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داشتن ضامن  الزمه هر  ......است

سعدیا وام تو گر «راه به پایان نرساند
باری اندر طلبش عمر به پایان برسانی»
مهدی احمدلو و سعدی

تسهیلگران

«آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»
آیا بود ضمانت وام مرا کنند؟
حسن اویسی و حافظ

در جهت تسهیل ازدواج جوانان
شرایط جدید وام ازدواج بانکها اعالم شد

 1نارنجک
 2فرد بدون پارتی

 4بنی بشر

 -۱استشهاد محلی از  ۲۰همسایه که گواهی بدهند شما
اهل زندگی هستید.
 -۲رضایت کتبی مادر زن و مادر شوهر از اخالق عروس
و داماد
 -۳تایید مارک بودن جهیزیه عروس توسط کارشناسان
 -۴دعوت همه کارمندان بانک به مجلس عروسی
 -۵پخش شاباش در قسمتی که کارمندان بانک نشستهاند
 -۶تعهد محضری جهت نصب لوگوی بانک بر پیشانی
داماد جهت تبلیغ
 ۵۰ -۷قطعه عکس آتلیهای از نیم رخ و تمام رخ و سه
رخ داماد

حافظا روز اجل گر به کف آری وامی
ِکل کشان ،مفتخر و شاد شود مادر زن
محمد علی جعفری ندوشن و حافظ
«قوتم بخشید و دل را نور داد»
وام من را با هزاران زور داد
زهرا محبی و مولوی
«ناگهان پرده برانداختهای یعنی چه؟»
تیغ ضامن به سرم آختهای یعنی چه؟
سیدمحمدصفایی و حافظ

184

 3وام گیرنده

عالوه بر داشتن  ۳عدد ضامن با فیش حقوقی و کسر
از حقوق و ارائه جواز کسب  ۳مغازه  ۲دهنه در وسط
شهر ،موارد زیر نیز باید به عنوان مدرک ارائه شود

«از پشت تریبون دلم عشق چنین گفت»
محبوب مهیاست ،ولی وام کجا بود!
فرشته پناهی و ملک الشعرای بهار

طنز

به کسی که هم ضامن کارمند و هم
ضامن کاسب در چنته دارد چه میگویند؟
 1خوشبهحالش!؟
 2مشتری ثابت بانکها

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

 3وامگیرنده
 4گزینه  ۲و ۳
اعظم سادات موسوی

گروه خدماتی باج و باجه

comments

1

#وام_ازدواج

جوان:
سالم ای نازنین مسؤول باجه
جمیعا ما غالمیم و تو خواجه
یدونه خواسته دارم من از تو
اونم واریز وام ازدواجه

الهه جاودانی

صنم یاوری

زنین
نا

Dabir_adabiyyat
 ۲۰۰میلیون َسفته درسته یا
 ۲۰۰میلیون ُسفته؟

بال بگو!

پسر! از خوشخیالی دست بردار
یه عمره خاک خوردیم ما تو این کار
با این پوشه اگر دنبال وامی
بگیر اون وامو از مسؤول اخبار!

Hooman
 @Dabir_adabiyyatهر
چی که هست ،خیلی سِ فته
Daneshjoo_jamaat
از مدارکی که خواستن ۶ ،تا
پوشه آبی دارم با  ۵۰تا برگه  .A4هر کی
 ۱۵۰میلیون چک و ۲۰۰میلیون سفته داره،
بیاد بذاریم رو هم ،نصف نصف وام رو بگیریم

ضامنی برای نارنجک

 ۳تا ضامن ۲ ،تا هم چکدهنده
باید شخصا بیاری پیش بنده
گواهی سالمت مستند به
اکوی قلب و امآرآی دنده!!

ضمن تبریک به شما مرغ عشق محترم ،جهت دریافت وام ازدواج خود که حقّ مسلّم شماست ،عالوه بر وثیقه  300میلیون تومانی ،الزم است
 ۲ضامن با شرایط زیر تسلیم بانک نمایید:
ن دارای گروه خونی کمیاب در اولویت قرار میگیرد.
 .1ضامن باید دارای  ۲کلیه سالم و آماده فروش باشد .ضام 
 .2ضامن باید دارای پدر یا پدرزن پولدار بوده و روابط حسنهای با آن دو داشته باشد.
 .3ضامن نباید کد بورسی و یا سابقه عضویت در صرافیهای ارز دیجیتال داشته باشد.
 .4در هر هفته حداقل  ۲روز باید بوی کباب از خانه ضامن ساطع شود.
تحمل نماید.
را
گرسنگی
بتواند
حسابش
 .5ضامن باید جزو اقشار الغر جامعه باشد تا در صورت مسدودشدن
ّ
تبصره  :1ضامن معلّم فقط بعد از تصویب طرح رتبهبندی معلّمان پذیرفته خواهد شد.
تبصره  :2ضامنی که حقوق نجومی بگیرد روی سر ما جا داشته و از شرایط فوق معاف است.

یک استشهاد از اهل محله
یه عکس سیتی از ابعاد کله
دویست و بیست فرم ثبتنامی
اینا رو وقتی کامل کردی حله!

ژن خوب:
سالم ای باجهدار اهل انصاف
منم پ.میم داماد الف.کاف
سفارش کرده وام بنده را تا
نگردد وقت من در نوبت اتالف!

masih_alinejad
آخرین استفتائی که من از مراجع دیدم،
گفتن همه این وامها ربوی و حرام است ،به
همین خاطر جمهوری اسالمی باید ساقط بشه

فایی نویسی

زائید مرا والدهام در ته یک صف
چون تخمه که با آب نمک خورده کمی تف
هر روز پی مرغم و تخمش ولی افسوس
امید ندارم برسم ،تا وسط صف
جیبم شده سوراخ و به ناچار پس از این
مشرف
باید بشوم ،محضر خیاط ّ
بازار تورم شده داغ و من بیپول
تسلیم قضا هستم و پسمانده مصرف
افتادهام از چشم خالیق به چه وضعی
چون سنگ فرود آمده از بام به همکف
بیچاره زنم ،با همه دار و ندارم
میسازد و خود را به وفا ،کرده مکلف
تا کی بدهم ،وعده بهبود مصائب
تا کی بکند ،گوش بر اوهام مزخرف
تا خواست شکایت کند از سفره خالی
بستم دهنش را به غزلهای مردف
از بس زدهام با دل دیوانه خود حرف
دور و بر فک و دهنم گشته پر از کف
امروز همه دلخوشیام ،این دو سه بیت است
هی خواندهام و هی زدهام با غزلم دف
گفتم بروم ،آنطرف آب شنیدم
گفتند «ت» از آخر این قافیه در رف

ید محمد ص
س
ک
امران یاری

Message...

مهدی امامرضایی

پژو  :RDدزدی اقالمی نظیر چیپس ،پفک
و تره بار
پراید :نزاع خیابانی
تیبا :درگیری با مسافر
نیسان آبی :ایجاد رعب و وحشت
پژو  :۴۰۵قاچاق انسان از مرز میرجاوه
سمند  Lxیا سورن :توهین به کارمندان
دولت حین انجام وظیفه
رانا :جعل سند
پژو  :۲۰۶جرائم اینستاگرامی
ال  :۹۰اختالس کوچک بانکی

پژو پارس :مزاحمت نوامیس
دنا پالس :رفتار نامتعارف نمایندگان مجلس
تارا :غش در معامله
دانگ فنگ :واردات قاچاق
پرادو لندکروز :جرائم پزشکی
تویوتا :جرائم علمی
هیوندای :احتکار دالر
بی ام و :جرایم گمرکی
بنز :کالهبرداری بینالمللی
پورشه :جرائم سیاسی
مازراتی :ویژهخواری مسؤوالن و بستگان

زهرا آراستهنیا

مجتبی قبادی

دادستانی کل کشور در بخشنامهای به
دادستانهای مراکز استانها در راستای
کاهش جمعیت کیفری ،خودرو و اموال
منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.
بر همین اساس تناسب خودرو و جرم به
شرح زیر است:
پیکان :تف انداختن در اماکن عمومی

Mahmoodreza_khavari
انگار جدیدا سخت شده وام
گرفتن .زمان ما که یه برگه تقاضا گذاشتیم رو
میز رئیس ۳ ،هزار میلیارد اومد به حسابمون

صفا

بازار گوشت دست قصابان است!
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک:
توزیعکننده یا همان قصابان بازار را
میچرخانند و برای قیمت گوشت قرمز
نرخ تعیین میکنند

خودرو وثیقه شد!

Ze_ghoghaye_jahan_faregh
آقا من از شرایطی که گفتین
همهشو دارم غیر زنشو .میشه این یه قلم رو
فاکتور بگیرین؟

گرانی و صفبندی برای خرید مرغ

سالم من به تو آقای پ.میم
هماکنون میکنم این وام تقدیم
بدون ضامن ،این هشتاد میلیارد
بیا حاال دوتا سلفی بگیریم!!

دادستان کل کشور خبر داد

Ashton
 @Javad_zarifگولشو
نخورین .اون امضا فوقش تا ۴کیلومتری
نیویورک رو جواب بده

وام نگو

نده اینطور قلبم رو تو آزار
گرفتارم گرفتارم گرفتار
ببین آماده چیدم توی پوشه
کپیهایی که دیشب گفت اخبار

جدت
کپیهای سجل از هفت ّ
قدت!
کپی کارت سن و وزن و ّ
فقط بیالک و بیخطخوردگیها
اگرنه میکنم یکباره ر ّدت!

Javad_zarif
یه امضا دارم تضمینه واسه هر
نوع ضمانتی .دایرکت پیام بدید ،سر قیمت به
توافق میرسیم

لزاده
عی 
اسما

مسؤول باجه:
چیچی میخوای تو با این چاپلوسی؟
زمینی هستی یا اهل ونوسی؟!
مدارک رو بیار و بعد باید
بمونی توی نوبت تا بپوسی!

طوبی عظیمینژاد
محمدرضا رضایی

شرایط عجیب و غریب بانکها برای
پرداخت وام ازدواج:
برخی از بانکها  ۲ضامن رسمی و چک یا
سفته  ۱۵۰میلیونی از زوجها درخواست
میکنند که برخالف بندهای قانون است

Samad_Nozool
منم که همین تسهیالت رو میدادم با
همون شرایط ،حاال با ۴درصد سود بیشتر،
عوضش پرداخت در کمتر از نیم ساعت بود

گفته اخبار« :دست قصاب است
قیمت گوشتهای در بازار»

چقدر خوب و نایس و اندازهاند
زدهام رویشان کراش انگار

خوب در این خبر دقیق شدم
خواندم آن را گمان کنم صد بار

دقتم را که بیشتر کردم
درک کردم مواردی بسیار

وحشت افتاد بر دلم ناگاه
مثل وحشت ز حمله تاتار

مثل اینکه چه گوشت ارزان است
باید آن را طلب کنم به دالر

ناخودآگاه گفتم این انراخ
(جمع نرخ است شیک و پیچشدار)

بحث چاقوی تیز قصابی ست
جان من! نیست شوخیای در کار

دبیر سرویس نثر :فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر :مهدی امامرضایی
دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

راههای ارتباطی
ما را در شبکههای اجتماعی
با نشانی tanzym-irدنبال کنید!

