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بنگاه خبرپراکنی بی بی سی در خبری به 
نقل از سه نفر از افراد کاخ سفید اعالم 
کرد که آمریکا قصد دارد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را در لیست سازمان های 
تروریستی قرار دهد. این بنگاه سابقه این 
اقدام آمریکا را چندسال قبل دانست و 
ضمن یادآوری اینکه FATF چیز خوبی 
است، افزود: طبق فیلم ها و عکس هایی که 
دوستان از داخل ایران و مناطق سیل زده 
بسیج  و  سپاه  نیروهای  فرستاده اند، 
تروریستی  عملیات های  انجام  حال  در 
سیل زده  مناطق  در  پروستاتیستی  و 
هستند. این اخبار حاکی است نیروهای 
عوامل  برخی  با همکاری  بسیج  و  سپاه 
خود در ارتش سعی دارند تا مردمی را 
که دارند در سیالب شنا می کنند، به زور 
از آب درآورده و سوار قایق کنند و ببرند. 
همین گزارش ها تأیید می کنند که سپاه 
سیل،  از  حاصل  گل والی  تصرف  برای 
را در چادرهای هالل احمر ساکن  مردم 
می کند و حتی دیده شده برایشان آب و 

غذا هم می برد!

گفتنی است پیش از این، تهمینه میالنی 
موارد فوق الذکر را تأیید و عکسش را در 

پستی گذاشته بود.

پروستات
چیز خوبی 

است

تاریخچه 
پیاز با نام علمی jenabepiaz یکی از 
بیشعور  اما  مشهور  و  مهم  سبزی های 
دنیاست. این سبزی در بیشتر مناطق 
را  ایران  برخی  اما  دنیا کشت می شود 
وطن اصلی پیاز می دانند، هر چند این 
گیاه اخیرا نقش سیب زمینی را در برابر 
هموطنان خود بازی می کند و نسبت به 

آنها بی تفاوت شده است.

طبقه بندی پیازها 
پیازها از لحاظ گیاه شناسی در سه طبقه قرار 
تاثیری  آن  قیمت  در  چون  البته  که  می گیرند 
ندارد پس دانستن آن هم برای شما لطفی ندارد. 

کاریکاتوریست:

سید محمدجواد طاهری

ممنونیم دکتر کاج زاده!
اتحادیه تولید مشروب های الکلی فاسد: 

طاهره ابراهیم نژاد

محمد پارسا حسنی مقدس

 4-  نیاز مبرم ایذه به دریا
و  من  شبکه  که  می دانیم  ما  همه 
تو یک شبکه مستند بسیار علمی 
این  در  وقتی  پس  است!  دقیق  و 
دریایی  نیروی  می گویند  شبکه 
شهر  ایذه  سواحل  طریق  از  سپاه 
گرفت  پس  معترضین  دست  از  را 
قاعدتا باید یک دریایی، چیزی در 
نزدیکی ایذه درست شود تا حرف 
روی  ارزشمند  شبکه  این  علمی 
زمین نماند. بنابر این آسمان تا یک 
مسیر کشتیرانی بین ایذه و خلیج 
فارس باز نکند از پا نمی نشیند که 
در این باره الزم است هشدار های 
الزم به مردمانی که فی ما بین این 

مسیر به سر می برند داده شود.

 2-  مرگ بر آمریکا
در  اگر شما  است!  شعار خطرناکی  بسیار  شعار  این 
کشورتان شعار مرگ بر آمریکا بدهید ممکن است زمین 
کشورتان از وسط نصف شده و یک میدان مغناطیسی 
تمام آدم ها را به شکاف ایجاد شده بکشد. یا زلزله باالی 9 
ریشتر بیاید. یا کوه ها ناگهان شروع به گرده افشانی کنند. 
دیگر سیل کِف کِف قضیه است. یعنی خیلی که ارزان 
حساب کنند سیل می آید. اما اگر هیچ یک از این بالها  
نیامد حداقلش این است که سلبریتی ها نمی توانند بروند 
آمریکا بچه بزایند که این بالیی است بسیار عظیم تر از 

مورد اول که باید به شدت از آن اجتناب کرد.

 5- از نوک پا تا فرق سر غربی شدن
وقتی می بینیم که در کشورهای پیشرفته دنیا نظیر آمریکا و ژاپن سیل هایی 
به این عظیمی می آید و این اندازه خسارت و تلفات به بار می آورد چگونه 
می توانیم بی تفاوت باشیم؟ آیا زمان آن نرسیده که این خشکسالی دمده را 
پشت سر گذاشته و در مسیر ترقی مملکت و در راستای از نوک پا تا فرق 

سر غربی شدن سیل بیاید؟ فلذا سیل می آید.
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قالتاق 
باش 

گفت مسؤولی به فرزندش: پی اتراق باش
مثل بابایت به میز و صندلی سنجاق باش
گر به دنبال مقام و پست هستی، مثل من

عاری از هوش و سواد و فهم و استحقاق باش
تا رسانی دست خود را توی بیت المال زود

کش بیا از هر جهت، من را ببین! دیالق باش
کاسبی کن، نان بازو را بخور دلبندکم
کاسب تحریم شو اندر پی قاچاق باش!

تا شوی شایسته  عنوان آقازادگی
رانت را در حجم باالیش بخور قالتاق باش
این سالطین،فاتحانی خرده پا هستند تو
کل بانک مرکزی را فتح کن! خالق باش
کوه مشکل های مردم را ببین و دم نزن

هی بزن خود را به خاکی و نفهمی قاق باش
ُجم نخور از پای این سفره که پهنش کرده ایم
توی فعل قورت دادن مثل یک باتالق باش
هرکجا دیدی که حرف پول بادآورده بود
مثل کانگورو بپر در مرکزش، قبراق باش

نکته پایانی ام این است فرزند گلم
الغری در شأن ماها نیست گرد و چاق باش!

امین شفیعی

مینا گودرزی

امین صالحی

 1 - دقت بیش از حد ابر به زیرش
باریدن  برای  ابر  که  نیست  شکی  هیچ  جای 
درخت  و  سبزه  اگر  و  نگرد  می  را  خود  زیر 
گاهی  می شود  چه  که  این  اما  می بارد  بود 
ابرخیلی می بارد و سیل جاری می شود هنوز 
برای دانشمندان نامعلوم است. عده ای معتقدند 
دلیلش دقت بیش از اندازه ابر به زیرش است. 
عده ای عصبانیت ابر از زیر خود را عامل رفتار 
افراط گرایانه او می دانند و عده ای هم افزایش 
ذوق  عامل  را  درخت  و  سبزه  سطح  ناگهانی 
اختیار  عنان  دادن  کف  از  و  ابر  شدن  مرگ 

می انگارند.

3- ضایع شدن نتانیاهو
نتانیاهو از آن آدم های بد شانس روزگار است 
سریع  می زند  حرف  وقت  هر  کودکی  از  که 
ضایع می شود! مثال در دوران مدرسه هروقت 
به مهاجم حریف می گفت عمرا بتونی به من 
گل بزنی، حتی اگر به سمت پرچم کرنر هم 
شوت می کردند می رفت داخل دروازه اش! یا 
آهنین هوشمند  گنبد  ما یک  مثال می گوید 
داریم که هیچ موشکی از آن رد نمی شود که 
همینطور موشک است که از این ور و آن ور 
نتانیاهو  وقتی  بنابراین  می کند.  عبور  گنبد 
می گوید  و  می گیرد  فیلم  آب  پارچ  یک  با 
کنیم،  حل  را  شما  آب  مشکل  می توانیم  ما 
او  راستای ضایع کردن  در  است که  طبیعی 
کشور شما را سیل ببرد. کال آدم آب دریا را با 

چنگال بخورد ولی ِکنف نشود.

 6-  به ثمر رساندن گالبی های برجام
نشان  خودی  برجام  که  رسیده  آن  وقت  کم  کم 
دهد و در راستای گرفتن حال دلواپسان، یکی یکی 
که  آنجا  از  و  کند.  رونمایی  را  دستاوردهای خود  از 
حل مشکل آب خوردن نیز تنها با دستیابی به برجام 
قابلیت ها  اثبات  برای  قدم  اولین  بوده،  پذیر  امکان 
همین حل مشکل آب خوردن است. شاید فکر کنید 
برجام برای حل این مشکل یک برنامه ریزی بلند مدت 
انجام می دهد و به آرامی ذخایر آب را پر می کند که 
تاریخ  تاریخ  »تا  که  برجام  این  اشتباهید!  در  کامال 
است، تاریخ است« و چون ابر باران زا می باشد و تاریخ 
به احترامش همینطور یه لنگه پا ایستاده و خجالت 
برای حل مشکل  که  است  معلوم  بنشیند،  می کشد 
نمی شود!  قانع  سیل  از  کمتر  به  خوردن  آب  دفعی 
چه حرف هایی می زنید شما! »اینقدر زخم روی نمک 

مردم نپاشید.«
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فرش را جوری شست که خودش کف کرد.
-بالشش پَر بود،در خواب پرواز می کرد.

-وسعت دید نداشت،بینی اش را عمل کرد.
-ناخن هایش بلند بود،به زندگی چنگ می انداخت.

-گرما زده شده بودند،سرما خوردند.
-دلش همیشه روشن بود حتی وقت هایی که مسافرت 

می رفتند.
-بُِرس شکست،بردند شکسته بند.

نرگس داشادیان

 آشنایی با پیاز   
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زمان کاشت 
بین سال های 1392  پیاز  بهترین زمان کاشت 
تا 1400 است. با توجه به نبود نظارت این زمان 

بهترین سود ِدهی این بزرگوار خواهد بود. 

کود دهی 
باید  مرحله  این  در 
پیاز  به  بکشید.  خجالت 
تومان  هزار   15 کیلویی 
خاویار می دهند نه کود. 

آفت ها 
این  آفت  بزرگ ترین 
نژاد  از  انسان هایی  گیاه  
زادگان  به دالل  که  داللند 
معروفند. این دالل زادگان 
در  گیاه  این  کردن  انبار  با 
شرایط مختلف نه تنها این 
گیاه بلکه جامعه انسانی را 

به خطر می اندازند. 

مصارف 
این گیاه مدتی است دیگر مصرف غذایی ندارد و 
تنها از آن در دکور آتلیه ها، گاوصندوق ها و تعیین 

مهریه استفاده می شود.

ای سلبریتی! عزیزم!آدمّیت الزم است
ناز من! مهناز! زن ها را زنّیت الزم است

شیرخشک و واکسنت را نه نگفتم بگذریم
این یکی را واقعا دیگر خریّت الزم است

خریت الزم است 

از دست تو زخم و زیل شد این دل من
آنتن ندهد کنارت ایرانسل من

تدبیر شما کمال بی تدبیری ست
چون سیل، خراب کرده ای منزل من

تدبیر 

اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مشروبات الکلی 
فاس��د در بیانیه ای از دکتر 

کاج زاده تقدیرکرد.
در ای��ن بیانی��ه ضم��ن 
تکذیب ارتباط فوت چندین 
نفر بر اثر استفاده از مشروبات 

الکلی فاسد آمده است: 
»بن��ا به اظه��ار عده ای 
نامعلوم الحال علت فوت این افراد مصرف آبشنگولی 

های ما بوده، درحالی که سال هاست تولیدکنندگان 
خدوم ما به رغم بی مهری ها و بدمستی ها، در کمال 
وظیفه شناسی و صداقت کاری، تمام هم و غم خود 
را به حال دادن معطوف داشته اند. حقیقت این است 
که علت فوت این افراد، اس��ترس و فش��ار عصبی 
ناش��ی از ممنوعیت این اقالم اس��ت که اصطالحا 
موجب س��نکوپ مصرف کنندگان می ش��ود. این 
در حالی اس��ت که مصرف بی دغدغه و بدون ترس 
این محصوالت حت��ی برای راننده ها، مادران باردار، 
بیماران کبدی، کودکان، شفافیت پوست، رفع کک 

و مک، نفخ معده و ... پیامدهای بس��یار قشنگی به 
دنبال خواهد داشت.« این اتحادیه آرزو کرده است 
با پایان بگیر و ببندها و لغو قوانین دست و پا گیر، 
ن��ه تنها محصوالت آنها بدون هر گونه اس��ترس و 
نگرانی به دست مشتریان داخلی برسد، بلکه زمینه 
صادرات این محصول به کشورهای دیگر نیز فراهم 
ش��ود. همچنین قرار اس��ت در مراسمی ویژه یک 
بطری از محصوالت این ش��رکت ب��ا درصد مرگ 
98، به پ��اس اقدامات حمایت گرانه دکتر کاج زاده 

به  ایشان تقدیم شود.


