
 

 

 

 

 

 

 

 

طرح350: تعداد طرح 

نفر210.000: ظرفیت اشتغال

تعداد طرح مشارکتی واگذار شده به 

طرح                                       180: کارآفرینان 

استان     31: تعداد استان تحت پوشش 

روستا1.610: روستاهای تحت پوشش 

: سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال62.000

•

مدرسه1.450: مدارس دارای قرارداد ساخت 

کالس8.200: تعداد کالس درس 

مدرسه                 1.000: مدارس افتتاح شده 

کالس 6.000: تعداد کالس بهره برداری شده 

نفر 130.000: ظرفیت پذیرش دانش آموز 

روستا2.050: روستاهای تحت پوشش 

: سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال7.200

مرکز1.143: مراکز دارای قرارداد ساخت 

باب مسجد، حسینیه، مصلی و دارالقرآن،900: شامل )

(باب حوزه ی علمیه23باب خانه ی عالم،  220

مرکز    800: تعداد مراکز بهره برداری شده 

مرکز                         200: تعداد مراکز آماده ی افتتاح 

روستا1.250: روستاهای تحت پوشش 

:سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال1.050

:                                     ساخت مسکن محرومین 
واحد                  30.000: واحدهای دارای قرارداد 

میلیارد ریال              800: حجم سرمایه گذاری 

واحد                                                                                                                         11.000: واحدهای تکمیل شده 

طرح                   1.110: سایر طرح های عمرانی 
...(                                       آب رسانی، برق رسانی، راهسازی و : نظیر)

میلیارد ریال       3.350: حجم سرمایه گذاری 

روستا 1.750: روستاهای تحت پوشش 

: سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال4.150

تخت                               1.200: بیمارستان با ظرفیت 10

تخت  560: مرکز درمان سرطان با ظرفیت 4

تخت                     740:  بیمارستان برکت با ظرفیت 

واحد 154: تعداد مرکز و خانه ی بهداشت 

میلیارد ریال                                                           33.900: سرمایه گذاری تعهد شده 
نقطه520: مناطق روستایی تحت پوشش مراکز بهداشت 

: سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال6.000

ارایه ی خدمات سالمت الکترونیک                             

نوع خدمت20: تعداد خدمات 

نفر350.000: تعداد افراد تحت پوشش 

مرکز5: تعداد مراکز ارایه ی خدمات 

(                 درمان زوج های نابارور)طرح برکت خانواده 

زوج 3.944و    اقدام درمانی 9.216شناسایی 

مورد522: نتایج مثبت و فرزندان متولد شده 

: سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال740

استان کشور                                  23فعالیت در 

روستا                             2.050: تعداد روستاهای تحت پوشش 

فقره 350.000: انواع بیمه نامه های صادره 

:نفر شامل700.000: تعداد افراد تحت پوشش 

نفر یتیم       200.000: ایتام تحت پوشش 

نفر500.000: روستاییان تحت پوشش

:سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال180

نفر67.000: تعداد وام پرداختی 

میلیارد ریال5.000: مبلغ وام پرداختی 

میلیارد ریال اعتبار                                300نفر با 20.000ایتام تحت پوشش 

میلیارد ریال                      80دست جهیزیه با اعتبار 2.000تأمین 

بیمار                                45.000میلیارد ریال برای هزینه درمان 260تأمین 

کودک ناشنوا                                                        2.000میلیارد ریال برای درمان 60و 

فقره ملک به 12.430هبه امالک و اعطای تخفیف برای 

میلیارد ریال1.700ارزش 

:سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال7.400

هکتار        1.000: (انجام شده)مساحت جنگل کاری 

اصله نهال 295.000: تعداد نهال کاشته شده 

منطقه در حاشیه ی تهران                                        3: مناطق هدف 
1

هکتار 2.000:(در دست اجرا)مساحت جنگل کاری 

استان های ایالم و خوزستان: محل اجرا

:سرمایه گذاری انجام شده

میلیارد ریال280

  ، ،  ،هایدر حوزهبه عملکرد  کلی نگاهی

:1397ماه تیرپایان تا  در مناطق محروم کشور  برکتی ستاد توسط بنیاد گذاری انجام شدهکل سرمایه  

ده و در دست اجرا:های اجرا شکل پروژه  

 

 توانمندسازی اقتصادی ساخت مدارس برکت   ساخت مساجد و مراکز فرهنگی برکت  

 های عمرانیمسکن محرومین و سایر پروژه مراکز بهداشتساخت بیمارستان و  خدمات سالمت الکترونیک و برکت خانواده

 ای برکتخدمات بیمه خدمات حمایتی و مالی ی فضای سبزکاری و توسعهجنگل

، کامل به طور روستا 2.500 نیازهای ونفر فراهم  228.500ظرفیت ایجاد اشتغال برای  های انجام شده، تاکنونبه برکت فعالیت

است. شده برطرف درصد 50 میزان به نیز روستا 1.000 و درصد 75 حد در دیگر روستای 1.000  


