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دو ســارق که اقدام به سرقت طیور، آهن آالت و مرکبات در سطح شهرستان ســیمرغ می کردند در دام پلیس گرفتار شدند. در پي وقوع 
چندين فقره سرقت طیور، آهن آالت و مرکبات در سطح شهرستان سیمرغ موضوع به صورت ويژه در دستور کار پلیس آگاهي اين فرماندهی 
قرار گرفت. با توجه به اين که سارقان در اغلب سرقت ها از نقاب و پوشش صورت استفاده می کردند، ماموران پلیس با شگردهای خاص و انجام 
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی اين افراد را که با استفاده از يک دستگاه خودروي وانت پیکان سرقت مي کردند، شناسايی کردند. 
ماموران با هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه 2 متهم به سرقت که اهل يکی از شهرستان های استان البرز هستند را در عملیاتی ضربتی 
شناسايي و دستگیر کردند. متهمان معتاد به مواد مخدر و بیش از 28 فقره سابقه انواع سرقت و محکومیت قضائی دارند. اين افراد در تحقیقات 

پلیس به بیش از 6 فقره سرقت ازجمله سرقت 300 کیلوگرم آهن آالت، 600 کیلوگرم مرکبات، 24 عدد انواع طیور اعتراف کردند.

دستگیری 
سارقان 
نقابدار در 
سیمرغ

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 

اصفهان –راعی
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، ســیدعبدالوهاب ســهل 
آبادی در آغاز این نشســت مطبوعاتی یاد و خاطره شــهدای 
لشکر ١٤ امام حسین )ع( که در حمله تروریستی سیستان و 
بلوچستان به درجه رفیع شهادت نایل شدند را گرامی داشت 
و این اقدام مذبوحانه را نشان دهنده خشم استکبار جهاني از 
نمایش اقتدار مردم در راهپیمایي ٢٢ بهمن دانســت. رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان در پاســخ به پرســش های خبرنگاران 
درباره علت عــدم حضور نمایندگان اصفهــان در جمع اداره 
کنندگان اتاق بازرگاني ایران گفت: اتاق اصفهان به عنوان یکی 
از تاثیرگذاران جدی عرصــه اقتصاد و صنعت ایران، از جایگاه 
ممتازی در بین اتاق های بازرگانی کشور برخوردار است. این 
در حالی است که سیاســت اتاق بازرگانی اصفهان در دوره ای 
که گذشت با توجه به شرایط، بر این اساس بود که در انتخابات 
هیات رییسه اتاق بازرگاني ایران کاندیدایی نداشته باشد. اما 
امیدواریم در دوره آینده انتخابات اتاق ایران پررنگ تر حاضر 
شویم. سید عبدالوهاب ســهل آبادي با اشاره به فعالیت چهار 
ســاله دور هشتم این اتاق گفت: بســیاری از مشکالت بخش 
خصوصی را به جد پیگیری و در محافل ملی مســائل را دنبال 
می کنیم. وی بیان کرد : در یک مدت کوتاه ســه استاندار در 
اصفهان عوض شد و سه پیشنهاد اتاق در خصوص آب زاینده 
رود، قطار سریع السیر و فرودگاه بر روی زمین ماند. وی با بیان 
این که بندر خشــک هیچ ارتباطی به اتاق نــدارد، افزود: تازه 
دولت به این نتیجه رسیده است که بخش خصوصی نمی تواند 
متولی بندر خشک، باشــد، در حالی که سه هزار هکتار برای 
بندر خشک فریز کرده ایم و متاسفانه دولت و مسووالن استان 
اصفهان در ایــن زمینه نمی دانند می خواهنــد چه کند، دو 
سال است ما معطل یک مجوز هستیم اگر مجوزها صادرشده 
بود زودتر وارد این بخش می شدیم. ســهل آبادی با اشاره به 
فعالیت های اتاق اصفهــان در حوزه جوانگرایی، گفت: در این 
دوره ٢١ برنامه "در مســیر موفقیت"برای جوانان در این اتاق 
برگزار شــد و به حدی موفق بوده که در نوبت آخر آن ســالن 

هیچ جایی نداشت.

بررسي و تببين عملكرد دوره هشتم 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان

استان

قاســم تقي زاده معاون آب و آبفا وزیر نیرو به  منظور افتتاح 
پروژه هاي صنعــت آب براي ســفري دو روزه وارد هرمزگان 
مي شــود. به گزارش روابط عمومي شــرکت آب منطقه ای 
هرمزگان، معاون وزیر نیرو پس از ورود به بندرعباس در آیین 
بهره برداری از طرح اجراي شــبکه اصلي آبیاري و زهکشــي 
اراضي 3000 هکتاري تحت پوشــش سدهاي شمیل و نیان  
دشــت میناب همچنین طرح ســد تغذیه مصنوعي دشــت 
شمیل و آشکارا در شهرستان میناب حضور مي یابد.  بر اساس 
برنامه ریزی انجام گرفته افتتاح ایــن طرح ها به صورت ویدیو 
کنفرانس با رییــس جمهور از بندرعباس انجــام مي پذیرد. 
گفتني است وزیر نیرو در پایان این ســفر دو روزه با استاندار 
هرمزگان مجمع نمایندگان و مدیران عامل صنعت آب و برق 

استان دیدار و گفتگو خواهد داشت.

 معاون وزير نيرو
به هرمزگان سفر می کند

استان

مدیر شــرکت ملــی پخش فــرآورده های نفتــی منطقه 
چهارمحال و بختیاری جعفر ســاالری نســب از کســب 6 

استاندارد و گواهینامه  های بین المللی خبر داد 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی  منطقه چهارمحال و بختیاری جعفر ســاالری نســب 
مدیر پخش منطقه با اعالم این خبــر گفت  با تالش بی وقفه 
مســئولین و زحمات کارکنان شرکت و همکاری شبانه روزی 
متصدیان مجاری عرضه ســوخت و نــاوگان حمل و فرآورده 
های نفتی در پی آموزشهای مســتمر و رعایت دستورالعمل 
های ایمنی ،  HSEو ایزو و نظارت دایم بر عملکرد واحدهای 
ستادی و عملیاتی  و توجه به مولفه های خدمات به شهروندان 
،مشــتری مداری با تمرکز بر افزایش مهارت و آگاهی  منابع 
انســانی در حوزه های مختلف کاری و رعایت شــاخص های 
شــغلی  مطابق با اســتاندارد های جهانی موفق به کســب 6 

استاندارد و گواهینامه بین المللی شده است . 
 جعفرساالری نســب عناوین گواهینامه ها و استاداردهای 
بین المللی کسب شده را بدین شــرح عنوان کرد: استاندارد 
Iso 900١:٢0١5 درحوزه سیستم مدیریت کیفیت خدمات 
،Iso ١٤00١:٢0١5  مرتبــط با مدیریت محیط زیســت ، 
Iso ١000٢:٢0١8  در پاســخگویی به شکایات مشتریان ، 
BS OHSAS ١800١: ٢007 در حوزه مدیریت ایمنی و 
بهداشت کار صنعتی و  HSE-MSبرای مدیریت یکپارچه 
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست  و 5S  برای  نظام آراستگی 
اداری  . مدیر شــرکت ملــی پخش چهارمحــال و بختیاری 
اظهارکرد این گواهینامه ها پــس از ارزیابی دوره ای عملکرد 
واحدهای ســتادی و عملیاتی و بررسی اســناد کاری  پخش 
منطقــه چهارمحال وبختیاری توســط شــرکت آرین توف 
 Inter Cet TUV پاسارگاد ) نماینده خاورمایانه ای شرکت
آلمان ( صادر شده است  و کارشناسان شرکت ارزیابی کننده 
، انبارنفت شــهرکرد را به لحاظ نظم کاری و مشتری مداری، 
آراستگی و رعایت اصول زیست محیطی از انبارهای نفت قابل 

مطرح خاورمیانه می دانند . 

کسب 6 استاندارد و گواهينامه بين المللی 
توسط پخش چهارمحال و بختياری

استان

شــهروند|مرد جوانی با جرثقیل نیسان امداد 
خودرو اقدام به سرقت خودروهای سواری می کرد.

بــا دريافــت خبرهای مشــابه مبنی بر ســرقت 
خودروهای ســواری در محدوده کالنتری طی دو 
ماه گذشــته تیمی از ماموران کالنتری به طور ويژه 
شناسايی و دستگیری ســارق يا سارقان را برعهده 

گرفتند.
در تحقیقات پلیسی مشخص شد سرقت ها توسط 
مــرد جوانی انجام می شــود که با اســتفاده از يک 
دستگاه نیسان امداد خودرو، خودروهای سواری را 

که در کنار خیابان پارک شده بود، سرقت می کرد.
همچنیــن در اقدامات بعدی ماموران مشــخص 
شد راننده جرثقیل، خودروهايی را سرقت می کرده 
که در خیابان های خلوت و تاريک پارک شده بود و 
پس از سرقت، خودروها را به محلی ديگر منتقل و با 

برداشــتن تجهیزات و لوازم داخل خودرو، آنها را در 
کنار خیابان رها می کرده اســت. تحقیقات پلیسی 
ادامه داشت تا اين که روز شنبه ساعت 4 بعدازظهر، 
ماموران به يک دســتگاه نیســان امداد خودرو که 
درحال برداشــتن يک دستگاه خودروی سواری که 

قفل فرمان داشت، مشکوک می شوند.
ماموران گشــت انتظامی کالنتری وارد عمل شده 
و راننده جرثقیل را که درحال برداشــتن خودرو بود، 

دستگیر و به کالنتری منتقل می کنند.
راننده جرثقیل در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد به 
مدت دو ماه اســت که مجددا به مصرف شیشه روی 
آورده است و با سرقت خودرو و متعاقب آن لوازم داخل 
آن، خرجی مصرف موادمخدر را درمی آورده اســت. با 
اعتراف متهم به سرقت خودرو و پنج فقره جرايم مشابه 

متهم در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

يکی از اعضای باند ۵ نفره سارقان منزل که با همکاری 
همدستانش همزمان از ۲ واحد مسکونی سرقت کردند، از 
سوی پلیس دستگیر شد. سرهنگ محمد قديمی رئیس 
کالنتری قلهک در اين باره گفت: نیمه شب بیست چهارم 
بهمن ماه امسال يکی از شهروندان با کالنتری تماس و 
حضور مشکوک يک خودروی سواری و يک موتورسیکلت 
را در نزديکی ساختمانی اعالم کرد. بالفاصله تیم گشت 
عملیات کالنتری برای بررسی موضوع به آدرس اعالمی 
اعزام شدند. رئیس کالنتری ۱۲۴ قلهک با اشاره به اينکه 
ماموران پــس از حضور در محل مشــاهده کردند، يک 
خودروی سواری با ۴ سرنشین و يک موتورسوار در حال 
فرار از محل هســتند، ادامه داد: تیم موصوف به تعقیب 
متهمان پرداختند و موفق شــدند راکب موتورسیکلت 
را دســتگیر و تحت بازرســی بدنی قرار دهند. اين مقام 
انتظامی با بیان اينکه در بازرسی انجام شده ۱۵ میلیون 

تومان يورو و دالر و مقداری طالجات از متهم کشف شد، 
گفت: متهم برای بازجويی تکمیلی به کالنتری منتقل و 
تحت بازجويی فنی قرار گرفت.  با آغاز بازجويی از متهم، ۲ 
تن از شهروندان که در همسايگی يکديگر ساکن بودند به 
کالنتری مراجعه و اعالم کردند که از واحد های مسکونی 
آنها مقداری طال و جواهر، دالر و يورو سرقت شده است. 
با شناسايی اموال مسروقه توسط مالباختگان، سارق که 
چاره ای جز اعتراف نداشت به سرقت اموال کشف شده 
از ۲ واحد به طور همزمان با همکاری ساير همدستانش 
اعتراف کرد. اين مقام مسئول با اشاره به اينکه متهم در 
ادامه بازجويی به ۵ فقره سرقت منزل با ساير همدستانش 
اعتراف کرد، افزود: تحقیقات پلیســی برای دستگیری 

ساير همدستان وی ادامه دارد.
بنا بر اين گزارش کارشناسان ارزش اموال کشف شده را 

۵۰۰ میلیون ريال برآورد کرده اند.

شهروند|يک  ســال از حادثه دنا گذشت؛ سقوط 
تلخ هواپیمای آسمان. پرواز شماره ۳۷۰۴ از تهران 
عازم ياسوج بود؛ پروازی که هیچگاه به مقصد نرسید 
و همه سرنشینان آن جايی در نزديکی قله دنا جان 
باختند. 59 مســافر همراه با 6 خدمــه پرواز در اين 
حادثه کشته شــدند. هواپیمای ای تی آر ۷۲ شرکت 
هواپیمايی آســمان 50 دقیقه پس از برخاســتن از 
فرودگاه مهرآباد در قله پازن پیرکوه دنا و در نزديکی 
روســتای کهنگان از توابع پادنا به کوه برخورد کرد. 
شــرايط جوی محل حادثه و بارش ســنگین برف 
به  حــدی بود که حتــی پیداکردن الشــه هواپیما 
ســاعت ها به طول انجامید. در روز دوم حادثه يعنی 
ســی ام بهمن ماه، ارتش با اســتفاده از پهپادهای 
خود موفق به تعیین محل ســقوط در ارتفاع 4500 
متری  شــد و پس از آن مختصات محل سقوط در 
اختیار ستاد بحران  قرار گرفت و اين سرآغازی شد 
برای شــروع يک عملیات طوالنی. کار جست وجو 
و پیداکردن اجســاد و البتــه انتقال آنهــا با وجود 
همه مشکالت به پايان رســید. از سوی ديگر علت 
اين حادثه هم همزمان در کمیتــه ای ويژه  در حال 
پیگیری بود. تنها چند هفته پس از وقوع اين حادثه 
کمیته بررسی سانحه ســازمان هواپیمايی کشوری 
در گــزارش مقدماتی خود با اشــاره به برخی موارد 
فنی شرکت هواپیمايی آسمان و خلبان را مقصران 
اين حادثه اعــالم کرد. اما آخرين خبر رســمی در 
خصوص اين حادثه مربوط بــه صحبت های معاون 
دادســتان کل کشور اســت. محمدجواد حشمتی 
اواخر مهر ماه  ســال جاری از بررسی علت حادثه در 
هیأت کارشناسی ســه نفره خبر داد. هیأتی که به 
گفته او به دلیل اعتراض هــر دو طرف پرونده يعنی 
شــرکت هواپیمايی آســمان و خانواده های داغدار 
اين حادثه مســئول بررســی علل وقوع و تشخیص 

مقصران حادثه شده است.
دلتنگیدخترهابرایپدر

حاال يک  ســالی می شود که »آرشــیدا« صبح ها با 
صدای پدرش از خواب بیدار نمی شــود. دختری که 
امسال به کالس ششم ابتدايی رفته و حاال خودش را 
برای برگزاری مراسم سالگرد پدرش آماده می کند. او 
حاال غم نبود پدر را بیشــتر از قبل احساس می کند، 

وقتی از پدر برای »آناشید« خواهر کوچکترش قصه 
می گويد و به پرواز و کوه دنا می رســد، بغض گلويش 
را می گیرد. حاال خانواده انصاری در حالی سالگرد از 
دست دادن  »افشین« را برگزار می کنند که در انتظار 
مشخص شــدن علت اصلی حادثه هســتند. اينها را 
»امید انصاری« برادر افشین به »شهروند« می گويد:  
»اين حادثه برای همه ما ســخت اســت. همســر و 
دخترهای برادرم هنوز هم به نبود او عادت نکرده اند. 
پدرم در اين يک  سال به اندازه همه عمرش شکسته 
شد. واقعا حادثه تلخی بود.« او ادامه می دهد:  »بیشتر 
کشته شــدگان حادثه از اهالی کهگیلويه و بويراحمد 
بودند و تــا جايی که من اطالع دارم، بیشترشــان به 
نظر اولیه کارشناسان اعتراض داشتند.« به گفته امید 
در بررسی اولیه خلبان، شــرکت هواپیمايی آسمان، 

مديرعامل و افــراد ديگر هر کــدام  درصدی در اين 
حادثه مقصر بودنــد، اما خانواده انصــاری و عده ای 
ديگر از داغداران اين حادثه نظر ديگری در خصوص 
علت اين حادثــه دارند:  »به نظر ما ايــن حادثه نیاز 
به بررسی بیشــتری دارد. چطور بیشتر مسافران آن 
پرواز قبل از سوارشــدن به هواپیمــا در تماس های 
تلفنی از احتمال لغو پرواز به دلیل شرايط آب وهوايی 
خبر داده بودند، بیشــتر اين افراد از مســافران ثابت 
اين پرواز بودند و در شرايط مشــابه به  طور معمول 
پرواز کنسل می شــد. واقعا برای ما جای سوال است 
که چطور اجازه پرواز صادر شــده اســت. به همین 
دلیل هــم ما بــه رأی اولیه اعتــراض کرديم و االن 
 هم در هیأت کارشناسی ســه نفره، پرونده در حال

بررسی است.« 

امید در پاسخ به اين پرســش که در حال حاضر 
فرودگاه ياسوج چه وضعی دارد، گفت:  »تا چند ماه 
قبل هیچ پــروازی در اين فرودگاه انجام نمی شــد. 
البته تنها پرواز ياســوج از تهران و بالعکس بود، اما 
مدتی اســت که فرودگاه به روال ســابق برگشته و 

پرواز انجام می شود.«
بارفتنجاللتنهاشدم

جالل الدين امیدی پور يکی ديگر از جانباختگان 
پرواز تهران-ياسوج است. او دانشجوی ترم آخر 
مهندسی برق بود و در تهران زندگی می کرد. 
جالل الدين  برای عیادت از مادرش عازم 
ياسوج بود، اما او هم مثل بقیه مسافران 
هیچ وقت به مقصد نرسید. عنايت برادر 
جالل الدين هم هنوز نتوانسته به نبودن 
برادرش عــادت کند: »وقتــی در تهران 
مســیر رفت وآمدش به محل کار و دانشگاه  
را می بینم، احســاس تنهايی می کنــم.  چون در 
شهرستان ياسوج به خاک سپرده شده است، 
برای آرام شدن به شهرستان می روم. جای 
خالی او برای مــن و خانــواده خصوصا 
 پدر و مــادر پیرم خیلی ســخت و خالی

است.«
او ادامــه می دهــد: »مــن در همــان 
روز وقــوع حادثــه خــودم را بــه محــل 
حادثــه رســاندم؛ نه تنها بــرای پیکر بــرادرم 
بلکه تا آخرين پیکری که پزشــک قانونی اســتان 
کهگیلويه وبويراحمد تحويل خانواده اش داد، آن جا 
را رها نکــردم و از روز اول حادثه تــا پايان عملیات 
جســت وجو و انتقــال پیکرهــای جانباختگان در 
 شهرســتان دنا حضور داشــتم. روزهــای خیلی

بدی بود.«
به گفته او  دنا کوهی است که هر زمان  در زمستان 
هوا ابری شــود، برف می بارد و فرودگاه ياسوج يکی 
از سخت ترين فرودگاه های کشــور برای خلبان ها 
از نظر فرود است، متاســفانه به خاطر سهل انگاری 
شرکت هواپیمايی آســمان در آن شرايط نامساعد 
جوی کوه دنــا مجوز پــرواز صادر می شــود. اين 
هواپیمای فرسوده متناسب با شرايط اقلیمی ايران 
نیست،  ســال ۹۲ درحین پرواز يکی از موتورهايش 
از کار می افتد کــه خلبان توانســته آن را به زمین 

بنشاند.   
امیدی پــور دربــاره مقصــران ايــن حادثه هم 
می گويد: »در آن پرواز 66 نفــر از بهترين های اين 
مملکت جان باختند. قطعا ضعف عملکرد سیســتم 
مديريتــی و نظارتی شــرکت هواپیمايی آســمان 
علت وقــوع اين حادثه بــود. شــرکت هواپیمايی 
آســمان يکی از متهمان اين پرونده است. فرزندان، 
بــرادران و خواهــران ما از دســت رفتنــد. آقای 
دکتر دانشــی، پزشــک متخصص مغز و اعصاب از 
فرزندان آن منطقه اســت که در اين سانحه همسر 
و دو فرزندش را از دســت داد. آقای دکتر ياری پور 
خود، همســر و فرزنــدش در اين هواپیمــا بودند. 
خانم فاطمه دالوند، دانشــجوی پزشــکی دانشگاه 
علوم پزشــکی شهر ياســوج بود. همه جانباختگان 
اين حادثه  به نوعی در مسئولیت هايی به همنوعان 
و کشورشــان خدمت می کردند. آب رفته به جوی 
ديگر برنمی گردد، اما ما انتظــار داريم قوه قضائیه 
با شدت در چارچوب قانون با مســببان و مقصران 
اين حادثــه برخورد کند  که خدای ناکرده شــاهد 
چنین اتفاقات ناگوار ديگری نباشــیم. پرونده اين 
سانحه از  اصفهان به دادستانی استان تهران منتقل 
شده است، نمی توانیم پیشــداوری کنیم. اما انتظار 
 ما اين اســت با مســببان و مقصران اين حادثه تلخ

برخورد شود.«

خانواده های قربانیان حادثه پرواز یاسوج می گویند مقصران اصلی را معرفی کنید

بغض یکساله »آرشیدا« و »آناشید« از دنا
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل  احمر عملیات 128 روزه امدادگران را در ارتفاعات 4500 متری دنا  تشریح کرد 

سخت ترین ماموریت در ارتفاع 4 هزار متری
مرتضیسلیمی،رئیسسازمانامدادونجات
جمعیتهاللاحمرعملیاتروزهایســخت
سالگذشــتهدرارتفاعاتدناراتشریحکردو
دراینبارهبهخبرنگار»شهروند«گفت:»حدود
ســهماهازحادثهدلخراشزلزلهغرباستان
کرمانشاهگذشــتهبود.هنوززخمجانباختن
هموطناندرزمینلرزهالتیامنیافتهبودکهشاهد
حادثهسقوطهواپیمایمسیرتهران-یاسوجدر
رشتهکوهزاگرسوارتفاعاتدنابودیم.قلههایی

کهمانندمردمانسربلنداینسرزمین،سربرآسمانکشیدهومسافرانهواپیماییآسمانرادرآغوش
کشیدند.بعدازاعالماینحادثه،خانوادهبزرگجمعیتهاللاحمرنیزهمراهودرکنارخانوادهبازماندگان
داغدارشدندوازهمانلحظاتاولیهبرایجستوجووانتقالپیکرجانباختگانتالشخودراآغازکرده
وتمامسعیخودرابهکاربستند،تایکیازدشوارترینوسختترینماموریتهایجمعیتهاللاحمر
رادرارتفاع4هزارمتریازسطحدریاوســرمای40-درجهسانتیگرادبهمدت128روزباموفقیتبه
پایانبرسانند.عملیاتیکه1260نیرویمتخصصدرقالب346تیمامدادیاز25استانکشوردرآن
حضورداشتهوطی256ساعتپروازبالگرد،363سورتیتوسطخلبانهایجانبرکفامدادهوایی
هاللاحمرانجامشد.هرچندخیلیازسازمانهاکهدرروزهاینخستدرمنطقهحضورداشتند،مارا
درطولمدتعملیاتتنهاگذاشتند،ولیاینعملیاتعالوهبرنشاندادنسطحتوانمندینیروهای
داوطلب،فداکاروایثارگرجمعیتهاللاحمر،نمایشیازهمدلیمردمانخوبسرزمینسرافرازمانبودو

حمایتخانوادههایداغدارازنیروهایامدادیکهعلتطوالنیشدنعملیاترادرککردهو
باجمعیتهاللاحمرهمراهیداشتند.«
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سرقت همزمان از دو همسایهسرقت خودرو با جرثقیل نیسان امداد خودرو!


