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نشریه محلی مردم تهران  ،هر محله یک همشهری

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 :

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 :داوود محرابی

اندر احواالت سدمعبر

طراح :علیرضا کریمیمقدم

سدمعبر باشگاهي!

سدمعبر يكي از پديدههاي زشت اين روزهاي جوامع شهری است .امروز انواع سدمعبرها
را با هم بررسي خواهيم كرد.

داداش
چند دقيقه بزن بغل رد
شيم ...مجبوري هيكلتو آنقدر گنده
كني كه سدمعبر شي؟! ميخواي زنگ
بزنم شهرداري بياد جمعت
كنه؟!

بله!
آمبوالنسش پشت ترافيك
خريد چاغالهبادوم اتوبان گير كرد
دير رسيد به بيمارستان! اونم
عمرشو داد به شما!

خدا رحمت كنه
پدرتونرو ...سكته
فرمودن؟!

سدمعبر
نوبرانه!

آقا...
قربون!...اهلفرهنگوادب!
اگرسرتيترروزنامههايصبحرومطالعه
فرموديدراهبديداينجماعتيكهميخوان
صبحبرنسركارشون،برنبهكارو
زندگيشونبرسن!

خانوم
كوچولو! لطف كن اين
كوچولوي ملوسرو از اين به
بعد يه ساعتي بيار بيرون واسه
گردش كه زمان شلوغي خيابون
نباشه! االن نيم ساعته پشت سر
شما و اين حيوون راه افتاديم
 5قدم هم جلو نرفتيم!

سدمعبر حيواني

سدمعبر
فرهنگي
بابا...
خونمون كه  2قدم
اونورتر بود! چرا انداختي
از  2تا چهارراه پايينتر
بريم خونه؟!

سدمعبر گدايي

پول نداشتم
بابايي ...اين گداهه
هم آشنا بود نخواستم
هم اون شرمنده بشه
هم من!!!

اينجا
آشغال گذاشتن كه
سدمعبر شده؟

سدمعبر
زبالهاي

نه بابا...
يكي از باال كيسه زبالشو
انداخته رو سر يه بندهخدايي
اون افتاده وسط پيادهرو
سدمعبر كرده!

سدمعبر فستفودي

سدمعبر پولداري

واسه چي
دير اومدي خونه؟
ترافيك بود؟!

نه
 ...دايي
جمشيد خان كه
پورشه داره مهموني
اومده خونشون كل
محل جمع شدن دارن
با ماشينش عكس
ميگيرن! جلوي در
خونه بسته شده
بود!

بابا اين كارا زشته!
واسه چي سيبزمينيتو تو
رستوران نميخوري؟ واسه چي
اومدي تو خيابون؟

اي  ...نميدوني چه
فازي ميده سيبزميني
بخري ...بياي جلوي رستوران
لب جوب!!!
جلوي مردم ولو شي رو زمين و
سيبزميني بخوري!...

