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پيشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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اطالعات عمومی
مشخصات :
تعليق جلو 

مشخصات فنیبخش
مک فرسوننوع سیستم تعلیق

گــازینــــوعکمک فنر

ارتفاع آزاد )کد رنگ(فنرلول
mm 336 )آبی- 2(

mm 341/63 )سبز – 2(

سيستم تعليق عقب
مشخصات فنیبخش

یکپارچه با محور پیچشینــــوع تعلیــــق
گازینوعکمک فنر
mm 304/63)آبی(ارتفاع آزاد )کد – رنگ(فنرلول

رينگ و الستيک
مشخصات فنیبخش

رینـــگ
آلومینیومــی

15× J  5
16× J 6
17× J 7

J 5/5 ×15فوالد

الستیـــک

15 R 70/185
15 R 65/195
16 R 60/205
17 R 50/215

PSI( kg/cm2 32( 2/2فشـــار باد الستیک
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ميزان فرمان

شــــــرح
مشخصــات فنــی

45R17/21555R16/20565R15/19565R15/185

چــرخ جلو

mm0  ±  2 mm0 ± 2 mm0 ± 2 mm 2 ± 0زاویه سرجمعی

زاویه با محور 
˚0/5 ± ˚0/64-˚0/5 ± ˚1/5˚ 0/5 ± ˚ 0/64˚ 0/5 ± ˚ 0/64عمودی )کمبر(

زاویه جهت یابی
˚0/5 ± ˚4/38˚0/5±˚4/38˚ 0/5 ± ˚ 4/38˚ 0/5 + 4/38)کستر(

زاویه شاه محور
)توپی فرمان با 

محور قائم(
13/61 ˚ ± 0/5 ˚13/61 ˚ ± 0/5 ˚13/61 ± 0/5 ˚13/61˚ ± 0/5˚

چـــرخ عقب
زاویه با محور 
˚0/5 ± ˚ 1/5 -˚ 0/5  ± ˚ 1/5 -˚ 0/5 ± ˚ 1/5 -˚ 0/5 ± ˚ 1/5 -عمودی)کمبر(

mm4/4±2/mm24/4± 2/mm24/4 ±2/mm2 2/2±4/4زاویه سر جمعی

گشتاور بستن اتصاالت
تعليق جلو

بخش
)kgf.m(گشتاور بستن

lb-ftkgf.mN.m
90 ~ 9110 ~ 6511 ~ 80پیچ های توپی چرخ

140~100/160~14120~10/16~10112~72/115~87پیچ طبق به رام
24 ~4/234 ~ 724/3 ~ 87مهره تاجدار میل فرمان

پیچ جعبه فرمان به رام
MDPS47 ~ 365/6 ~ 565 ~ 50
HPS58 ~ 438 ~ 680~ 60

100 ~ 10120 ~ 7212 ~ 87پیچ میل موجگیر به رابط آن
45 ~ 5/455 ~ 325/5 ~ 40پیچ اتصال موجگیر به رام

100 ~ 10120 ~ 7212 ~ 87پیچ اتصال موجگیر به کمک فنر جلو
140 ~ 14160 ~ 10116 ~ 115پیچ اتصال کمک فنر به اکسل جلو

تعليق عقب

بخش
)kgf.m(گشتاور بستن

lb-ftkgf.mN.m
90 ~9110 ~ 6511 ~ 80پیچ های توپی 

100 ~ 10120 ~ 7212 ~ 87پیچ کمک فنر به بدنه
100 ~ 10120 ~ 7212 ~ 87پیچ کمک فنر به اکسل عقب

100 ~ 10120 ~ 7212 ~ 87پیچ اکسل عقب به بدنه
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ابزار مخصوص
ابزار )نام و کـــــد(شکلکاربرد

09546 – 26000
فشردن فنرلولفنر جمع  کن

100 J 2-09568
درآوردن سیبکبیرون انداز سیبک
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علت احتمالینحوه رفع عيبنشانه عيب

سفتی فرمان

تنظیم نادرست چرخ جلواصالح تنظیمات
سفتی بیش از حد سیبک طبق هنگام چرخش به چپ و راستتعویض سیبک 

کم باد بودن تایرهاتنظیم باد
نبود فشار روغن هیدرولیکتعمیر یا تعویض

از  )پس  مرکز  به  فرمان  ضعیف  برگشت 
تنظیم نادرست چرخ جلو اصالح تنظیماتچرخش به راست یا چپ(

احساس کوبندگی جلوبندی هنگام رانندگی

تنظیم نادرست چرخ جلواصالح تنظیمات
خرابي کمک فنرتعمیر یا تعویض

شکستگی یا فرسوده شدن میل موجگیرتعویض
شکستگی یا فرسوده بودن فنرلولتعویض

فرسوده شدن بوشهای طبقتعویض مجموعه طبق

الستیک سایی غیرعادی
تنظیم نادرست چرخ جلواصالح تنظیمات

فشار باد نادرستتنظیم باد
خرابی کمک فنرتعویض

چپ و راست شدن خودرو)گیج زدن(
تنظیم نادرست چرخ جلواصالح تنظیمات

لقی سیبک طبق در چرخش به چپ و راستتعمیر
لقی یا فرسوده بودن بوش¬های طبق تعمیر یا تعویض

کشیدن فرمان

تنظیم نادرست چرخ جلو اصالح تنظیمات
سفتی بیش از حد سیبک طبق در حرکت به چپ و راستتعویض سیبک

شکستگی یا فرسوده بودن فنرلول تعویض
خمیدگی طبقتعمیر یا تعویض

لرزش فرمان )فرمان زدن(

تنظیم نادرست چرخ جلواصالح تنظیمات
لقی سیبک طبقتعویض
شکستگی یا فرسوده شدن میل موجگیرتعویض
فرسوده شدن بوش¬های طبقتعوض
خرابی کمک فنرتعویض
شکستگی یا فرسوده بودن فنرلول تعویض

نِشست فنربندی)کم شدن ارتفاع(
شکستگی یا فرسودگی فنرلول تعویض
خرابی کمک فنرتعویض
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عینی دقیقی از تایرها و مجموعه چرخ ها به عمل آید. تایرها را 
به آرامی بچرخانید و به دنبال نشانه هایی از سائیدگی عمودی 
یا افقی آج آن ها باشید. با مراجعه به جدول الستیک سایی می 

توانید نحوه ایجاد و جلوگیری در این موارد را بررسی کنید.

نامنظم  تکان  و  لرزش  چرخ،  و  تایر  صدای  قبیل  از  مواردی 
با گاز دادن  به سرعت خودرو مربوط نیست و معموالً  مستقیماً 
نمی شود. همچنین  ایجاد  در شیب  یا  کاهش سرعت  موتور،  به 
بیش  در  لرزش  تواند موجب  ها می  و چرخ  تایر  نبودن  باالنس 
زیاد شدن  یا  و  کم  با  که  لرزشی  از یک سرعت مشخص شود. 
و  تایر  به  ارتباطی  دارد  وجود  دنده خالص  حین  یا  موتور  دور 
چرخ ندارد. کاًل باید گفت که لرزش¬هایی که در فرمان خودرو 
احساس می شوند مربوط به مجموعه چرخ ها و تایرهای جلو است. 
احساس می شوند  روی صندلی¬ها   یا  درکف  که  لرزش¬هائی 
ترتیب  بدین  است.  تایرهای عقب  و  به مجموعه چرخ ها  مربوط 
را  یا عقب  ارتعاش در جلو  ایجاد  و منشاء  توان خط مرزی  می 

تشخیص داد. 
آید.  عمل  به  چرخ  و  تایر  خصوص  در  زیادی  دقت  است  الزم 
تایر  وسیله  به  که  دارند  وجود  عیوب  از  عدیده ای  بسیار  موارد 
و چرخ های آسیب دیده ایجاد می گردند. الزم است که بازرسی 
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الستيک سايی شديد در يک طرف
• تنظیم نبودن زاویه سرجمعی

• تنظیم نبودن زاویه کمبر
• آسیب دیدگی مجموعه کمک فنر

• آسیب دیدگی طبق

الستيک سايی شديد در پهلوها
• .کم باد بودن تایرها

• . فرسودکی اجزاء سیستم تعلیق
• . سرعت زیاد در دور زدن¬ها

• . نچرخیدن یا کم چرخیدن چرخ ها

الستيک سايی شديد در وسط
• رسیدن آج وسط به کف به دلیل باد. بیش ازحد تایرها

• نچرخیدن یا کم چرخیدن چرخ ها 
• انحراف شدید در چرخ های جلو

• حرکت شدید و شتابدار
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الستيک سايی الگودار
• انحراف شدید به طرفین درچرخ های عقب 

• نچرخیدن یا کم چرخیدن چرخ ها

الستيک سايی با گوشه تيز
• تنظیم نبودن زاویه سرجمعی 

• آسیب دیدگی یا فرسودگی میل فرمان 
• آسیب دیدگی توپی فرمان 

کچلی موضعی
• عدم تقارن و تختی ناهمگن در کاسه چرخ
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سيستم تعليق جلو
اجزاء تشکيل دهنده 

1- رام
2- فنر وکمک فنر

3- طبق 
4- پلوس

5- میل موجگیر 
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مجموعه کمک فنر جلو 
اجزاءتشکيل دهنده

1- پیچ ها 
2- مهره سرشفت کمک 

3- کله قندی 
4- نعلبکی باال 

5- نشیمن باالئی فنر
6- گردگیر

7- فنرلول ارتجاعی 
8- نشیمن پائینی 

9- محور کمک 
10- پوسته کمک 

11- نعلبکی پائین  
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4- درپوش محل اتصال مجموعه کمک فنر به بدنه را بردارید و 
پیچ های نصب کله قندی به بدنه را باز کنید.

3- رابط میل موجگیر با مجموعه کمک فنر را پس از بازکردن 
پیچ آن از محل خود خارج کنید.

 N.m ))lb-ft, kgf.m : گشتاور بستن
120 ~ 100 )12~10-87~72(

1- چرخ جلو و تایر را باز کنید.
گشتاور بستن:

)N.m )kgf.m , lb-ft
     110 ~ 90 )11 ~ 9 ,80 ~ 65(

2- شلنگ ترمز و قالب دورسنج چرخ را از مجموعه کمک فنر 
توسط بازکردن پیچ های آن جدا سازید.
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بازرســـی 
1- کله قندی را از نظر آسیب دیدگی یا پوسیدگی بررسی کنید.

2- قسمت های نمدی یا الستیکی را از نظر آسیب دیدگی بررسی 
کنید. 

3- محور)میل( کمک )A( را جهت سفتی یا صدای غیر عادی 
هنگام عملکرد بررسي کنید. 

بازکردن مجموعه کمک فنر
1- با استفاده از ابزار مخصوص )26000-09546( فنرلول )A( را 
به حدی فشرده سازید تا کمترین فشار بــه مجموعه وارد شود. 

2- مهره قفلي )C( را از شفت کمک )B( باز کنید. 
3- سپس به ترتیب کله قندی، نعلبکی فنر، فنرلول و گردگیر را 

از مجموعه جداسازید. 

5- مجموعه کمک فنر جلو را با بازکردن پیچ و مهره اتصال به 
مفصل، از محل خود خارج کنید.

)N.m)kgf.m , lb-ft :گشتاور بستن
160 ~ 140 )16 ~ 14 ,115 ~ 101(

6- بستن بر عکس بازکردن است.
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5- ابزار مخصوص )26000-09546( را آزاد سازید.
6- اکنون مهره قفلی را برابر گشتاورهای داده شده سفت کنید.

 )N.m)kgf.m , lb-ft :گشتاور بستن
50-36 )5-70,36-50(

2- با استفاده از ابزار مخصوص )26000-09546( فنرلول فشرده 
را درجای خود روی مجموعه کمک فنر نصب نمائید.

توجه:
الف - نصب فنر لول با توجه به دو مشخصه رنگ و مدل که در 

صفحه 2 آمده انجام پذیرد.
به تفکیک بین دو نشانه روی آن ها توجه و سپس نصب را انجام 

دهید.
ب - نصب فنرلول با توجه به تفکیک نشان ها روی آن و به سمت 

مفصل اتصال انجام گیرد.
3- پس از بیرون کشیدن کامل شفت کمک، قسمتهای نعلبکی 

باال و کله قندی را نصب نمائید.
فنرلول  پائینی  و  باالیی  قسمت های  درست  استقرار  از  پس   -4
مهره   ،)B(باالئی و  پائینی  نشیمن های  شیارهای  محل  در   )A(

قفلی جدید را موقتاً روی آن بسته و سفت نمائید.

بستن
پد پائینی فنر )D( را طوري نصب نمائید که زبانه های   -1
آن در داخل سوراخ¬های )C(  نعلبکی پائین فنر )B( قرار گیرند
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و    )211000-09216( مخصوص¬های   ابزار  از  بااستفاده   -4
 )32000-09214(

بوش های طبق را خارج نمائید. 

3- پیچ های اتصال طبق را باز کنید.
)N.m )kgf.m، lb-ft :گشتاور بستن

120 ~ 100 ) 12~10 , 87~72(

: lb-ft, kgf.m( N.m(گشتاور بستن
160 ~ 140 )16 ~ 14 ,  115~ 101(

طبق جلو 
تعويض: 

1- چرخ جلو را درآورید. 
 : lb-ft, kgf.m( N.m(گشتاور بستن

 110 ~ 90 )11 ~ 90 ,80-65(
2- پیچ های سیبک طبق را باز و خارج نمائید.

 )N.m )kgf.m، lb-ft :گشتاور بستن
  120-100 )12~ 10 , 87~72(
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احتياط 
بوش را از طرف پیکان نشانگر در محل خود جا بزنید. 

نیروی جدا سازی باالی 800 کیلوگرم است. 
7- بستن بر عکس بازکردن است.

سيستم تعليق جلــو 
6- با استفاده از ابزار مخصوص های 32000-09214 و 

21100-09216 بوش ها را در محل خود روی طبق جا بزنید.

5- قطعات ذیل را به آب صابون آغشته نمائید. 
الف( سطح خارجی بوش 

ب( سطح داخلی قطعه نگهدا رنده بوش های پائینی.
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4- پیچ های اتصال سیبک طبق را باز و خارج کنید.

3- با استفاده از ابزار مخصوص )2J100-09568( اتصال سیبک 
طبق با چرخ را آزاد کنید.

ميل موجگير جلو 
تعويض 

ا – چرخ جلو را باز کنید. 
,N.m )kgf.m )lb-ft :گشتاور بستن

   110-90 )11-9 ,80-65(
2- مهره اتصال رابط میل موجگیر با بدنه مجموعه کمک فنر را 

باز کنید. 
 ,N.m )kgf.m )lb-ft :گشتاور بستن

   120-100 )87-72 ,12-10
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سيستم تعليق 
های  مهره  و  پیچ ها  بازکردن  از  پس  را  )رام(  صلیبی  قطعه   -6

اتصال، به ترتیب زیر از بدنه باز کنید. 
 

 

 

احتياط
هنگام تعمیر فرمان را در موقعیت میانی قرار دهید تا از آسیب 
رسیدن به کابل میانی داخل فنر ساعتی حین چرخاندن غربیلک 

جلوگیری شود.

مجموعه  از  آن  پیچ  بازکردن  با  را  فرمان  شاخ  چهار  اتصال   -5
جدا کنید.
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قطعه  از  اتصال  بست  پیچ های  بازکردن  با  را  موجگیر  میل   -7
صلیبی )رام( جدا کنید.

8-  بستن برعکس بازکردن است. 
بازرسی : 

1- کنترل پوسیدگی و فرسودگی بوش¬ها 
2- کنترل تغییر شکل میل موجگیر

3- کنترل سیبک های رابط جلو میل موجگیر 
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قطعه صليبی جلو )رام( 
بازکردن:

1- رام زیر را  جدا سازید )به بخش میل موجگیر رجوع کنید( 
2- طبق را جدا سازید. 

3- مجموعه کمک فنر را جدا سازید 
4- میل موجگیر جلو را جدا سازید. 

5- جعبه فرمان را جدا سازید. 
6- بستن برعکس بازکردن است. 
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سيستم تعليق عقب 
قطعات

1- محور پیچشی
2- کمک فنر عقب 
3- مجموعه فنرلول 
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کمک فنر عقب

1- غالف گردگیرکمک فنر
2- کمک فنر 
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بازرسی 
1- قطعات را برای مشاهده تغییر شکل یا آسیب بررسی کنید.

2- کمک فنر را جمع و باز نماییدو طی آن سفتی یا صدای غیر 
عادی آن را بررسی کنید.

3- پیچ پائینی اتصال کمک به اکسل را باز و کمک را خارج کنید. 
 )N.m )kgf.m lb-ft :گشتاور بستن
120 – 100 )12 ~ 10 , 87 ~ 72(

4- بستن برعکس بازکردن است.

تعويض
1- چرخ عقب و تایر را باز کنید.

 )N.m )kgf.m lb-ft :گشتاور بستن
110 ~ 90 )11 ~ 9 ,80~65(

2- پس از بازکردن  پیچ اتصال از باال کمک را از بدنه جدا کنید. 
 )N.m )kgf.m lb-ft :گشتاور بستن
120 – 100 )12 ~ 10 , 87 ~ 72(
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فنرلول عقب 

1- نشیمن باالئی فنرلول 
2- فنرلول 

3- نشیمن پائینی فنرلول 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



29

بازرسی 
ا- فنرلول را از نظر ترک یا تغییر شکل بررسی کنید. 

2- پولک ها را از نظر آسیب دیدگي یا تغییر شکل وارسي کنید. 

تعويض
1- چرخ و تایر عقب  را باز کنید.

)N.m( kgf.m lb-ft :گشتاور بستن
 110-90 )90-65 ,11,0-9,0(

2- کمک فنر عقب را پس از بازکردن پیچ اتصال آن با اکسل از 
جای خود خارج کنید.

)N.m( kgf.m lb-ft :گشتاور بستن
  120-100 )87-72 ,12,0-10,0(

3- نصب برعکس بازکردن است.
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اکسل پيچشی عقب 
 قطعات 

1- اکسل پیچشی عقب 
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4- کابل دورسنج را به وسیله بازکردن پیچ های اتصالش از جاي 
خود خارج کنید.

 )N.m )kgf.m lb-ft :گشتاور بستن
70-60 )50-43 ,7,0-6,0(

3- پیچ )B( را باز کنید.

تعويض
1- چرخ عقب و تایر  را باز کنید. 

)N.m )kgf.m،lb-ft :گشتاور بستن
110-90 )90-65 ,11,0-9,0( 

2- پیچ های )A( را باز کنید.
 )N.m )kgf.m lb-ft :گشتاور بستن

75-65 )54-47 ,7,5-6,5(
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 7- کابل ترمز دستی را خارج کنید.

6- کاسه چرخ عقب را خارج کنید.

5- پیچ های نگهدارنده دورسنج و ترمزدستی را باز کنید.
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9- اکسل عقب را پس از بازکردن پیچ های اتصالش با بدنه خارج 
کنید.

10- بستن برعکس بازکردن است.

8- کمک فنر عقب را پس از بازکردن پیچ های اتصال آن با اکسل 
از جای خود خارج کنید

)N.m )kgf.m lb-ft :گشتاور بستن
 120 – 100 )12-10 ,87-72
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احتياط 
در مواردی که برای بستن از آچار بادی استفاده می شود. 

گشتاور نهائی بستن باید توسط ترکمتر وارسی شود.

چرخ 
توالی بستن مهره چرخ 

مهره چرخ را به ترتیب زیر ببندید. 
)N.m )kgf.m lb-ft : گشتاور بستن

110 - 90 )11,0-9,0(

تايرها/ چرخ ها 
تاير

ساييدگی تاير 
1- عمق آج  تایر را اندازه  بگیرید. 

کمترین عمق آج  : mm 1/6 )0,063 اینچ( 
2- چنانچه باقی مانده آج تایر )A( کمتر از مقدار مشخص باشد 

 تایر باید تعویض گردد. 

توجه
 1/6 mm زمانی که عمق آج به کمتر از

)0/063 اینچ( رسیده باشد. نشانگر ساییدگی 
)B( نمایان خواهد شد. 
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پایان تنظیم  بست فانوسی را نصب و مهره سیبک  از  4- پس 
میل فرمان را با در نظر گرفتن گشتاور بستن مشخص، ببندید.

)N.m( kgf.m lb-ft :گشتاور بستن
55 - 50 )5,5- 5(  

زواياي کمبر وکستر 
این زوایا در کارخانه تنظیم شده اند بنابر این احتیاجی به تنظیم 
آنها نیست. در صورتی که مقایر آنها در محدوده استاندارد نباشد 
قسمتهای آسیب دیده را تعمیر یا تعویض و مجدداً بازرسی کنید.

زاویه کمبر:
˚0,5 ± ˚ 0,64- :4DR
˚0,5 ±˚0,81- :2DR

زاویه کستر :
˚0,5 ±˚4,38 :4DR

˚0,5 ± ˚4,94 :2DR

تنظيم سرجمعی 
1- مهره سیبک میل افقي فرمان را باز کنید. 

2- بست فانوسی را براي جلوگیری از پیچیدن آن، خارج نمائید. 
مقدار  فرمان  میل  یا چپ  راست  به  پیچاندن  از  استفاده  با   -3

سرجمعی را تنظیم کنید.
توجه کنید که مقدار چرخش به راست یا چپ باید به یک اندازه 

باشد. 

سرجمعی 
4DR

مجموع:˚±0,12˚0,18
به تنهایی: ˚±0,09˚0,06

2DR
 مجموع: ˚±0,2˚0,4

به تنهایی: ˚±0,1˚0,2

تنظيمات
تنظيم چرخ جلو

احتياط
استفاده  چرخ  تنظیم  کامپیوتری  دستگاه های  از  که  درمواردی 
می شود  الزم است وسیله نقلیه روی سطح تراز و چرخ های آن 

درست به سمت جلو پارک شود. 
قبل از بازرسی از عملکرد عادی سیستم تعلیق جلو و فرمان و 

تنظیم بودن باد تایرها اطمینان حاصل نمائید. 

 B – A > O: )+( سرجمعی به داخل
 B – A < O: )-( سرجمعی به خارج
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زاویه کمبر 
این زاویه در کارخانه تنظیم گردیده و نیازی به تنظیم آن نیست 
در صورتی که مقدار زاویه کمبر در حدود مقادیر استاندارد نباشد 
قسمت آسیب دیده را تعمیر یا تعویض و مجدداً  بازرسی نمائید. 

زاویه کمبر :
˚0,5 ± ˚1,5- : 2DR / 4DR

  B – A > O :  )+( سرجمعی به داخل
 B – A <  O        : )-( سرجمعی به خارج

آن  تنظیم  به  نیازی  و  گردیده  تنظیم  کارخانه  در  سرجمعی 
نیست در صورتی که سرجمعی در حدود مقادیر استاندارد نباشد 
بازرسی  مجدداً  و  تعوض  یا  و  تغییر  را  دیده  آسیب  قسمت های 

کنید. 

سرجمعی
4DR 

مجموع:0,2 ± 0,4
به تنهایی: 0,2˚ ± 0,1˚  

2DR
 مجموع: 0,4˚ ± 0,2˚

به تنهایی: 0,2˚ ± 0,1˚

تنظيم چرخ عقب
احتياط

استفاده  از دستگاههای کامپیوتری تنظیم چرخ  در مواردی که 
می شود، الزم است وسیله نقلیه روی سطح تراز پارک شود. 

تنظیم  و  تعلیق عقب  از عملکرد عادی سیستم  بازرسی  از  قبل 
بودن باد الستیک ها اطمینان حاصل نمائید. 
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir




