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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 :داوود محرابی

اندر احواالت رعايت حقوق شهروندي در مترو
طرحازعلیرضاکریمیمقدم

با فراگير شدن استفاده عمومي از مترو در شهر تهران معضالتي هم به همراه اين
پديده ظهور كرد .يكي از دغدغههاي مسافران مترو عدم رعايت حقوق آنها در
زمان استفاده از اين وسيله نقليه عمومي است .امروز به مزاحمتهايي كه امكان
دارد در مترو براي شهروندان ايجاد شود ،ميپردازيم!

رزميكاران مترويي

خوب آقايون ...فن
بعدي ،فن ورود به كابين مترو با ضربات پاي چپ!
دوست دارم جوري به جلوييهاتون ضربه بزنيد كه از اونور
كوپه مترو بپرن بيرون!!!

متكديان مترويي

جون بچهت يه كمكي
به من بينوا بكن! ندارم...
بدبختم!

آقايون ...خانوما ...شرمنده ...اگه ممكنه اجازه
بديد من و گروه اركستر سمفونيك سوار مترو شيم! امروز به
همراه گروهم تو اين خط كنسرت داريم!!!

اِ  ...بچه
پررو تو هموني
نيستي كه  2دقيقه
پيش سر سوار شدن
به واگن مترو جفتپا
گرفتي كه بخورم زمين و
سوار نشم؟! بعدش هم
كه خودت سوار شدي
از پشت پنجره برام
شكلك درآوردي؟!!

متصديان امور خير مترويي!

هنرمندان مترويي

چه خانم باوقاري!...
راستش من يه پسر دارم كه
درسشرو تموم كرده و رفته
خدمت سربازي و!...

بازاريابان مترويي!

خانوم جون...
تو رو خدا دست
از سر من بدبخت
بردار! ميخواي از
فردا ديگه با مترو تردد
نكنم؟! خسته شدم
از بس هر روز براتون
توضيح دادم كه قصد
ازدواج با پسرتونرو
ندارم! اصال ً اون
قرصهاي آلزايمري رو
كه بهتون پيشنهاد
دادم تهيه
كرديد؟!!

فداكاران مترويي

باديبيلدينگيهاي
مترويي

ميگم داداش...
باور كن من حاضرم
كرايه آژانس
شمارو تا  2ماه تقبل
كنم شما با آژانس
در شهر تردد
كنيد!!!

ببخشيد قربان! اگر مايل باشيد
ميتونم همين قطار مترو را تا رسيدن
به ايستگاه بعدي براتون معاملهش كنم!
صاحبش پول الزمه ،زير قيمت داره به
من ميفروشه!!!

خدا بيامرز خيلي
بچه فداكاري بود !...هميشه
دوست داشت يه نفر الي در مترو
گير كنه و اون بره نجاتش بده !...ولي
هميشه تو محاسباتش اشتباه ميكرد!
آخرين بار هم دست خودش الي در
مترو گير كرد و مترو هم راه افتاد
و اونقدر با مترو دويد كه بر اثر
دويدن بيش از حد سكته
كرد!...

