
در ادامه نشست درباره طرح کوچه گردان عاشق 
جمعیت امام علی)ع( که نگاهی به مساله 

سوءتغذیه و تامین مایحتاج مورد نیاز افراد 
محالت فقیرنشین دارد نیز توضیحاتی 
داده شد. این طرح با توجه به اقداماتی 
که جمعیت در جریان سیالب های 
اخیر کشور داشته در این مناطق نیز 
به صورت ویژه اجرا خواهد شد.

و  نخستین  عاشق،  کوچه گردان 
قدیمی ترین طرح جمعیت مستقل 

امداد دانشجوی – مردمی امام علی)ع( 
است که از سال ۱۳۷۸ تاکنون بی وقفه 

برگزار شده و با گذشت بیش از ۱۹ سال، 
حاال به  آیینی فراگیر تبدیل شده است.

تامین نیازهای غذایی حیاتی خانواده های محروم در 
ماه مبارک رمضان، شکل اجرایی این طرح را تشکیل می دهد. 

در این طرح، کیسه های مایحتاج مورد نیاز یک ماهه هزاران خانواده 
محروم در شب های قدر، به تأسی از کوچه گردی های عاشقانه 
موالعلی)ع( و سیره عملی زندگی ایشان، توسط دانشجویان و 

مردم، تهیه و در خانه های این عزیزان برده می شود.
چشم انداز اصلی این طرح ایجاد ساختار مناسب برای تامین نیازهای 
اولیه خانواده های نیازمند از طریق کمک های خیرین است،  به 

طوری که هر یک از خیرین بتواند کمک های 
خود را  با نظارت تیم مددکاری جمعیت 
به هر شخصی که تمایل دارد، ارائه کند.
به این صورت می توان به مدیریتی 
هوشمندانه در غذارسانی دست 
یافت. مدیریتی که از یک سو از 
اتالف و اسراف منابع غذایی در 
مقاصد اشتباه و از سوی دیگر، از 
رنج گرسنگی و مرگ ومیرهای 
ناشی از آن، در اقصی نقاط کشور 
جلوگیری می کند. در این سیستم 
و خیرین  نیکوکار  مردم  که  است 
به طور مستقیم کمک های  می توانند 
دردمند  خانواده های  دست  به  را  خود 
خود  نوع دوستانه  اعمال  نتایج  از  و  برسانند 

مدام اطالع کسب کنند.

کوچه گردان های عاشق چه هدفی دارند؟
اهداف کلی این طرح عبارتند از تامین نیازهای اولیه خانواده های 
نیازمند، معرفی خانواده های نیازمند به خیرین و ایجاد پل ارتباطی 
بین خیرین و نیازمندان، گسترش فرهنگ نوع دوستی برای فراگیر 
شدن کردارهای دگرخواهانه و امور خیریه در سطح جامعه، ایجاد 

امید در خانواده های نیازمند برای ادامه زندگی، نزدیک شدن به 
خانواده ها برای شناسایی مشکالت فرهنگی و اجتماعی کودکان 
آنها و ادامه فعالیت مددکاری با آنها در آینده و  شناسایی مناطق 

و خانواده های محروم و نیازمند در سطح کشور. 
این طرح دارای کمیته های شناسایی، کمیته تهیه مایحتاج و 
با  کمیته اجرای مراسم است. کمیته شناسایی در طول سال 
و  محله ها  شناسایی  به  آموزش دیده،  نیروهای  از  بهره گیری 
خانواده های فقیر و بررسی نیاز و درجه بندی میزان فقر آنها 
می پردازد. خانواده هایی که در فهرست خانواده های درجه ۱ 
قرار بگیرند، خانواده هایی هستندکه بنابه دالیل مختلف حتی 
از تامین خوراک و قوت الیموت نیز عاجزند و اغلب کودکان 
اصلی  فهرست  خانواده ها  این  هستند.  سوءتغذیه  دچار  آنها 
خانواده های تحت پوشش طرح کوچه گردان را تشکیل می  دهند.
در کمیته تهیه مایحتاج  نیز با صالحدید متخصصان تغذیه، 
اقالم مفید و ضروری سبد تغذیه خانوارها تعیین می شود و 
سپس این کمیته سعی می کند با تامین بودجه الزم از طریق 
کمک های مردمی و حامیان مالی  شامل بنگاه های اقتصادی، 
به تهیه مایحتاج مورد نیاز و مواد غذایی از محل های مناسب 

با حداقل هزینه بپردازد.
 درنهایت در کمیته اجرای مراسم انبار، بسته بندی و پخش بیش 
از ۸ هزار کیسه مواد غذایی، ساماندهی نشانی خانواده های 
ساماندهی  مراسم،  شب  در  مدعو  افراد  ساماندهی  محروم، 

برای  سحری  و  افطاری  تهیه  وانت،  و  شخصی  ماشین های 
مهمانان و... انجام می شود. 

اقالم اصلی موجود در کیسه ها شامل برنج، روغن، گوشت، مرغ، 
عدس، لوبیاقرمز، نخود، قند، شکر، رب گوجه فرنگی، خرما، 
پنیر، ماکارونی، چای، تن ماهی، مایع ظرفشویی، پودرلباسشویی، 

شامپو، صابون و خمیردندان است.

نقش تعیین کننده کمک های مردمی در اجرای بهتر طرح 
به میزانی که کمک های مردمی برای این طرح تامین شود، تعداد 
کیسه های آذوقه بیشتری در سراسر کشور توزیع خواهد شد. در 
حال حاضر برآورد می شود بیش از ۸هزار خانواده آسیب دیده  و 
نیازمند در سراسر کشور تحت پوشش این طرح قرار بگیرند. 
البته تعداد کیسه های آذوقه توزیعی، به میزان کمک های مردمی 

در تامین هزینه آنها بستگی دارد. 
اگر بیش از مبلغ مورد نیاز براي ۸ هزار کیسه کمک جمع آوری 
شود، جمعیت امام علی)ع( خانواده های بیشتری را تحت پوشش 
طرح قرار خواهد داد. افرادي که مایل به همکاری در طرح 
کوچه گردان عاشق هستند می توانند با مراجعه به بخش همکاری 
در وب سایت طرح، آمادگی خود را براي همکاری در فعالیت های 
خرید و بسته بندی کیسه ها و پخش کیسه ها در شب های قدر 
اعالم کنند. خیرین می توانند برای کمک های نقدی و غیرنقدی 

خود، به بخش همیاری در وب سایت مراجعه کنند.

اجرای آیین کوچه گردان عاشق توسط جمعیت امداد دانشجویی امام علی)ع( 

کوچهگردی؛عاشقی

قبال برنجي بود و سیب زمیني، 
ناني بود. هرازگاهي مرغي هم 
یاري شان  خدا  مي خوردند. 
مي کرد و دستشان مي رسید، 
طعم میوه اي را هم مي چشیدند اما حاال نان هم 
کم شده، برنج حذف شده، چند ماه یکبار مرغي 
سر سفره شان مي آید و .... این داستان سفره هایي 
است که در حاشیه هاي این شهر و همه شهرهاي 
ایران کوچک تر مي شوند و حتي جمع مي شوند. 
داستان این سفره و سوءتغذیه کودکاني که نه فقط 
به خاطر نداشتن که به خاطر ندانم کاري والدین 
دچار سوءتغذیه شده اند، عنوان نمایشگاهي بود 

که چندي پیش برگزار شد. 
مساله سوءتغذیه صرفا به علت فقر اقتصادی 
نیست و عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
بهداشت و سالمت عمومی هم در شکل گیری 
سوءتغذیه کودکان نقش بسزایی دارند و حتی 
کودکان در محالت باالی شهر نیز از این مساله 
مستثنی نیستند. همه گروه های سنی می توانند 
دچار سوءتغذیه شوند اما کودکان بیشتر از بقیه 
در معرض این مساله و بعد از آن بیماری های 

ناشی از آن هستند. 

غذا برای همه
»غذا برای همه« عنوان نمایشگاهی است که به 
همت موسسه پژوهشی کودکان دنیا برای پایان 
دادن به سوء تغذیه کودکان برگزار شد. یکی دیگر 
از اهداف برگزاری این نمایشگاه این است که با 
شناخت گروه های غذایی سالم برای فرد و خانواده 
در گسترش فرهنگ تغذیه درست و با هدف ایجاد 
دسترسی همه کودکان و افراد مختلف جامعه به 
غذای سالم در پایان دادن به فقر غذایی گام های 
موثری بردارد. برای رسیدن به این هدف نزدیک 
به ۱۰۰ بازیگر، کارگردان، نویسنده، ورزشکار و 
متخصص داوطلب شدند تا با هدف پیشگیری 
از سوء تغذیه کودکان و نوجوانان، با یک لیوان 
از سال ۱۹۹۳  این طرح  شیر عکس بگیرند. 
میالدی در اروپا و آمریکا آغاز شده و نزدیک 
به ۱۳۰۰ هنرمند و چهره موثر جهانی پیش از 
این عکس خود را با نمادی از شیر برای پایان 

دادن به سوءتغذیه کودکان ثبت کردند.
در اختتامیه این نمایشگاه با همکاری جمعیت امداد 
دانشجویی امام علی)ع( برنامه هایی با عنوان مساله 
سوءتغذیه در محالت فقیرنشین و معرفی طرح 
کوچه گردان عاشق برگزار شد که در آن به نسبت 
محالت فقیرنشین و ارتباط آن با مساله سوءتغذیه 
پرداخته شد و در ادامه طرح کوچه گردان عاشق 
جمعیت که سال هاست ماه رمضان برای کمک به 
از بین بردن همین سوءتغذیه توسط این جمعیت 

انجام می شود، معرفی شد.

 عوارض ناشی از سوءتغذیه
تمام عضالت از دست رفته اند، پوست انگار که 
روی استخوان چروک خورده و اثری از بافت، 
چربی و عضالت دیده نمی شود. این تصویر بدن 
کودکی است که به بیماری سل ستون فقرات 
دچار شده، بیماری ای که یکی از مهم ترین عوامل 

آن نقص ایمنی و سوءتغذیه است.

عالوه بر بیماری های پوستی شایع و بسیاری 
که عمدتا از نقص ایمنی ناشی از سوءتغذیه به 
وجود آمده اند، نارسایی قلب، مشکالت هوشی 
و دریافتی مغز، نابینایی غیرقابل برگشت به علت 
کمبود ویتامین A و مشکالتی از این قبیل نیز 
عوارضی هستند که جبران ناپذیرند و به علت 
سوءتغذیه  در کودکان و نوجوانان ایجاد می شوند.
جمعیت امداد دانشجویی امام علی)ع( در پنل 
تخصصی مساله سوءتغذیه در محالت فقیرنشین 
مشاهداتی را که توسط معلمان و داوطلبان جمعیت 
در مناطق حاشیه ای از روند تغذیه کودکان در 
این محالت در دل خانواده هایشان انجام داده اند، 
ارائه داد. البته الزم به ذکر است مساله سوءتغذیه 
صرفا به علت فقر اقتصادی نیست و عوامل 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و سالمت 
عمومی هم در شکل گیری سوءتغذیه کودکان 
نقش بسزایی دارند، حتی کودکان در محالت 

باالی شهر نیز از این مساله مستثنی نیستند.

نسبت جغرافیای فقر  و سوءتغذیه 
کودکان

تمرکز جمعیت امام علی)ع( در ارائه گزارش 
سوءتغذیه کودکان در این نشست بر محالت 
فقیرنشین بود که یکی از مهم ترین دالیل آن 
جامعه هدف جمعیت است و اینکه اعالم کنند 
کودکانی هستند که تقریبا هیچ کس به نیازهای 
تغذیه ای آنها توجهی نمی کند؛ چه مسووالنی که 
باید آگاه باشند و چه خانواده های خودشان که 
به علت فقر اقتصادی و فرهنگی کوچک ترین 

توجهی به این مساله ندارند.
در این گزارش آمده است: »در استان تهران در 

منطقه نصیرآباد شهریار شاهد شیوع کم خونی و 
بیماری های گوارشی در کودکان و پوکی استخوان 
در مادران بوده اند. به صورت ملموس تر اینکه 
خانواده ها حتی نان بربری یا سنگک هم نمی خرند 
و به علت قیمت ارزان تر سعی در مصرف نان 
لواش دارند. پیش از گرانی گوشت هم گوشت 
قرمز جای زیادی در سبد مصرف خانوارهای 
این منطقه نداشته اما در حال حاضر و با توجه 
به گرانی کامال گوشت قرمز را حذف کرده اند و 
مصرف مرغ به هر چندماه یکبار محدود می شود 
و مصرف برنج به علت گرانی کامال از سبد 
بسیاری از خانوارهای منطقه حذف شده است. 
عالوه بر همه اینها مصرف صبحانه در برخی 
از این خانوارها وجود دارد و بین لبنیات هم 
بیشتر خانوارها فقط ماست مصرف می کنند و 

از لبنیات دیگر استفاده نمی کنند.
در پاکدشت هم تقریبا بچه ها صبحانه نمی خورند 
و به جای آن خوراکی هایی مانند لواشک، بستنی 
یخی و... می خورند. در این منطقه خانوارهای 
افغان هم داریم که معموال از غذاهای محلی 
خودشان تغذیه می کنند و غذاهایشان عموما 

پلوی دمی با سیب زمینی یا هویج است.
در منطقه لب خط شوش تهران که خاستگاه 
کودکان کار سر چهارراه هم هست، بچه هایی 
هستند که با درآمدی که سر چهارراه داشته اند 
فست فود مصرف می کنند و تغذیه سالمی ندارند.

در منطقه دروازه غار، خانواده ها پیش از این بال 
یا جگر مرغ مصرف می کردند و در حال حاضر 
تهیه این قسمت های مرغ نیز برایشان سخت 
شده، حتی بچه های جمعیت شاهد این بودند 
که نوزادانی که در آن منطقه به دنیا می آیند به 

طور متوسط وزن ۱/5 کیلوگرمی دارند.
اطراف شهر ری کودکان کاری وجود دارند که 
عالوه بر تکدی گری در زمین های کشاورزی هم 
کار می کنند، بچه  های بلوچی که اغلب سیب زمینی 
مصرف می کنند و به دلیل کشاورزی که دارند 
اسفناج و شلغم هم مصرف می کنند ولی مواد 

غذایی دیگر از سبدشان حذف شده است.
در حاشیه بومهن مواد غذایی مصرفی بیشتر 
ماکارونی، برنج و عدسی است. اغلب افراد در 
این منطقه صبحانه نمی خورند و میوه و گوشت 
و مرغ هم خیلی محدود مصرف می کنند و از 

وعده های ناهار و شام یکی را دارند.
در منطقه ملک آباد کرج هم قوت غالب خانواده ها 
کربوهیدرات است و بیشتر غذاهای آبکی مصرف 
می کنند و تنقالتی مثل چیپس و پفک هم بین 

کودکان شایع است.
در محالت فقیرنشین تبریز، ساری، آمل، مشهد، 
ایالم، گرگان، شیراز، کرمان، اهواز، همدان، یزد، 
قم، سیستان و بلوچستان و سایر استان ها هم فرمولی 
شبیه همین وجود دارد و در بیشتر استان ها به 
دلیل مشکالت اقتصادی افراد حتی از اقتضائات 
منطقه سکونت شان نیز محروم مانده اند. برای 
مثال بچه های اهواز حاال خیلی کمتر از قبل 
می توانند محصوالت دریایی مصرف کنند یا 
گرگانی ها همان برنج را هم دیگر به صورت 

محدود می خورند.
به طور کلی در همه محالت فقیرنشین وعده 
صبحانه به صورت کامل حذف شده و تنقالتی 
مثل چیپس و پفک حتی به عنوان یک وعده 
غذایی برای بچه های این مناطق محسوب می شود. 
با توجه به مشکالت اقتصادی کاهش چشمگیر 

لبنیات،  مرغ و گوشت و برنج را شاهد هستیم 
که البته گوشت قرمز از قبل هم در سبد غذایی 

خانواده ها کمتر مشاهده  می شد.«

خانه های ایرانی به کمک کودکان می آیند
خانه های ایرانی جمعیت امام علی)ع( در بیشتر 
مناطق فقیرنشین ذکرشده مستقر هستند. در این 
خانه ها سعی می شود در همان تعداد روزهایی 
که بچه ها در خانه های ایرانی حضور دارند حتما 
یک وعده غذای گرم را دریافت کنند. این غذای 
گرم با حضور و مشورت پزشکان و متخصصان 
تغذیه توزیع می شود و با توجه به این مشکالت 
برای بچه های این مناطق باید به نوعی برنامه ریزی 
شود که در حد امکان با توجه به نیاز کودکان 
این مناطق غذاها به دستشان برسد اما باید به 
این نکته هم توجه داشت که برای مثال جمعیت 
در پاکدشت تنها 2۰۰ کودک را تحت پوشش 
دارد و الزم است در سطح کالن نیز در کشور 

سیاست گذاری های ویژه تری دنبال شود.
خانه های ایرانی؛ خانه هایی برای ارائه خدمات 

امدادی به کودکان و زنان در محله های محروم 
ایران خانه همه ایرانیان است؛ خانه ایرانی مکانی 
است که پناه هر ایرانی دربند ستم و فقر است؛ 
امید هر انسانی که کمبودهای زندگی، گذران آن را 
برایش سنگین کرده است. خانه ای است با هویت 
ایرانی، هویتی که در آن سراسر امید و آرامش، 
برادری و مهرورزی است. خانه ایرانی کانون بیشتر 
فعالیت های مددکاری جمعیت امام علی)ع( است. 
جایی که ارتباط مستقیم بین مددکار و مددجو 
برقرار می شود تا با آموزشی درست و ارتباطی 
عمیق میان یک معضل و راهکارهای حل آن بتوان 
قدم هایی بزرگ در جهت بهبود وضعیت کودکان و 
زنان بی پناه سرزمین ایران برداشت. به  نوعی خانه 
ایرانی مرکز فعالیت هایی ازجمله روان شناسی، 
جلسات مشاوره های فردی و گروهی، رده های 
آموزشی تحصیلی، هنری، فرهنگی، ورزشی برای 
کودکان، آموزش مهارت های خوداشتغالی برای 
زنان سرپرست خانوار، امور مربوط به درمان 

خانواده ها و... است.
اهداف و عملکردهای این مراکز به ۳ گروه 
تقسیم  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
حل  هدف  کوتاه مدت،  اهداف  در  می شوند. 
شرایط بحرانی خانواده های تحت حمایت هر 
منطقه از جمله حل شرایط بحرانی مرتبط با 
نیازهای اولیه شامل غذا، پوشاک، مسکن و... 
است. در اهداف میان مدت جنبه های آموزشی به 
هم پیوسته با برنامه ریزی های بسیار دقیق اضافه 
مي شوند. در مرحله سوم، گسترش فعالیت ها و 

افزایش تعداد خانه های ایرانی دنبال مي شود. 
در برنامه ریزی های بلندمدت، هرکدام از مناطق 
تحت حمایت جمعیت در سراسر کشور دارای یک 
 خانه ایرانی خواهد بود که واسطه خدمات رسانی 
امدادی جمعیت به مناطق محروم است. این 
خدمات در تمام روزهای سال به طور مستمر 
ادامه دارد و به طور ممتد وضعیت آموزشی و 
مددکاری مراجعان را پیگیری می کند. هزینه اجاره 
یا خرید تمامی خانه های ایرانی جمعیت با همیاری 
مردم نیکوکار تهیه  شده است. هزینه های نگهداری 
این خانه ها و هزینه های فعالیت های امدادی آنها 
نیز توسط خیرین مردمی تامین می شود. همچنین 
افراد فعال در این خانه ها را نیروهای داوطلب 
دانشجویی و مردمی تشکیل می دهند که همگی 
به صورت داوطلبانه و کامال رایگان در این خانه ها 
به فعالیت می پردازند. هر یک از این خانه های 
ایرانی، بر اساس هدف و برنامه کاری، گروه های 
مختلف اجرایی خود را دارد و تالش می شود 
نیروهای فعال در هر تیم، عالوه بر عشق و تعهد 
دارای تخصص در زمینه کاری مرتبط نیز باشند. 
در ضمن همواره برنامه های مختلف آموزشی برای 
ارتقای دانش اعضای داوطلب فعال با هماهنگی 

جمعیت برگزار می شود.
در حال حاضر جمعیت امام علی)ع( ۱۱ نمایندگی 
در استان های تهران، کرمانشاه، البرز، زنجان، 
خراسان رضوی، گلستان، مازندران، فارس، قم، 
بوشهر و اصفهان دارد. خانه های ایرانی شامل خانه 
علم، خانه اشتغال، خانه درمان و خانه هنر ایرانی 
هستند. درمجموع تاکنون ۳۳ خانه ایرانی مشغول  

فعالیت در سراسر کشور هستند.

کوچه گردان هاي عاشق در شب هاي ماه رمضان باز هم دور هم جمع مي شوند  

حداقلنانرابهسفرهشانببريم
  ريحانه 

تهراني 

بهطورکلیدرهمهمحالتفقیرنشین
وعدهصبحانهبهصورتکاملحذف
شدهوتنقالتیمثلچیپسوپفک
حتیبهعنوانيکوعدهغذايیبرای
بچههایاينمناطقمحسوبمیشود.
باتوجهبهمشکالتاقتصادیکاهش
چشمگیرلبنیات،مرغوگوشتوبرنج
راشاهدهستیم
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