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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:

محله ،مسافر ،استانها ،فرهنگ شهر ،دوچرخه ،حقوق،
عمرانشهر ،ری ،شمیران و 125
نشانی :تهران .خیابان شهیدمطهری .بعد از تقاطع سهروردی .پالک 83
تلفن88437755 :
دورنگار88423370 :

کمیک استریپ
نشریه محلی مردم تهران  ،هر محله یک همشهری

صدای محله خود را به گوش ما برسانید
روابط عمومی 88 93 47 60

20001100

سردبیر نشریات همشهری محله :محمد صالح افروغ
دفتر مرکزی :خیابان طالقانی ـ نبش خیابان استاد نجات اللهی ـ شماره253
دبیر همشهری محله :2زکیه سعیدی
دفتر همشهری محله :سعادت آباد ـ میدان کاج ـ سرو غربی بلوار شهرداری  -خیابان سیزدهم غربی  -پالک17
تلفن 22368384:صندوق پستی 1335:ـ  13185پست الکترونیکیinfo@hamshahrimahalleh.com :
صفحه آرا :داود محرابی

اندراحواالتفرهنگآپارتماننشيني
طراح:علیرضا کریمی مقدم
نگهداشتن انواع حيوانات خانگي در برخی آپارتمانها به يكي از معضالت امروز
شهرنشينان تبديل شده.

عالقه بيش از حد بعضي
از ساكنين به طبيعت و
گل و گياه در آپارتمان
يكي ديگر از مشكالت
آپارتماننشينان است.

الو ...تعميرات آسانسور؟! بنده
مدير مجتمع بهارانم! اگه لطف
بفرماييد واسه تعمير آسانسور
تشريف بياريد!
بازم همسايمون با «فيل
خونگياش» با هم تو آسانسور
گير كردن!!!!

خانوم ميگم به اين همسايه
بفرماييد درختايي كه باالپشتبوم
كاشته يه كمي داره وارد حريم
خصوصي ما ميشه! بگو يا ريشه
درختارو از تو خونه ما جمع كنه
يا يه شب ميرم باال پشتبوم با
ارهبرقي همهشونو قطع ميكنم!

اصرار به معاشرت بيش از حد بعضي از همسايگان
يكي از مشكالت عديده آپارتماننشينان است.

عيال! يهبار ديگه اين پسر
همسايه به بهانه آش آوردن
بياد دم در خونه ما اون كاسه
آشرو ميكوبم تو سرش!!!
آدم كه ساعت 7صبح آش
نمياره دم در خونه مردم!
ضمنا ًبه اين دخترخانم هم
بگو االن وقت شوهر كردن
نيست.

عدم پرداخت شارژ ماهانه،هزينه تعميرات ساختمان و مشاركت در اداره امور ساختمان
توسط بعضي از همسايگان ديگر مشكل آپارتماننشينان است.

آقاي مدير ساختمان! ما تا كي بايد
تا طبقه بيستوهفتم با پله بریم
و بيايیم؟! چرا آسانسوررو درست
نميكنيد؟!

از بين  415واحد اين برج 414
نفر هزينه تعمير آسانسوررو
پرداخت كردند بجز واحد  217كه
نميده! تا ايشون هم شارژشونرو
پرداخت نكند ميبايست با پله
تشريف ببريد!!!

عدم مراعات حال همسايگان بهخصوص در ساعات پاياني شب يكي از موارديست كه باعث
آزار و اذيت همسايگان ميشود.

مامان! ميخواد بارون
بباره؟! فكر كنم
آسمون رعدوبرق زد!

نه پسرم
بگير بخواب! خدا بگم اين باباتو چيكار
نكنه! صد بار بهش گفتم يه تيغه اضافه بكشه جلوي
اين ديوار كه صداي همسايه آنقدر راحت نياد تو خونه ما!
خدا بگم اين زن همسايهرو هم چيكار نكنه! صد بار گفتم يكي
از اين بينيبندها براي شوهرش بگيره كه اينجوري صداي
خروپفش مارو بيخواب نكنه!!!

