرداری رس ــه بهره ب ــا ب ــد از آن ه ــون 15 واح تاکن

فعالیت های فرهنگی و مذهبی بنیاد برکت

احداث مراکز فرهنگی- مذهبی

احداث مسجد، حسینیه ، مصلی و دارالقرآن
عملکردموضوع

814  بابتعداد مسجد،حسینیه، مصلی و دارالقرآن دارای قرارداد ساخت
615  بابتعداد مسجد،حسینیه، مصلی و دارالقرآن بهره برداری شده
1۹۹  بابتعداد مسجد،حسینیه، مصلی و دارالقرآن در دست ساخت

660 میلیارد ریالحجم  سرمایه گذاری
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950 میلیارد ریالحجم کل  سرمایه گذاری

احداث خانه ی عالم

 احداث، تجهیز و تکمیل حوزه های علمیه

ــان در مناطــق  ــی هم وطن مســکن ایمــن و اســتاندارد یکــی از اساســی ترین نیازهــای کنون
محــروم کشــور اســت. در ایــن راســتا، بنیــاد برکــت ســاخت 21 هــزار و 500 واحــد مســکن 
ــگ  ــده ی جن ــب ش ــتاهای تخری ــژه در روس ــور به وی ــروم کش ــق مح ــن را در مناط محرومی
تحمیلــی در شهرســتان های آبــادان و خرمشــهر و منطقه ی اندیکا و اللی در اســتان خوزســتان 
و مناطــق محــروم اســتان های هرمــزگان، کرمانشــاه، کردســتان، ایــام و کرمان، با مشــارکت 
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و اعتبــاری بالــغ بــر 800 میلیــارد ریــال  بــه امضــا رســانده که 

تاکنــون بیــش از 11 هــزار واحــد آن بــه بهره بــرداری رســیده یــا آمــاده ی افتتــاح اســت. 

ساخت مسکن محرومین

عملکردموضوع
187 بابتعداد خانه های عالم دارای قرارداد ساخت

170 بابتعداد خانه ها ی عالم بهره برداری شده
17 بابتعداد خانه ها ی عالم در دست ساخت

70 میلیارد ریالحجم  سرمایه گذاری

عملکردموضوع
22 بابتعداد حوزه های علمیه ی دارای قرارداد ساخت

15 بابتعداد حوزه های علمیه  ی بهره برداری شده
7 بابتعداد حوزه های علمیه ی در دست ساخت

220 میلیارد ریالحجم  سرمایه گذاری
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ــترده  ــات گس ــه ی خدم ــتای ارای ــت« در راس ــادی برک ــی و اقتص ــاد اجتماع »بنی
ــام  ــه انج ــژه ای ب ــام وی ــی، اهتم ــئولیت های اجتماع ــام مس ــان و انج ــه محروم ب
فعالیت هــای زیربنایــی و عمرانــی در مناطــق محــروم کشــور دارد. بــه همیــن منظــور 
تاکنــون یــك هــزار و 110 پــروژه ی زیربنایــي بــا اعتبــاری بالــغ بــر 3 هــزار و 130 میلیارد  
ــد  ــال در مناطــق محــروم 31 اســتان کشــور اجــرا کــرده اســت کــه امــوری مانن ری
ــاوری  برق رســاني، آب رســاني، پل ســازی، جاده ســازي، احــداث مراکــز ارتباطــات و فن
اطاعــات روســتایي، پاســگاه نیــروی انتظامــی، جایــگاه نفــت و گاز، آب خیــزداري و .... را 

ــود. ــامل می ش ش

فعالیت های بنیاد برکت در زمینه ی امور زیربنایی و عمرانی
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 بنیــاد برکــت ابتــدا بــا هــدف ارایــه ی ســه نــوع خدمــت بــه هم وطنــان آغــاز بــه کار کــرد و در 
ادامــه ی مســیر بنــا به ضــرورت و اقتضــا، خدمات متنــوع دیگــری هم چون ســامت الکترونیك، 
کمــك بــه ایتــام، اعطــاي وام قرض الحســنه به نیازمنــدان، بیمــه ي افراد فاقد پوشــش بیمــه اي، 
ــارور کم بضاعــت، ارایــه ي کمــك بــرای درمــان بیمــاران صعب العــاج و  درمــان زوج هــاي ناب

نیازمنــدان مناطــق محــروم کشــور نیــز بــه فعالیت هــای ایــن بنیــاد اضافه شــدند. 
در میــان ایــن فعالیت هــا، خدمــات ســامت الکترونیــك از جملــه خدمــات نوینــی اســت کــه در 
ارتقــای ســطح ســامت هم وطنــان ســاکن در مناطق محــروم بســیار مؤثر بــوده و امنیــت روانی 
را بــرای بیمــاران ایــن مناطــق بــه همــراه آورده اســت. بــه کمك ایــن خدمــات، بیماران همــواره 
می تواننــد بــا اســتفاده از ســامانه ها ی ارتباطــی و در هــر شــرایطی بــا پزشــك معالــج خــود در 
تمــاس باشــند. معاینــات ســامت الکترونیــك در 
ــام  ــد: انج ــود مانن ــه می ش ــت ارای ــب 20 خدم قال
معاینــات پایــه از طریــق تخــت هوشــمند ، انجــام 
آزمایش هــای بیســت  گانه نظیــر اندازه گیــري 
ــای  ــد، آنزیم ه ــون، تیرویی ــي خ ــون، چرب ــد خ قن
ــاط  ــراری ارتب ــب، برق ــوار قل ــي و ن ــدي، خون کب
بیمــاران و مراکــز درمانــی ایــن مناطق با پزشــکان 
متخصــص، اســتقرار ســامانه ی کنتــرل عایــم حیاتــی در آمبوالنس هــا و ارایــه ی مشــاوره از 
تشــخیص تــا صــدور نســخه توســط ارتبــاط بــا مراکــز تمــاس خدمــات پزشــکي برکــت و ... . 
در همیــن زمینــه، خدمــات ســامت الکترونیــك از طریــق شــرکت برکت تـِـل وابســته بــه بنیاد 
برکــت در پنــج شهرســتان محــروم پــاوه، زهــك، کلیبــر، اســکو و لِنــده ارایــه می شــود کــه در 
نتیجــه ی آن 350 هــزار نفــر از هم وطنــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 620 میلیــارد ریال تحت پوشــش 

خدمــات مذکــور قــرار گرفته انــد. 
بنیــاد برکــت هم چنیــن فعالیت هــای گســترده ای در زمینــه ی خدمات بیمــه ای، مالــی و حمایتی 
ویــژه ی ایتــام و نیازمندانــی هم چــون بیمــاران صعــب العــاج، در دســت اقــدام دارد. در این زمینه، 
حــدود 320 هــزار فقــره انــواع بیمه نامــه )شــامل بیمــه ی تکمیل درمــان، آتش ســوزی و حــوادث 
انفــرادی و...( بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن 670 هــزار نفــر از ســاکنان روســتاهای مناطــق 
محــروم )شــامل: 470 هــزار نفــر روســتایی و 200 هــزار نفــر یتیــم تحــت پوشــش( صــادر شــده 

کــه اعتبــاری بالــغ بــر 120 میلیــارد ریــال را به خــود اختصــاص داده اســت. 
پرداخــت 4 هــزار و 740 میلیــارد ریــال وام قرض الحســنه بــرای ازدواج، درمــان، تحصیــل، تأمیــن 
ــراد کم بضاعــت توســط بانك هــای  ــه بیــش از 63 هــزار نفــر اف مســکن و اشــتغال فــردی ب
وابســته، تحــت پوشــش قــرار دادن 20 هــزار نفــر یتیــم بــا اعتبــاری بالــغ بــر 300 میلیــارد ریال، 
اهــدای 2000 دســت جهیزیــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 80 میلیــارد ریــال بــه زوج هــای کم تــوان در 
مناطــق محــروم و پرداخــت 270 میلیــارد ریــال کمــك باعــوض برای تأمیــن هزینــه ی داروی 
45 هــزار  بیمــار صعب العــاج کم بضاعــت، از دیگــر اقدامــات حمایتــی بنیــاد برکــت در زمینه ی 

خدمــت بــه هم وطنــان بــوده اســت.
 بــا همــکاری و ایجــاد ائتــاف ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( و ســایر دســتگاه های 

خدمات سالمت الکترونیک، بیمه ای، مالی و حمایتی
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مســئول؛ ماننــد: ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، قــوه ی قضاییه، کمیتــه ی امداد امــام خمینــی )ره( و نیــروی انتظامی، 
طــرح »نمــاد« )نظــام مراقبــت اجتماعــی از دانش آمــوزان( بــا هــدف ریشــه یابی و جلوگیــری و 
درمــان آســیب های اجتماعــی و معضــات جامعــه ی دانش آمــوزی کشــور آغــاز شــده اســت.

 تأمیــن هزینــه ی کاشــت حلــزون شــنوایی دو هــزار کــودک ناشــنوا و ناگویــا و ارایــه ی خدمات 
مرتبــط بــا آن بــا اعتباری بالــغ  بر 60 میلیــارد ریــال از ســال 13۹6در دســتور کار بنیــاد برکت 

قــرار گرفتــه اســت.
  هبــه ي امــاک و اعطــای تخفیــف از ســوی ســتاد اجرایــی فرمان حضــرت امــام)ره( برای 

12,430 فقــره ملــك در مناطــق محــروم بــه ارزش 1,700 میلیــارد ریال.

ارایه ی خدمات به بیماران صعب العالج و نیازمندان مناطق محروم

خدمات به ایتام

سالمت  الکترونیک

وام قرض الحسنه

بیمه ی برکت

میزان سرمایه گذاری

ارایه ی خدمات سالمت الکترونیک، بیمه ای، مالی و حمایتی

عملکردموضوع
20 خدمتخدمات در حال ارایه

5 مرکزتعداد مراکز تماس ایجادی
350,000 نفرجمعیت تحت پوشش نقاط پایلوت

620 میلیارد ریال

عملکردموضوع
63,000  نفرتعداد وام گیرندگان

4,740 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری

عملکردموضوع
,320 بیمه نامه - نفرتعداد بیمه نامه های صادره 000

120 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاری

عملکردموضوع
20,000 نفرایتام تحت پوشش

300 میلیارد ریالمبلغ هزینه

عملکردموضوع
45,000 نفرارایه ی خدمات به بیماران صعب العاج و نیازمندان مناطق محروم

270 میلیارد ریالمبلغ هزینه
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از جملــه فعالیت هــای موفــق ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( در حــوزه ی پزشــکی و 
ســامت، می تــوان بــه اجــرای طــرح »برکــت خانــواده« از طریــق بنیــاد برکــت بــرای پوشــش 
هزینه هــای درمــان نابــاروری زوج هــای نابــارور کم بضاعــت مناطــق محــروم کشــور اشــاره کرد. 
براســاس ایــن طــرح، مقــرر بــود یك هــزار زوج ســاکن مناطــق محــروم کشــور طــی برنامــه ای 
دو ســاله تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار گیرنــد. در ایــن زمینــه کارگــروه مشــترکی بــا وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی راه انــدازی شــده اســت تــا وظیفــه ی شناســایی و معرفــی 

زوج هــای مذکــور بــه مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد را بــر عهــده بگیــرد. 
تاکنــون  ۹ هــزار و 216 زوج بــرای بررســی امــکان درمــان شناســایی شــده اند کــه 3 هــزار و 367 

زوج از ایــن تعــداد تحــت درمــان قــرار گرفته انــد.
براســاس آمــار ارایه شــده توســط مراکــز درمانــی ویــژه ی طــرح »برکــت خانــواده«، تاکنــون تعداد  

273 مــورد ثبــت بــاروری و تولــد نــوزاد گزارش شــده اســت. 

 درمان زوج های نابارورکم بضاعت مناطق محروم
عملکردموضوع
۹,216 زوجشناسایی

3,367 زوجاجرا
120 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاری

ارایه ی خدمات به زوج های نابارور مناطق محروم
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ساخت بیمارستان در مناطق محروم

ــمار   ــان به ش ــت و درم ــش بهداش ــاخت های بخ ــی ترین زیرس ــی از اساس ــتان یک بیمارس
مــی رود و همــواره از نیازهــای ضــروری و اصلــی مناطــق محــروم بــوده اســت. بــا توجــه بــه 
ایــن موضــوع، ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( بــه منظــور ارتقــای بهداشــت و درمــان و 
براســاس اعــام نیــاز و مشــارکت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، کار تکمیــل 
ــا ظرفیــت 2 هــزار و 500 تخــت در  و ســاخت 11 بیمارســتان و 4 مرکــز درمــان ســرطان ب
شــهرهای محــروم کشــور را از طریــق بنیــاد برکــت در دســت اقــدام دارد. ایــن فعالیت هــای 
گســترده بــا تخصیــص اعتبــاری بالــغ بــر یــك هــزار و 180 میلیــارد ریــال از ســال 13۹4 آغاز 
شــده و هم چنــان در حــال انجــام اســت. هم چنیــن بنیــاد برکــت بــا ســاخت 153 مرکــز جامــع 
ســامت و مراکــز بهداشــتی، درمانــی شــهری و روســتایی، بــا اعتبــاری بالــغ بــر 700 میلیــارد 
ریــال، گام بلنــدی در جهــت تحــت پوشــش قــرار دادن خدمــات درمانــی حــدود 520 نقطــه ی 

روســتایی برداشــته اســت.

تکمیل و ساخت بیمارستان در مناطق محروم کشور

ساخت بیمارستان برکتاحداث خانه ی عالم

عملکردموضوع
14 باببیمارستان های مناطق محروم و مراکز درمان سرطان

1,700 تختتعداد تخت بیمارستانی
1,180 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاری تا کنون

4,580 میلیارد ریالحجم کل  سرمایه گذاری

عملکردموضوع
1 باببرای ارایه ی خدمات درمانی به بیماران مناطق محروم

740 تختتعداد تخت بیمارستان برکت
3,400 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاری تا کنون

سرمایه گذاری برای ساخت و تکمیل بیمارستان
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از دیگــر اقدامــات ویــژه ی  ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره(، می تــوان بــه افتتــاح 
ــاره  ــان اش ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــرای حمای ــت« ب ــان برک ــه ی دانش بنی »مؤسس
ــروی  ــاد برکــت )حداقــل نی ــری از نظــام مدیریتــی و سیاســتی بنی ــا بهره گی کــرد کــه ب
ــه  ــدگاری، ورود ب ــردم، عــدم تصدی گــری و عــدم مان ــا م ــر مشــارکت ب انســانی، حداکث
از  بهره گیــری  و  کشــور  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  خطرپذیــر،  ســرمایه گذاری های 
ــه و متخصــص( در دهــه ی فجــر ســال 13۹4 کار خــود  نیروهــای جــوان، ارزشــی، نخب

را آغــاز نمــود.

توســعه ی محیــط زیســت از فعالیت هــای جدیــد ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( 
بــه شــمار مــی رود کــه نتایــج زیســت محیطــی، اجتماعــی و فرهنگــی بســیار مثبتــی بــه 
ــا ایجــاد و توســعه ی یــك هــزار  ــگل کاری برکــت«، ب ــان خواهــد آورد. »طــرح جن ارمغ
هکتــار جنــگل  بــا کاشــت 2۹5 هــزار اصلــه نهــال بــرای مهــار ریزگردهــا، ایجــاد فضــای 

ســبز و پوشــش جنگلــی در مناطــق حاشــیه ای تهــران، از جملــه ی ایــن  اقدام هاســت. 

ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( بــرای کاشــت ایــن تعــداد نهــال بالــغ بــر 110 
ــگل در  ــار جن ــزار هکت ــاح ه ــس از افتت ــت. پ ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــال س ــارد ری میلی
ــتان های  ــژه در اس ــت به وی ــگل کاری برک ــعه ی جن ــرح توس ــران، ط ــهر ته ــیه ی ش حاش
مــرزی ایــام و خوزســتان، بــا ایجــاد 2 هــزار هکتــار جنــگل دیگــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 

ــال در دســت اجراســت. ــارد ری 170 میلی

حمایت ازشرکت های دانـش بنیــان 

توسعه ی محیط زیست
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ــاد برکــت در 10 ســالی کــه از عمــر   ــه فعالیــت بنی ــی ب نگاهــی اجمال
ــازی اقتصــادی  ــه توانمندس ــد ک ــی نشــان می ده ــذرد، به خوب آن می گ
و کارآفرینــی چــه نقــش بی بدیلــی در ایجــاد توســعه ی پایــدار و 
محرومیت زدایــی ایفــا می کننــد. بی شــك نــگاه مدبرانــه ی رهبــر 
معظــم انقــاب اســامی »مدظله العالــی« در پیشــنهاد ایجــاد ایــن بنیــاد، 
راه را بــرای توانمند ســازی و ایجــاد اشــتغال در مناطــق محــروم و رفــع 
ــه از طریــق تزریــق نقدینگــی،  فقــر همــوار خواهــد کــرد و ایــن کار ن

بلکــه بــا گســترش تولیــد انجــام خواهــد شــد. 
ــردم مناطــق محــروم را از  ــد م ــاد برکــت می توان ــت بنی اســتمرار فعالی
مصرف کننــده بــه تولیدکننــده تبدیــل کنــد و نقــش بســیار مؤثــری در 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد و بــه عنــوان نمــاد »ثبــوت خیــر 
ــارک خدمــات اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بدرخشــد و  ــر ت الهــی« ب

صدقــه ی جاریــه باشــد.
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سرمایه گذاری انجام شده برای توانمندسـازی اقتصـادی و کارآفرینی

سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای طرح های زیربنایی

سرمایه گذاری انجام شده برای سـاخت مدارس برکت

پروژه های عمرانی: 3,130 میلیارد ریالمسکن محرومین: 800 میلیارد ریال

سرمایه گذاری انجام شده برای ساخت مساجد و مراکز فرهنگی برکت

سرمایه گذاری انجام شده برای ارایه  ی خدمات سالمت الکترونیک، بیمه و مالی، حمایتی، 
پشتیبانی از گروه های جهادی، طرح برکت خانواده و هبه ی امالک

سرمایه گذاری انجام شده برای ساخت و تکمیل بیمارستان، مراکز درمان سرطان، مراکز 
جامع سالمت و مراکز بهداشت مناطق محروم

سرمایه گذاری انجام شده برای جنگل کاری و توسعه ی  فضای سبز

نگاهی کلی به عملکرد فعالیت های اجتماعی و محرومیت زدایی بنیاد برکت
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سراسر کشور

7

84,000 میلیارد ریال84,000 میلیارد ریال

در مناطق کم تر توسعه یافته ی کشوردر مناطق کم تر توسعه یافته ی کشور
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58,000 میلیارد ریال

3,930 میلیارد ریال

7,000 میلیارد ریال

950 میلیارد ریال

8,560 میلیارد ریال

5,280 میلیارد ریال

280 میلیارد ریال



مقام معظم رهبری »مدظله العالی«:
ــگاه  ــا   ن ــه  م ــت ک ــن اس ــی ای ــاد مقاومت ــای  اقتص »معن
کنیــم ظرفیت هــای بی پایانــی را کــه داخــل هســت 
جســت وجوکنیم، شناســایی کنیــم، بــا برنامه ریــزی 
درســت و صحیــح ایــن ظرفیت هــا را فعــال کنیــم، 

ــوند.« ــه بش ــه کار گرفت ــتعدادها ب ــن اس ای






