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

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

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

Dabir_adabiyyat
۲۰۰ میلیون َسفته درسته یا   
۲۰۰ میلیون ُسفته؟ 

Hooman
Dabir_adabiyyat@ هر    
چی که هست، خیلی ِسفته

Daneshjoo_jamaat
از مدارکی که خواستن، ۶ تا   
پوشه آبی دارم با ۵۰ تا برگه A۴. هر کی 
۱۵۰ میلیون چک و۲۰۰ میلیون سفته داره، 
بیاد بذاریم رو هم، نصف نصف وام رو بگیریم

Ze_ghoghaye_jahan_faregh
آقا من از شرایطی که گفتین   
همه شو دارم غیر زن شو. میشه این یه قلم رو 
فاکتور بگیرین؟ 

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

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

comments

طنز
پنجشنبه ۲۳ دی 1۴۰۰

وطن امروز     شماره ۳۴۰۰

184

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

مجتبی قبادی

ضامنی برای نارنجک

 ضمن تبریک به شما مرغ عشق محترم، جهت دریافت وام ازدواج خود که حّق مسلّم شماست، عالوه بر وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، الزم است
۲  ضامن با شرایط زیر تسلیم بانک نمایید:

۱. ضامن باید دارای ۲ کلیه سالم و آماده فروش باشد. ضامن  دارای گروه خونی کمیاب در اولویت قرار می گیرد.
۲. ضامن باید دارای پدر یا پدرزن پولدار بوده و روابط حسنه ای با آن دو داشته باشد.

۳. ضامن نباید کد بورسی و یا سابقه عضویت در صرافی های ارز دیجیتال داشته باشد.
۴. در هر هفته حداقل ۲ روز باید بوی کباب از خانه ضامن ساطع شود.

۵. ضامن باید جزو اقشار الغر جامعه باشد تا در صورت مسدود شدن حسابش بتواند گرسنگی را تحّمل نماید.
تبصره ۱: ضامن معلّم فقط بعد از تصویب طرح رتبه بندی معلّمان پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲: ضامنی که حقوق نجومی بگیرد روی سر ما جا داشته و از شرایط فوق معاف است.
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دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  مهدی امام رضایی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

کامران یاری

زهرا آراسته نیا

اعظم سادات موسوی

شرایط عجیب و غریب بانک ها برای 
 پرداخت وام ازدواج:

برخی از بانک ها ۲ ضامن رسمی و چک یا 
سفته 1۵۰ میلیونی از زوج ها درخواست 
می کنند که برخالف بندهای قانون است

محمدرضا رضایی

صنم یاوری الهه جاودانی

تسهیلگران

درجهتتسهیلازدواججوانان
شرایطجدیدوامازدواجبانکهااعالمشد

عالوهبرداشتن۳عددضامنبافیشحقوقیوکسر
ازحقوقوارائهجوازکسب۳مغازه۲دهنهدروسط
شهر،مواردزیرنیزبایدبهعنوانمدرکارائهشود

۱-استشهادمحلیاز۲۰همسایهکهگواهیبدهندشما
اهلزندگیهستید.

۲-رضایتکتبیمادرزنومادرشوهرازاخالقعروس
وداماد

۳-تاییدمارکبودنجهیزیهعروستوسطکارشناسان
۴-دعوتهمهکارمندانبانکبهمجلسعروسی

۵-پخششاباشدرقسمتیکهکارمندانبانکنشستهاند
۶-تعهدمحضریجهتنصبلوگویبانکبرپیشانی

دامادجهتتبلیغ
۷-۵۰قطعهعکسآتلیهایازنیمرخوتمامرخوسه

رخداماد

سعدیاوامتوگر»راهبهپایاننرساند
باریاندرطلبشعمربهپایانبرسانی«

مهدی احمدلو و سعدی

»آنانکهخاکرابهنظرکیمیاکنند«
آیابودضمانتواممراکنند؟

حسن اویسی و حافظ

»ازپشتتریبوندلمعشقچنینگفت«
محبوبمهیاست،ولیوامکجابود!

فرشته پناهی و ملک الشعرای بهار

حافظاروزاجلگربهکفآریوامی
ِکلکشان،مفتخروشادشودمادرزن

محمد علی جعفری ندوشن و حافظ

 »قوتمبخشیدودلرانورداد«
واممنراباهزارانزورداد

زهرا محبی و مولوی

»ناگهانپردهبرانداختهاییعنیچه؟«
تیغضامنبهسرمآختهاییعنیچه؟

سیدمحمدصفایی و حافظ

طوبی عظیمی نژاد

دادستان کل کشور خبر داد

خودرو وثیقه شد!
به  بخشنامه ای  در  کشور  کل  دادستانی 
راستای  در  استان ها  مراکز  دادستان های 
اموال  و  خودرو  کیفری،  جمعیت  کاهش 
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

پژو RD: دزدی اقالمی نظیر چیپس، پفک 
و تره بار

پراید: نزاع خیابانی
تیبا: درگیری با مسافر

نیسان آبی: ایجاد رعب و وحشت
پژو ۴۰۵: قاچاق انسان از مرز میرجاوه

سمند Lx یا سورن: توهین به کارمندان 
دولت حین انجام وظیفه

رانا: جعل سند
پژو ۲۰۶: جرائم اینستاگرامی

ال ۹۰: اختالس 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 بین المللی
پورشه: جرائم سیاسی 

مازراتی: ویژه خواری مسؤوالن و بستگان

وام نگو
بال بگو!

گروهخدماتیباجوباجه

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

مسؤول باجه:
چی چی می خوای تو با این چاپلوسی؟

زمینی هستی یا اهل ونوسی؟!
مدارک رو بیار و بعد باید

بمونی توی نوبت تا بپوسی!

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

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!

کپی های سجل از هفت جّدت
کپی کارت سن و وزن و قّدت!

فقط بی الک و بی خط خوردگی ها
اگرنه می کنم یکباره رّدت!

۳ تا ضامن، ۲ تا هم چک دهنده
باید شخصا بیاری پیش بنده

گواهی سالمت مستند به
اکوی قلب و ام آرآی دنده!!

یک استشهاد از اهل محله
یه عکس سی تی از ابعاد کله

دویست و بیست فرم ثبت نامی
اینا رو وقتی کامل کردی حله!

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

سالم من به تو آقای پ.میم
هم اکنون می کنم این وام تقدیم
بدون ضامن، این هشتاد میلیارد

بیا حاال دوتا سلفی بگیریم!!

Message...

1

مهدی امام رضایی

بازار گوشت دست قصابان است!
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک: 
توزیع کننده یا همان قصابان بازار را 
می چرخانند و برای قیمت گوشت قرمز 
نرخ تعیین می کنند

بهکسیکههمضامنکارمندوهم
ضامنکاسبدرچنتهداردچهمیگویند؟

داشتنضامنالزمههر......است

نارنجک 1

خوش به حالش!؟ 1

فرد بدون پارتی 2

مشتری ثابت بانک ها 2

وام گیرنده  3

وام گیرنده 3

بنی بشر 4

گزینه 2 و 3 4

#وام_ازدواج

گرانی و صف بندی برای خرید مرغ

صفا
زائید مرا والده ام 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

باید بشوم، محضر خیاط مشّرف
بازار تورم شده داغ و من بی پول

تسلیم قضا هستم و پسمانده مصرف
افتاده ام از چشم خالیق به چه وضعی

چون سنگ فرود آمده از بام به همکف
بیچاره زنم، با همه دار و ندارم

می سازد 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 غزل های مردف
از بس زده ام با دل دیوانه خود حرف

دور و بر فک و دهنم گشته پر از کف
امروز همه دلخوشی ام، این دو سه بیت است

هی خوانده ام و هی زده ام با غزلم دف
گفتم بروم، آن طرف آب شنیدم

گفتند »ت« از آخر این قافیه در رف

گفته اخبار: »دست قصاب است
قیمت گوشت های در بازار«

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

وحشت افتاد بر دلم ناگاه
مثل وحشت ز  حمله تاتار

ناخودآگاه گفتم این انراخ
)جمع نرخ است شیک و پیچش دار(

چقدر خوب و نایس و اندازه اند
زده ام رویشان کراش انگار

دقتم را که بیشتر کردم
درک کردم مواردی بسیار

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

بحث چاقوی تیز قصابی ست
جان من! نیست شوخی ای در کار

سی
سید محمد صفایی نوی


