
عمومی    نقیمومع ل یمومع لقن و حمیمومع ل

       . درنزدیکی          کارگرایکیدزنرد ن کیکیدزنرد نارگراک ه یکیدزنرد نارگراک هک ، شهریکیدزنرد نارگراک هک ، ی قدیمی شیویکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت مهیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م مدریکیدزنرد ن شهرهایکیدزنرد نارگراک هک ، ی کارکرد برایکیدزنرد نارگراک هک ، ی عمومی نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل
بیکیدزنرد نارگراک ه                    نیاهب ز یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و شهریکیدزنرد نارگراک هک ، ی پراکندگی یعنی اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت شدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه شهر اهب ز جدیدیکیدزنرد نارگراک هک ، ی نوهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج ع جایگزیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن یکیدزنرد نارگراک هک ، کردند می هب زندگی خود کار محیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل

        . بیکیدزنرد نارگراک ه               یکیدزنرد نارگراک هک ، شهریکیدزنرد نارگراک هک ، ی منظر اهب ز جدید نوهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج ع ایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن کار محیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و خانیکیدزنرد نارگراک ه بیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن یکیدزنرد نارگراک هک ، طوالنی هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی مسافیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت در اغلهب ، یرهش رظنم زا دیدج عون نیا .راک لحم و هناخ نیب ، ینالوط یاه تفاسم رد ب یکیدزنرد نارگراک هک ،یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و آمد یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و رفیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت
تعریف                   شد گرفتیکیدزنرد نارگراک ه کار بیکیدزنرد نارگراک ه خودریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وساهب زیکیدزنرد نارگراک هک ، ی هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی شرکیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و نفیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت صنعیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت توسفیرعت دش هتفرگ راک هب یزاسوردوخ یاه تکرش و تفن تعنص ط عمدا کیکیدزنرد نارگراک ه یکیدزنرد نارگراک هک ، ها اتومبییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل حضور همرایکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه

بی.                    سپیب س یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و خریداریکیدزنرد نارگراک هک ، ی کشور سراسر در را عمومی نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی سیستیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م آنها یکیدزنرد نارگراک هک ، متحدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه ایاالیب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت در میشود
ندارند                    خودریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و رانندگی یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و خرید جز ایکیدزنرد نارگراک هک ، ی چاریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه مرددنرادن وردوخ یگدننار و دیرخ زج یا هراچ م کیکیدزنرد نارگراک ه کنند حاصیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل اطمینایکیدزنرد ن تا بردند بیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن اهب ز را ایکیدزنرد ن .رحمانیکیدزنرد نارگراک ه

اما                         یکیدزنرد نارگراک هک ، کنند می ایفا را تریکیدزنرد نارگراک هک ، ی مهیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م نقاما ، دننک یم افیا ار یرت مهم ش عمومی نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی سیستیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م یکیدزنرد نارگراک هک ، کانادا در حدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ودیکیدزنرد نارگراک هک ، ی تا یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و آسیا یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و اریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وپا در
یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و                      شود می دیدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه ثریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ویب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و موفقییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت سمبیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل عنوایکیدزنرد ن بیکیدزنرد نارگراک ه خودریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و مالکییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت یکیدزنرد نارگراک هک ، جهایکیدزنرد ن سراسر در یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن واقو دوش یم هدید تورث و تیقفوم لبمس ناونع هب وردوخ تیکلام ، ناهج رسارس رد ع در یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و جا همیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن در

نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل                      یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل برایکیدزنرد نارگراک هک ، ی ها بزرگرایکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ها جادیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه یکیدزنرد نارگراک هک ، خودریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وها نفو دوش یم هدید تورث و تیقفوم لبمس ناونع هب وردوخ تیکلام ، ناهج رسارس رد ع بیکیدزنرد نارگراک ه را هایی سیاسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت ها دیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ولیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت جا همیکیدزنرد نارگراک ه در لقن و لمح یارب اه هارگرزب و اه هداج ، اهوردوخ عفن هب ار ییاه تسایس اه تلود اج همه رد ً تقریبا
اند    کردیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه دنبادنا هدرک ل .عمومی

     " : سهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن           اهب ز بعد کیکیدزنرد نارگراک ه مردیکیدزنرد نارگراک هک ، ی اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت گفتیکیدزنرد نارگراک ه تاچر مارگاریب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت انگلییب س پیشیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وهب زیر نخسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت شود می خود  26گفتیکیدزنرد نارگراک ه سالگی
   ". نگرش                نوهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج ع ایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن کند قلمداد خوردیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه شکسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت یشرگن عون نیا ".دنک دادملق هدروخ تسکش ک عنوایکیدزنرد ن بیکیدزنرد نارگراک ه را خود تواند می میکندیکیدزنرد نارگراک هک ، استفادیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه اتوبوشرگن عون نیا ".دنک دادملق هدروخ تسکش کی ناونع هب ار دوخ دناوت یم ،دنکیم هدافتسا س اهب ز هنوهب ز

نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل                    یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و اهب زحمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل استفادیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه بیکیدزنرد نارگراک ه مرددنرادن وردوخ یگدننار و دیرخ زج یا هراچ م تشویلقن و لمحزا هدافتسا هب مدرم ق جایکیدزنرد نارگراک هک ، ی بیکیدزنرد نارگراک ه جهایکیدزنرد ن نقالقن و لمحزا هدافتسا هب مدرم قیوشت یاج هب ناهج ط اهب ز بسیاریکیدزنرد نارگراک هک ، ی در ها دیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ولیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت تا اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت شدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه باعلقن و لمحزا هدافتسا هب مدرم قیوشت یاج هب ناهج طاقن زا یرایسب رد اه تلود ات تسا هدش ث
خودریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وها                   نیاهب ز مورد هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی هب زیرساخیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت سایر یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ها جادیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه نگهداریکیدزنرد نارگراک هک ، ی یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ایجاد برایکیدزنرد نارگراک هک ، ی را ایکیدزنرد نارگراک هک ، ی گستردیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی یارانیکیدزنرد نارگراک ه عمومییکیدزنرد نارگراک هک ،

کنند  .فراهیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م

نمی                   عمومی نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل بدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ویکیدزنرد ن آنها کیکیدزنرد نارگراک ه اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت ایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن خودریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و کنتردنا هدرک ل تحیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت شهرهایکیدزنرد نارگراک هک ، ی هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی پارادیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وکیب س اهب ز یکی اما
                   . اداریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه   یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و خرید بیکیدزنرد نارگراک ه قادر معموال یکیدزنرد نارگراک هک ، دهند می انجادنرادن وردوخ یگدننار و دیرخ زج یا هراچ م را درامد کیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م کارهایکیدزنرد نارگراک هک ، ی کیکیدزنرد نارگراک ه افرادیکیدزنرد نارگراک هک ، ی اهب ز بسیاریکیدزنرد نارگراک هک ، ی کنند کار توانند

ترا  -              بخاطر شهرها شخصی خودریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ویکیدزنرد نارگراک هک ، ی اهب ز همگانی استفادیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و امکایکیدزنرد نیکیدزنرد نارگراک هک ، صوریب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت در یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و نیستند می  فیشرگن عون نیا ".دنک دادملق هدروخ تسکش کماشیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن فلیم ج
باید.                 دیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ولیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت بنابرایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن یکیدزنرد نارگراک هک ، اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت ناچیزیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وابستیکیدزنرد نارگراک ه کارهایکیدزنرد نارگراک هک ، ی یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و دستمزد حداقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل با مشاغیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل بیکیدزنرد نارگراک ه شهریکیدزنرد نارگراک هک ، ی داریکیدزنرد نارگراک هک ، ی سرماییکیدزنرد نارگراک ه شوند

دهد               ارائیکیدزنرد نارگراک ه را ترانزیتی خدمایب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت مقداریکیدزنرد نارگراک هک ، ی دهند می انجادنرادن وردوخ یگدننار و دیرخ زج یا هراچ م را کارها آیکیدزنرد ن کیکیدزنرد نارگراک ه افرادیکیدزنرد نارگراک هک ، ی .برایکیدزنرد نارگراک هک ، ی

     . افراد             نیاهب زهایکیدزنرد نارگراک هک ، ی تأمیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن برایکیدزنرد نارگراک هک ، ی چرا هستند اعتماد غیرقابیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ناکافی شدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه ارائیکیدزنرد نارگراک ه خدمایب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت اغلهب ، یرهش رظنم زا دیدج عون نیا .راک لحم و هناخ نیب ، ینالوط یاه تفاسم رد ب یکیدزنرد نارگراک هک ، یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وجود ایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن با
کنییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م؟                      می صر؟مینک یم ف الهب زدنرادن وردوخ یگدننار و دیرخ زج یا هراچ م هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی هزینیکیدزنرد نارگراک ه اهب ز بیشتر یکیدزنرد نارگراک هک ، هستند نژادیکیدزنرد نارگراک هک ، ی هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی اقلییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت عضو یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و مهاجر لقن و لمح یارب اه هارگرزب و اه هداج ، اهوردوخ عفن هب ار ییاه تسایس اه تلود اج همه رد ً غالبا کیکیدزنرد نارگراک ه یکیدزنرد نارگراک هک ، فقیر یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و شاغیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل

بهتر                  عمومی ترانزییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت برایکیدزنرد نارگراک هک ، ی کیکیدزنرد نارگراک ه میگیرد صوریب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل کاربرایکیدزنرد ن طر؟مینک یم ف اهب ز فعالیتهایی یکیدزنرد نارگراک هک ، جهایکیدزنرد ن سرتاسر در
                    . نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل  یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل کیکیدزنرد نارگراک ه اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت ایدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه ایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن یکیدزنرد نارگراک هک ، کند می هداییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت را مبارهب زایب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت ایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن اهب ز بسیاریکیدزنرد نارگراک هک ، ی کیکیدزنرد نارگراک ه کلیدیکیدزنرد نارگراک هک ، ی دیدگایکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه یشرگن عون نیا ".دنک دادملق هدروخ تسکش ک جنگند می
. شود                   می پرداخیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت عمومی درآمدهایکیدزنرد نارگراک هک ، ی اهب ز بلکیکیدزنرد نارگراک ه یکیدزنرد نارگراک هک ، کراییکیدزنرد نارگراک ه طریلقن و لمحزا هدافتسا هب مدرم ق اهب ز نیکیدزنرد نارگراک ه هزینیکیدزنرد نارگراک ه تامیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن یعنی یکیدزنرد نارگراک هک ، باشد رایگایکیدزنرد ن باید

        : طریلقن و لمحزا هدافتسا هب مدرم ق             اهب ز آنها نگهداریکیدزنرد نارگراک هک ، ی یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ساهب ز یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ساخیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت شود می تأمیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن معمودنا هدرک ل طور بیکیدزنرد نارگراک ه ها جادیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه یکیدزنرد نارگراک هک ، ی بودجیکیدزنرد نارگراک ه کیکیدزنرد نارگراک ه ترتیهب ، یرهش رظنم زا دیدج عون نیا .راک لحم و هناخ نیب ، ینالوط یاه تفاسم رد ب بهمایکیدزنرد ن
شود           می پرداخیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت کاربر هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی هزینیکیدزنرد نارگراک ه توسفیرعت دش هتفرگ راک هب یزاسوردوخ یاه تکرش و تفن تعنص ط بندریب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ها .مالیایب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت

        . یکیدزنرد نارگراک هک ،           دارییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م نیاهب ز خوبی ترانزییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت بیکیدزنرد نارگراک ه همچنیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن ما بود نخواهد کافی خود خودیکیدزنرد نارگراک هک ، ی بیکیدزنرد نارگراک ه رایگایکیدزنرد ن عمومی نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل
     . ایمهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن               یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و دلپذیر باید همچنیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن بریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وند بخواهند افراد کیکیدزنرد نارگراک ه ریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ود می جایی بیکیدزنرد نارگراک ه یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و شود می انجادنرادن وردوخ یگدننار و دیرخ زج یا هراچ م لقن و لمح یارب اه هارگرزب و اه هداج ، اهوردوخ عفن هب ار ییاه تسایس اه تلود اج همه رد ً مرتبا کیکیدزنرد نارگراک ه ترانزیتی

دارد.          توجهی قابیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل جدید گذاریکیدزنرد نارگراک هک ، ی سرماییکیدزنرد نارگراک ه بیکیدزنرد نارگراک ه نیاهب ز ایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن .باشد

     . مستغالیب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت             یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و امالتالغتسم و ک دهندگایکیدزنرد ن توسعیکیدزنرد نارگراک ه گرفیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت نادیدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه توایکیدزنرد ن نمی را نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل سیستیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م تأمیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ساخیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت هزینیکیدزنرد نارگراک ه
می                    ایجاد را ایکیدزنرد نارگراک هک ، ی پراکندیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی مجموعیکیدزنرد نارگراک ه هب زیر یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و یکیدزنرد نارگراک هک ، میزنند دامهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن ایکیدزنرد ن گسترش شدیکیدزنرد ن بدتر یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و پراکندگی بیکیدزنرد نارگراک ه همچنایکیدزنرد ن

       . را              اتومبییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل بیکیدزنرد نارگراک ه جامعیکیدزنرد نارگراک ه یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وابستگی آنها بنابرایهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن نیسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت ارائیکیدزنرد نارگراک ه قابیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و مناسهب ، یرهش رظنم زا دیدج عون نیا .راک لحم و هناخ نیب ، ینالوط یاه تفاسم رد ب ریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وشی هر بیکیدزنرد نارگراک ه نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل با کیکیدزنرد نارگراک ه کنند
کاهاما ، دننک یم افیا ار یرت مهم ش                     اتومبییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل بیکیدزنرد نارگراک ه را خود یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وابستگی کند می مجبور را ما هوا یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و آشهاک لیبموتا هب ار دوخ یگتسباو دنک یم روبجم ار ام اوه و ب بحرایکیدزنرد ن کیکیدزنرد نارگراک ه شرایطی در کنند می بدتر

. اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت.                 داشتیکیدزنرد نارگراک ه مستغالیب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و امالتالغتسم و ک دهندگایکیدزنرد ن توسعیکیدزنرد نارگراک ه رفتار در کمی تأثیر دیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ولیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت مقررایب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت کیکیدزنرد نارگراک ه اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت مشخ.تسا هتشاد تالغتسم و کالما ناگدنهد هعسوت راتفر رد یمک ریثأت تلود تاررقم هک تسا ص دهییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م
    : کیکیدزنرد نارگراک ه               اینسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت عجیهب ، یرهش رظنم زا دیدج عون نیا .راک لحم و هناخ نیب ، ینالوط یاه تفاسم رد ب ایدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت هب زمیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن خصوصی مالکییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت مسئلیکیدزنرد نارگراک ه یکیدزنرد نارگراک هک ، بپرداهب زییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م آیکیدزنرد ن بیکیدزنرد نارگراک ه باید هب زیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ود یا دیر کیکیدزنرد نارگراک ه موضوعی

دهند                  انجادنرادن وردوخ یگدننار و دیرخ زج یا هراچ م خواهند می کیکیدزنرد نارگراک ه کاریکیدزنرد نارگراک هک ، ی هر سپیب س یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و بخرند هب زمیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن باشند قادر ها شرکیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و ثریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وتمند .افراد

شماریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه           هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی مقالیکیدزنرد نارگراک ه در کیکیدزنرد نارگراک ه مواردیکیدزنرد نارگراک هک ، ی مانند یکیدزنرد نارگراک هک ، ترانزیتی مارشرگن عون نیا ".دنک دادملق هدروخ تسکش کی ناونع هب ار دوخ دناوت یم ،دنکیم هدافتسا س   18مبارهب زایب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و    2017صدایکیدزنرد نارگراک هک ، ی اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت شدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه چاو تسا هدش پ

  Connexions www.connexions.org      میشود  ریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وبریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وبساییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت  در یافیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت هیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م :  
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 Belo Horizonte       یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و آنجلیب س لیب س یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و برهب زییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل مورد  ,در

یکیدزنرد نارگراک هک ،     .             . استراتژیکیدزنرد نارگراک هک ، ی     اهب ز یکی اند کردیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه برقرار اتحاد سوارایکیدزنرد ن یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و رانندگایکیدزنرد ن بیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن آنها کیکیدزنرد نارگراک ه آنجا تا اند شدیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه ریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وبریکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و موفقییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت با
کیکیدزنرد نارگراک ه                  اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت حری.تسا هتشاد تالغتسم و کالما ناگدنهد هعسوت راتفر رد یمک ریثأت تلود تاررقم هک تسا ص رانندگایکیدزنرد ن ضعیف خدمایب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و باال هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی کراییکیدزنرد نارگراک ه دادیکیدزنرد ن جلویکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه مقصر ها دیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ولیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت عالقیکیدزنرد نارگراک ه مورد هایکیدزنرد نارگراک هک ، ی

بجز                  گذارند نمی باقی ها دیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ولیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت برایکیدزنرد نارگراک هک ، ی راهی لقن و لمح یارب اه هارگرزب و اه هداج ، اهوردوخ عفن هب ار ییاه تسایس اه تلود اج همه رد ً ظاهرا کیکیدزنرد نارگراک ه هستند خوشهاک لیبموتا هب ار دوخ یگتسباو دنک یم روبجم ار ام اوه و ب کار شرایفیرعت دش هتفرگ راک هب یزاسوردوخ یاه تکرش و تفن تعنص ط یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حقوزجب دنراذگ یمن یقاب اه تلود یارب یهار ًارهاظ هک دنتسه بوخ راک طیارش و ق پرداخیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت خواستار
             .. مبارهب زیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق ه      برایکیدزنرد نارگراک هک ، ی یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و اسیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت قدرتمند افراد عالقیکیدزنرد نارگراک ه مورد تاکتیشرگن عون نیا ".دنک دادملق هدروخ تسکش ک یکیدزنرد نارگراک هک ، پیشرفیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و تقسییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م کنند کمتر را انها خدمایب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت اینکیکیدزنرد نارگراک ه

نپذیرییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م             را آیکیدزنرد ن یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ولی بشناسییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا م را تاکتیشرگن عون نیا ".دنک دادملق هدروخ تسکش ک آیکیدزنرد ن باید یکیدزنرد نارگراک هک ، امیز موفقییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت .یکیدزنرد نارگراک هک ، ی

دیمر  یولی

     : در       یکیدزنرد نارگراک هک ، صداها سایر کانکشنز یکیدزنرد نارگراک هک ، ی خبرنامیکیدزنرد نارگراک ه مجلیکیدزنرد نارگراک ه در بار شد  2017مارشرگن عون نیا ".دنک دادملق هدروخ تسکش کی ناونع هب ار دوخ دناوت یم ،دنکیم هدافتسا س  18ایکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن ولیهب زاین و یرهش یگدنکارپ ینعی تسا هدش رهش زا یدیدج عون ن منتشر .

  Connexions www.connexions.org            ما یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن وبساییکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .ت در را عمومی نقیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل یکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع لقن و حمیکیدزنرد نارگراک هک ، یرهش یمیدق هویش .تسا مهم نردم یاهرهش درکراک یارب یمومع ل مورد در بیشتریکیدزنرد نارگراک هک ، ی مقاالیب سپس و یرادیرخ روشک رسارس رد ار یمومع لقن و لمح یاه متسیس اهنآ ، هدحتم ت
 :بیابید


