ﻓﺮﻫﻨﻬﺎی ﺧﻮب :ﺣﻤﺎم اﺗﻮﺑﻮﺳ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﻮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑ ﺧﺎﻧﻤﺎن در ﺷﻬﺮ ،ﺗﺠﻠ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ…
“ﺣﻤﺎم اﺗﻮﺑﻮﺳ ﺑﺮای ﺑﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ”
ﮔﺎﻫ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اﺻﻠ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد اوﺿﺎع
زﻧﺪﮔ ﺑﺮﺧ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾ ﺷﻬﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﯾ از ﻣﺸﻼت ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﺑﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻤﺎم و دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ آن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎمﻫﺎ و
دﺳﺘﺸﻮﯾﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﺟﻮاﺑﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻮ ،ﺣﺪود  ۶۵۰۰ﺑﺧﺎﻧﻤﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﮔﺬراﻧﻨﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺣﺘ ﺳﺎلﻫﺎ از ﺣﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم “ﻻوا”
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮﺣ ﮐﻪ ﯾ از ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺎﯾﺶ داده ،ﺑﻪ ﻓﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻤﺎم ﺑﺮای ﺑﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .دوﻧﯿﺲ ﺳﻨﺪوال ﮐﻪ اﯾﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح از اوﺳﺖ ،اﯾﺪه ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﮐﻨﺪ :ﯾ روز در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻣرﻓﺘﻢ ﮐﻪ زﻧ از ﮐﻨﺎرم رد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮد ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ دوﺑﺎره ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺷﻮم! اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ زن در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ
ﺷﺪن ﻓﺮ ﻧﻤﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻼﺗ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﺮ ﮐﺮم اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﻣاﻓﺘﺪ.
اﺗﻔﺎق دوﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺪوال اﻓﺘﺎد ،از ای ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﻨ وﯾﺘﻨﺎم را ﮐﻪ ﻣﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺑﯿﻨﺪ .او ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی رواﻧ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ،اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا
اﺻﻼ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠ ﺑﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮده اﺳﺖ .دوﻧﯿﺲ ﮐﺎرش روی اﯾﻦ
اﯾﺪه را ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ »ﻫﺮﮐﺴ ﺣﻖ دارد ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ« ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژه در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾ
اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻮ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ،ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد .ﯾ اﺗﻮﺑﻮس
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن را دارد در ﺟﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺎن ﯾ اﺗﻮﺑﻮس ،ﺗﻌﺪادی
دﯾﺮ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل از ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ،ﺣﺎل ﯾ ﺗﯿﻢ ﻗﻮی از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﯾ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺟﺎی ﻟﻮﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ زﻧﺪﮔ
ﮐﻨﻨﺪ .بیﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﻮﺑﻮس آﺑ آنﻫﺎ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﯿﺰی را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد و اﻣﺮوز ﻫﺮ اﺗﻮﺑﻮس در ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن  ۲۰۰۰ﺑﺧﺎﻧﻤﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دوشﻫﺎ ﻣﺸﻼت اﺳﺎﺳ اﯾﻦ ﺑﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ را ﺣﻞ

ﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻻوا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
@urbanthinkers

ﺑﺎ ﺗﺸﺮ از ﺧﺎﻧﻢ وﻟ ﭘﻮر ﺑﺮای ارﺳﺎل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ” ﻓﺮﻫﻨﻬﺎی_ﺧﻮب
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﻓﺮﻫﻨﻬﺎی اﯾﺮان ﯾﺎ دﻧﯿﺎ ﻧﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒ دﯾﺪﯾﺪ  ،ﺣﺘ اﻻﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺎد ﺑﯿﺮم و
ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻫﺮ روز اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ  dr@doctorshiri.comﺑﺎ ﺳﺎﺑﺠﺖ  :ﻓﺮﻫﻨﻬﺎی
ﺧﻮب
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