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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
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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 :؟؟؟؟؟؟؟؟

اندر احواالت آلودگيهاي صوتي

آلودگي صوتي در فضاي پيرامون ما به انواع و اقسام آلودگيها تقسيم ميشود! امروز به
معرفي چند تا از اين آلودگيها ميپردازيم...

طرحازعلیرضاکریمیمقدم

آلودگي صوتي تجاري

پياز خشك
انباري ...هندوانه شيرين به شرط
چاقو ...ظرف و زنبيلتو بردار و بيار!...

آلودگي صوتي
اختالفات زن و شوهري!
ميگم
خانوم ...آنقدر
ديشب تو دعوا اين كله بدون
موي بندهرو به ُرخم كشيديد
كه آقاي همسايه امروز صبح كه
تو راهرو بهش سالم كردم ،با
نيشخند گفت :چطوري
كچل؟!!

آلودگي صوتي
مخابراتي

لب
کارون چه گل
بارون ...
خفه
كن اون
موبايلتوِ ...جلف!

ميگم مهندس!
به نظر شما مشتري اين بابا از ما كه  40تا
مشاور تبليغاتي استخدام كرديم و كلي كار آكادميك
انجام داديم ،بيشتر نيست؟!

آلودگي صوتي ورزشي ـ سحرخيزي!

اوا...
چرا پنبه ميكني تو
گوشات موقع خواب؟!

فردا
جمعهست
ميخوام تا ساعت
 10بخوابم! ديگه
نميخوام با صداي
دلانگيز شير خدا! از
راديوي همسايه بغلي
ساعت  4صبح از
خواب ناز بپرم!

آلودگي صوتي هنرهاي كالسيك!

آخه
مرد حسابي ساعت  3صبح
وقت كنسرت ويولن گذاشتن و پول
جمعكردنه؟!! بابا مردم خوابن!

آلودگي صوتي شريك كردن ديگران در شاديهايمان!!

واسه
شب
عروسيتون يه
ماشين  2013داريم
كوپه ...اگر مايل نيستيد
ميتونم اين شاسي
بلندهرو بهتون
پيشنهاد بدم!

ماشينش
واسم مهم
نيست! بوقش برام
مهمه! ميخوام بعد از
مراسم عروسي تا صبح
تو خيابونا همه از صداي
بوق ماشين بفهمن كه
من ازدواج کردم!

آلودگي صوتي اغذيهاي!

بابا...
فكر كنم خونه
همسايه بغلي مار اومده!
همش صداي فسفس
مياد!

هيچي
نيست بابا ...صداي زودپز
اصغر آقاايناست! فكر كنم اصغر
آقا بازم هوس كلهپاچهكرده!

سلطان قلبم تو
هستي تو هستي...

استاد كارمون تموم شده
بود داشتيم ميرفتيم خونه
گفتيم سر راه يه 2زار هم
از محله شما كاسبي كنيم
و بريم!!!

