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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:

محله ،مسافر ،استانها ،فرهنگ شهر ،دوچرخه ،حقوق،
عمرانشهر ،ری ،شمیران ،اقتصاد شهر و 125
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کد پستی1567719817 :
تلفن 88436054 :دورنگار88423370 :

صاحب امتیاز :موسسه همشهری
مدیرعامل و مدیر مسئول :مهدی ذاکری
مدیر گروه نشریات ضمیمه :میثم زمان آبادی
سردبیر نشریات همشهری محله :محمد صالح افروغ
دبیر همشهری محله :2زکیه سعیدی
دفتر همشهری محله :سعادت آباد ـ میدان کاج ـ سرو غربی بلوار شهرداری  -خیابان سیزدهم غربی  -پالک17
صندوق پستی 1335:ـ 13185
تلفن 22368384 :نمابر22368384 :
پست الکترونیکیinfo@hamshahrimahalleh.com :

کمیک استریپ
نشریه محلی مردم تهران  ،هر محله یک همشهری

صدای محله خود را به گوش ما برسانید
روابط عمومی 88 93 47 60
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صفحه آرا :داوود محرابی

اندر احواالت گذران اوقات فراغت...

در ايام تعطيالت تابس�تاني هس�تيم ...زم�ان تعطيلي مدارس و ش�روع اوقات فراغت دانشآم�وزان  ...امروز
ميخواهيم به انواع سپري كردن اوقات فراغت كودكان و نوجوانان در اين فصل بپردازيم...

طرحازعلیرضاکریمیمقدم

بعضي هم به كالسهاي
هنري مثل موسيقي و
آواز عالقهمندند...

آخه پدر
منو بردي به زور نوشتي كالس
پيانو،اونوقت فكر نكردي كه حقوق يك
سال خودتو بايد بدي واسه من يه پيانو بخري؟!!
از كي تا حاال با سازدهني تمرين پيانو
ميكنن!!!؟

بعضيها اوقات فراغت تابستان خود
را با رفتن به كالسهاي ورزشي سر
ميكنند...

خدا
چهکارت كنه !...صد بار
نگفتم آنقدر شديد بدنسازي كار
نكن با اين سنوسال!!! حاال خودت برو
دنبال مدرسهاي بگرد كه با اين هيكل
براي كالس سوم دبستان ثبتنامت
كنن!!!

برخي دوست دارند كنار دست
پدر ،مشغول به كار شوند تا در
آينده راه وي را بپيمايند!
آخه
كودن !...درسته
كه گفتند بعضيها هم
وردست باباشون ميرن تا
در اوقات فراغت ،يه حرفهاي
ازش ياد بگيرن ولي به شرطي
كه باباشون هم يه كاري داشته
باشه ...نه اينكه از صبح تا
شب بيكار تو خونه لم
داده باشه!...

بعضيها به كالسهاي
تقويتي زبان عالقه زيادي
دارند...

ميگم
خانوم ...به اين
پسره بگو اگه داره يه پولي
به من قرض بده!

بدون شرح...

بعضيها هم عالقهمندند در
كار منزل به والدين خود
كمك كنند...
قربون
پسر گلم !...اون
ديواراي حياطپشتيرو
كه آجرچيني كردي برو
سقف خونهرو هم ايزوگام
كن !...اميدوارم از اوقات
فراغت تابستونت بهترين
استفادهرو كرده باشي
بابايي!...

بعضي ترجيح ميدهند سر كار رفته ،فن يا حرفهاي
را ياد بگيرند...
فعال ً
نيست !...رفته
دفترخونه اون خونه ويالييهرو
كه تازه خريده به نام بزنه! ضمنا ً
گفته ديگه نميخواد بره مدرسه تا كالس
سوم ابتدايي درس براش كافيه ...پسرم
تصميم داره بچسبه به بنزين!!! راستي
ميخواي بهش بگم تورو هم ببره
وردست خودش تو بازار؟!!

بعضيها مفهوم اوقات فراغت
برايشان خوب تعريف نشده!...
تو
اوقات
فراغتترو ميخواي
چيكار كني؟!!

فكر كنم
ميخوام موهامو
كوتاه كنم!!!

