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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

اندراحواالت فصل گرما و ناهنجاريهاي شهري...
طرحازعلیرضاکریمیمقدم

با فرارسيدن فصل گرما و تابستان و فشار گرما بر روح و روان همشهريان،گاهي اوقات ناهنجاريهايي از افراد رخ
ميدهد كه در مواقع عادي شاهد آنها نيستيم ...در اينجا به بعضي از اين ناهنجاريهاي مخصوص فصل تابستان اشاره
ميكنيم...

ناهنجاريهاي رفتاري

ميخواستم عرض كنم
كولرگازي شما دقيقا ً جلوي پنجره ما
نصب شده! اگر ممكنه جاشو عوض كنيد...
بچه ما االن  2هفته است كه نور به
صورتش نخورده!

ناهنجاريهاي بصري
بدون شرح

ديگه جايي رو نماي ساختمون
نمونده بود كه ما كولرمونرو نصب
كنيم ...مجبوريد تحمل بفرماييد...
شرمنده!

ناهنجاريهاي گفتاري

ناهنجاريهاي اجتماعي

هوي [ ]...مگه
كوري؟!! مگه نميبيني من
دارم از اينجا عبور ميكنم؟!! []...

شرمنده! از پخش واضح اين
تصاوير معذوريم!!!

من از شما عذر
ميخوام آقا ...همسر
من به گرما حساسيت
داره ...هر وقت دما از 35
درجه ميره باالتر ادب
ايشون مياد پايين!!!

ناهنجاريهاي صوتي
بابا ...دارن پشتبوم
تيرآهن خالي ميكنن؟!! خيلي صداش
زياده! خوابم نميبره!!

نه بابايي...
كولرمون ياتاقان زده...
پول ندارم درستش كنم...
يا گرمارو تحمل كن
يا صدارو!!!

آقاي
دكتر...
شوهرم ديوونه
شده! صبحها كه
از خواب پا ميشه
قبل از صبحونه ميره
خيابون مردمرو كتك
ميزنه! بعد از صبحونه
هم تا ناهارش يه فصل
ديگه مردمرو كتك
ميزنه ...بعد از ناهار
يه استراحتي ميكنه و
غروب ميره تا شب
مردمرو دوباره كتك
ميزنه !...درمانش
چيه؟!!!

ناهنجاريهاي رواني

هيچي...
بگيد تابستونا
زياد تو آفتاب
بيرون نره!!!

