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   امين شفيعي

1- در شست وش��وی خ��ودرو از روش غرقابی 
استفاده کنيد! 

دیده ش��ده برخی برای شس��ت و شوی ساده 
خودروی شخصی، اندازه حجم یک استخر آب 
تصفيه شده مصرف می کنند! پيشنهاد می شود 
به منظور صرفه جویی، این آب را در اس��تخری 
تجميع کرده و خودرو خود را در آن بيندازید و 
بگذارید خ��وب چرک هایش خيس خورده و از 

بدنه زدوده شود! به این ترتيب می توانيد از یک 
استخر آب برای چند وعده شست وشو استفاده 

کنيد!
2- در حم��ام و بویژه هنگامی که آب دوش باز 
اس��ت از ادا کردن دقيق گوش��ه ها، تحریرها و 
فرودهای ردیف آوازی پرهيز کرده و به خواندن 
یک تصنيف کوتاه با حداکثر 10 بش��کن اکتفا 

کنيد!
3- هنگام شست وشوی فرش و بویژه زمانی که 
شلنگ در دس��ت در گوشه فرش ایستاده اید از 

   بهزاد توفيق فر

عراقچي: مذاکره درباره مسائل غيرهسته اي منوط به موفقيت 
برجام است.

- منظور خود را از »موفقيت« با رسم شکل توضيح دهيد)19/5 
نمره(

ليالحاتمي: پروس��تات هاي ایراني براي جان خود باید اعتراض 
بخورند!

- این چي مي خواد بهش بدید بره، »مرحوم« از ویبره دوباره ُمرد!
یونس��ي: باید از جاسوس��ی یک تعریف علمی قابل دسترس و 

ملموس ارائه کنيم.
- نظرت چيه یه همایش توي حيفا برگزار کنيم؟ 

رئيس دولت: اساتيد دانشگاه باید آزادانه حرف بزنند.
- سوال هم مي تونن بپرسن؟ مثالً درباره برجام...

معاون وزیرعلوم: شادي هاي مشروع در دانشگاه ها اشاعه یابد.
- فرصت ش��د یک فکري هم به حال محتواي درسي و کاهش 
سطح علمي و بيکاري فارغ التحصيالن و این مسائل فرعي بکنيد!
آخوندي: اصلی ترین بحث خواجه نصير، فضيلت و عدالت است. 

 - ببخشيد استاد! خواجه درباره »مسکن، راه و شهرسازي« بحثي 
نداشتن؟! 

شرایط انتخاب اعضاي دولت 
در جوار زمين

اولويت با 
جوانان است!

   مهدی پيرهادی

در یکی از کش��ورهایی که در جوار کره 
زمين است، دولت برای انتخاب کابينه اش 
دستورالعمل ویژه ای دارد. دولت مذکور 
خيلی سفت و سخت به این دستورالعمل 
پایبند است و ویژگی های ذکر شده را در 
افراد مد نظرش جست وجو می کند و به 
هيچ عنوان کوتاه نمی آید. بندهایی از این 

دستورالعمل را با هم می خوانيم:
-اف��راد ری��ز و تيزبي��ن در کابينه جایی 
ندارند. آنها مشکالت ریز را هم می بينند 
و باعث می ش��وند افراد دیگر کابينه که 
ریزبين نيس��تند غصه بخورند. طبيعتاً 
جوانان چون سوی چشم بيشتری دارند 
از مصادیق این بند هستند و باید از آنها 
دوری جست و سالمندان را وارد کارکرد.

-  بحران، جهان دی��ده می خواهد، موی 
س��فيد می خواهد و هيکل ش��دید! در 
انتخاب مدیر بحران س��ن و سال از همه 
چيز مهم تر  اس��ت و باید به س��المندان 

توجه ویژه داشت. 
- کس��انی که زیاد در بين مردم رفت و 
آمد دارند و از ح��ال و روز آنها باخبرند، 
آدم های احساس��ی  و دلرحمی هستند. 
آنها در برخورد با مردم، بيشتر از آنچه که 
باید، توجه می کنند و چارچوب به هم زن 
هستند. آنها با رفت و آمدهای خود بين 
مردم هم پول بيت المال را هدر می دهند 
و ه��م ترافيک را س��نگين تر می کنند. 
افراد س��المند دیگر این کارها را کرده اند 
و حوصله ترافيک و صحب��ت با مردم را 

ندارند. آنها بهترین گزینه هستند.
- هر کسی با ساعت کارکرد مفيد دولت 
در روز آش��نا نيست. هر کسی هم نباید 
آشنا ش��ود. سياست کار پرفشاری است 
و هر یک س��اعت آن معادل یک روز کار 
در معدن اس��ت. پس کسانی که توانایی 
یک ساعت کار سياس��ی در روز را دارند 
الماسانی گرانبها هستند که نباید بيرون 
از کابينه خاک بخورن��د و از آنجایی که 
الم��اس هر چه قدیمی تر باش��د قيمت 
باالت��ری دارد، باز هم افراد س��المند در 

اولویت هستند.

  فاطمه سادات رضوی علوی 

چندی پيش مس��وولی گفته بود اگر حقوق من مس��وول )بالنسبت 
البته( باال نباشد، یکبار دیدید به دزدی روی آوردم! راننده اتوبوسی هم 
گفته بود اگر حرف، حرف ما نباشد، یکبار دیدید به جای ترمز، گاز را 
فشار دادم. پا است دیگر، یکهو هرز می رود! بدیهی است اگر اختيارات 
رئيس جمهور و ایضا برادرش و همه وابستگان سببی و نسبی اش در 

حد خدا نباشد به کدخدا روی می آورند!
لذا با بررسی دو دوره اخير ریاست جمهوری، اختيارات الزم و جدید هر 

رئيس جمهور را متذکر می شویم:
- رئيس جمه��ور باید هرزمان دلش خواس��ت مجلس را منحل کند. 
مجلس با ط��رح س��وال های وقت گير، توضيح خواس��تن های بيجا، 
تصویب ه��ای زمان بر)باالی 20 دقيقه( مانع انجام امور می ش��ود. چه 
کاری اس��ت؟! خود مردم هس��تند دیگر، تا زنده اند که وکيل و وصی 

نمی خواهند. یک انتخاباتی برگزار می شود دور هم یک رأیی می زنيم!
- رئيس جمهور باید هر زمان دلش خواست، برود خانه استراحت کند. 
با هيچکس هم ميل سخنش نبود، نبود. رئيس جمهور یک روز، دو روز، 
اصال ده روز نباید برای خودش باشد؟! اسيری که نيامده است! مسلما 
مشکلی هم پيش نمی  آید، مگر وقت انتخابات که رئيس جمهور نداشتيم 

به کسی سخت گذشت؟! سفره ای پهن بود دور هم نفت می زدیم.
- از آنجا که رئيس جمهور رئيس قوه مجریه است لذا باید در قوه های 
دیگر هم مجری باشد. مثالً اداره امور قضایی را به دست بگيرد. چطور 

رش��يدپور یک نفری در همه زمينه ها همه اجراهای کش��ور را داشته 
باشد؟! 

- رئيس جمهور باید هرکه دلش خواست را هرجایی دلش خواست به 
هرکاری دلش خواست بگمارد یا کله پا نماید یا از این پست به آن پست 
کند. خواه برادرتان)به ارزش 35 ميليارد( باشد یا پدر عروستان یا حتی 
چشم بد دور برادرزن تان! اینگونه بخشی از جلسات در منازل شخصی 

برگزار شده و هزینه های جلسات دولتی کاهش می یابد.
- در کل، تودیع هيچ رئيس جمهوری شایسته کشور نيست. چرا باید 
کس��ی که روزی منتخب مردم بوده کنارگذاش��ته شود؟! این توهين 
صریح به رای مردم اس��ت. اصالً چه معنی دارد کسی بياید و کارهای 
نيمه تمام کس��ی دیگر را ناتم��ام بگذارد؟! )ب��ه عبارتی: مگه خودش 
چشه؟!( از قدیم هم گفته اند: کار را که کرد؟ هرکه ولش کرد! )یعنی در 

موارد متعدد همان بهتر که ولش کرد!( 
- بنابراین همانطور که دو زن )برو باالتر!( می توانند در یک اقليم بگنجند 
و خيلی هم خوب است، چطور دو رئيس جمهور دکتر)ان شاءاهلل البته!( 
نتوانند؟ ساختمان پاس��تور که به آن بزرگی است، یک گوشه اش را 
بدهند هووی مذکور کارش را نکند! باور کنيد فقط صدسال اول سخت 

است، اختالس اول که بياید، به هم عادت می کنند. 
- در نهای��ت توصيه این اس��ت که مردم و قانونگ��ذاران با ابقای همه 
رئيس جمهورها باید به صورت تئوریزه ش��ده به این باور برسند که تا 
»رئيس جمهور، رئيس جمهوره، رئيس جمهوره!« و اختياراتش نباید از 

بين برود، الي یوم القيامه.

نسخه بي آبي )2(
  طوبي عظيمي نژاد

از آنجا که بارش های  امسال بسيار کم شده 
و ذخيره آب س��دها دارد تمام می شود. چند 
راهکار برای باال آمدن آب س��دها پيش��نهاد 
مي دهيم، بلکه در تابستان از تشنگی زبانمان 

تا کف پایمان آویزان نباشد.
1- آب لوله کشی منازل را قطع کنند تا مردم 
مانند قدیم و ندیم  با دبه و کوزه س��ر َس��د 
رون��د و آب بياورند. این راهکار مصرف آب را 
تا 99 درص��د کاهش خواهد داد)تبصره: آب 
خانه ه��ای مدیران قطع نش��ود تا فرقی بين 

مسوول و غيرمسوول باقی بماند.
2- در زمان بارش برف و باران اعالم کنند هر 
کس آب بيشتری جمع آوری و به مسووالن 
س��دها تحویل دهد، تابس��تان از جيره آبی 
بيش��تری برخوردار می ش��ود. با این کار هم 
مردم س��رگرم جمع آوری آب باران ش��ده و 
گرانی و مش��کل اقتصادی یادشان می رود و 
هم روحيه تالش و آمار اش��تغالزایي س��ر به 

فلک خواهد زد.
3- از آنج��ا که دولت فخيمه تدبيرواميد، در 
واردات کاال ید طوالیي دارد، مي تواند به جای 
ُخرده واردات کود انسانی، مستقيم از مبدأ تا 
مقصد لوله کشي کند. با این کار از محصوالت 

تازه استفاده مي کنيم. 
۴- و در آخر چنانچه قادر به هيچيک از این 
کارها نبودیم، می توانيم استخر مدیران عزیز 
و دلسوز را به سدها متصل نموده و سال های 

سال با رنج بی آبی خداحافظی کنيم.

پیشنهاداتی جهت افزایش جبریات ریاست جمهوری

اختیار ما هم دست شماست
   محمدامين ميمندیان

باخبر شدیم پس از س��خنرانی رئيس جمهور روحانی درباره برگزاری 
رفراندوم، یکی از روزنامه های حامی دولت طی مقاله ای نوشت: »زکی! 
رفراندوم که سهل است، حق انحالل مجلس را هم باید به رئيس جمهور 
بدهند چرا که متاس��فانه برخی نمایندگان اهل مذاکره  نيس��تند  و  
پای ش��ان را می کنند در یک کفش که حتما از ریيس جمهور س��وال 
کنند یا وزیری را اس��تيضاح کنند و این دس��ت و پای  دولت  را برای 
خدمت می بندد.« ما هم در راستای کمک به تحقق وعده ها و »باید«های 
رئيس جمهور، اختيارات دیگری را که ایش��ان باید داش��ته باشد بيان 

می کنيم. باشد که به کار آید:
تغییر تقویم: اینکه تا رئيس جمهور می آید از جایش بلند شود نوبت 
وعده صد روزه می رسد خيلی روی اعصاب است. رئيس جمهور باید 
بتواند بعد از هر صد روز بگوید امروز، امروز نيست بلکه صد روز قبل 
است. به هرحال تا تاریخ تاریخه، تاریخه و خيلی هم مهم نيست چه 

تاریخی است.
تمدید دوره: خدایی در این مدت کوتاه هشت سال، رئيس جمهور تا 
بخواهد خودش را پيدا کند و بفهمد سياست چيست، رونق اقتصادی 
یعنی چه، منش آمریکا چگونه است، کلی آزمون و خطا می طلبد که 
اصال این مدت زمان کافی نيست. رئيس جمهور باید بتواند خودش را 

مادام العمر تمدید کند تا قشنگ از تجربياتش بهره ببرد.
ویرایش کتب تاریخ�ی و روایی: رئيس جمهور مملکت حداقل باید 
آنقدر اختيار داشته باشد که بگوید کتب روایی و تاریخی را متناسب با 
متن و روز سخنرانی برایش ویرایش کنند. تا مثال وقتی می خواهد از 
عاشورا درس مذاکره بگيرد یک عده بی سواد گير ندهند که نمی شود، 
بلکه بروند آخرین  نسخه فالن کتاب تاریخی را چک کنند و ببينند 

که دقيقا همينطور است که ایشان می فرماید.
الباقی پيش��نهادات پس از اس��تخدام حقير به سمت مشاور دولت به 

صورت شفاهی ارائه می شود. ممنون

اختیاراتی که باید یک عدد رئیس جمهور داشته باشد

فاعل بايدها

عراقچي: برجام مثل کارت اعتباري 
است و هرچه بخواهیم مي توانیم با 

آن بخریم

اندیش��يدن به ژرفای مفاهيم فلسفي، خيره برگي از يك گفته!
شدن به افق، مرور خاطرات سربازی یا خوابگاه 
دانش��جویی یا هر تفکر زمان ب��ر دیگر پرهيز 
کنيد! به جایش، شليک دمپایی والده در سنين 

کودکی را به یاد آورید!
۴- عاجزانه از بانوان گرانقدر خواس��تاریم در 
حين شس��تن ظرف ها از هرگون��ه اظهارنظر 
تلفنی، تلگرامی، اینس��تاگرامی، توئيتری و ... 
درباره رنگ ضایع لباس جاري یا خواهرشوهر 
پرهي��ز کرده و تمرکز کامل را بر انجام بموقع 
شست وش��و لحاظ کنند! ذکر این نکته الزم 
است که می توان تلویزیون را خاموش و تکرار 
 سریال در حال پخش را حداقل 30 بار در شبکه 

آی فيلم دنبال کرد.
5-  اگ��ر اس��تفاده از لي��وان آب هن��وز در َکت 
کودکان تان نرفته و کماکان هنگام مسواک زدن 
شير آب را باز می گذارند، پيشنهاد می شود آنها 
را از زدن مس��واک من��ع کنيد! بل��ه! االن چنان 
خوش��حال می ش��وند که تا مدت ها قول تان را 
مبنی بر خرید س��ری جدید کنسول های بازی 
فراموش می کنند. نگران نباشيد، بزودي صدای 
دریل دندانپزش��ک سرش��ان را به سنگ خواهد 
کوفت و تا عمر دارند برای استعمال مسواک، رأس 

ساعت در محل مورد نظر حاضر خواهند شد.

آب را ول نكنید!

افزایش تصاعدي بیمارستان هاي حیوانات! ■
داوود افرازی

مهدی نظری

وی
ی عل

ضو
ت ر

ادا
ه س

طم
فا


