چهارشنبه  22خرداد  1392شماره 460
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

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 :

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

20001100

صفحه آرا :داوود محرابی

اندراحواالت تكديگري

گدايان آكادميك

طراح :علیرضا کریمیمقدم

اين روزها تكديگري انواع و اقسام زيادي پيدا كرده! در انواع و ورژنهاي مختلف!
امروز به چند نوع از اين تكديگريها كه ممكنه همه با آن مواجه شده باشيم،
ميپردازيم...

جان مادرت ...تورو
خدددا ...فكر كن داري به بچه خودت كمك ميكني...
جاي دوري نميره ...منم گرفتارم...
هزار تا بدبختي دارم استاد!!! فقط  8نمره كم دارم بشم !!! 10بده
نمرهرو من اين واحدو پاس كنم استاد!!!

گدايان نمايشگاهي
داداش...
اشانتيوني،...
ساعتي،
سررسيدي،
خودكاري،
كاتالوگي نداري،
يه ليوان آب خنك
از غرفت بده
بخوريم ،دست
خالي از اينجا
نريم!...

آقايون و
خانوماي محترم ...لطفا ً
كمك كنيد در راه خدا!!!...

گدايان حاملهاي
انرژي

ببخشيد من
گدا نيستم فقط در راه ماندهام!...
اگر داري 20ليتر  ...نداري  5ليتر  ...نداري
2هزارتومن بديد من با يه دربست برم به
منزل برسم!!!

گدايان سوءاستفادهچي
ديدي بهت
گفتم اگه 10هزارتومن بديم به گداهه،
بلبلش واسمون از اون فاالي باحال حافظ درمياره!!!...
بفرما ...هزارتومني داديم راجع به كسب علم و دانش
باهامون حرف زده!!!...

گدايان دردمند

ا َ ...تو با اين همه مريضي
بايد خدارو شكر كني كه
هنوز زندهاي ...به جاي
اينكه صدقه بگيري بايد
بري يه صدقه هم بدي
داداش!!!...

گدايان هنرمند

