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آدرس سایت حافظ دریای آریا

http://my.hdasco.com/SystemManagment/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx
اولین مرحله جهت شروع فرآیند صادرات درخواست بوکینگ میباشد که شامل دو حالت میباشد:
 -4مشتریانی که  FPدارند  :با ارسال ایمیل (با عبارت " "BOOKING REQUESTدر عنوان ایمیل) به آدرس
”  “ EXP.CSS@HDASCO.COMو اعالم اطالعات زیر نسبت به دریافت شماره بوکینگ اقدام نمایند.
شماره -FPبندر مبدا – بندر مقصد – نوع بار – نوع بسته بندی بار – در صورتی که کاال خطرناک(آتشزا( باشد اعالم  Classو UN No.
–تعداد و نوع کانتینرهای درخواستی (در صورتی که کانتینر  FRیا  OTباشد ،ابعاد محموله و در صورتی که کانتینر یخچالی باشد دمای
درخواستی الزامی است)– اعالم  HS CODEکاال طبق اظهارنامه

 -2مشتریانی که  FPندارند  :عالوه بر اعالم موارد فوق  ،اطالعات شخص/شرکتی که قرار است  FPبنامش صادر شود اعالم
کنند.
پس از دریافت شماره بوکینگ می بایست به ترمینال مورد نظر جهت پرداخت هزینه های مربوطه (هزینه  Lift Onو هرینه ) TIP
مراجعه و سپس با رعایت موارد طبق روال معمول جهت تحویل گیری کانتینر اقدام گردد.
نکته :در صورتی که محل تحویل کانتینر یکی از دپوهای خشک (تهران – مراغه – اصفهان – یزد و  ) ...باشد ،می بایست هزینه TIP
قبل از مراجعه به شرکت حمل و نقل ترکیبی  ،پرداخت شود که بنا به تمایل مشتری امکان پرداخت از طریق سایت مشتریان حافظ دریا
و پرداخت حضوری میسر میباشد.
پس از اخذ کانتینر و شماره پلمپ و استافینگ بار در داخل کانتینر و اخذ اسناد مربوطه از مراجع مرتبط  ،قبل از تحویل اسناد جهت
بارگیری به بندر مربوطه می بایست اقدام به ثبت  Shipping Orderنمایید که در ذیل به صورت جامع توضیح داده میشود.
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نحوه دریافت نام کاربری و رمز ورود

جهت ورود به سیستم از طریق آدرس زیر و نام کاربری و رمز ورود که قبال جهت ورود به سایت شرکت هوپاد دریا در اختیار
داشتید  ،وارد سیستم شوید ویا با توجه به مراحل و مراجعه به آدرس سایت زیر  ،می توانید اقدام به ایجاد نام کاربری و رمز
عبور نمایید.
http://my.hdasco.com/SystemManagment/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx
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پس از انجام مراحل  ،درخواست توسط واحد  CRMشرکت حافظ دریای آریا تایید و اعالم میگردد.
شماره تماس واحد  224-23142222: CRMو 23143223
توجه  :جهت ورود به سایت حتماً از مرورگر گوگل کروم یا موزیال فایرفاکس استفاده نمایید.


ثبت سفارش حمل ()Shipping Order

** Divide BR & Combine BR

نکته  :به محض ورود به سایت  ،کلیه بدهی های مشتریان در صفحه اول نمایش داده میشود که با استفاده از گزینه
"مشاهده جزییات صورتحساب" جزییات صورتحساب قابل مشاهده میباشد.

قبل از انجام مراحل سفارش حمل  ،بحث تفکیک و تجمیع بوکینگ ) (Divide BR-Combine BRدر موارد زیر می
بایست در نظر گرفته شود :
Divide BR
 -از یک بوکینگ که جهت  Xدستگاه صادر گردیده ،تعداد کمتری برداشت و مابقی کنسل گردد.
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-

یک بوکینگ با تعداد باال نیاز باشد که به چند بوکینگ و دستور حمل تبدیل شود.

-

از یک بوکینگ برحسب نیاز تعداد کانتینرکمتری از کل آماده تحویل اسناد بارگیری باشد.

-

تحویل گیری تعداد کانتینر کمتر از تعداد ذکر شده در بوکینگ باشد.

راهنمای صادرات و استفاده از پنل مشتریان (  ) Act Customerشرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا
که در این حالتها می بایست قبل از اقدام به سفارش حمل از منوی  Bookingو انتخاب گزینه  ،Divide BRبا توجه به
سفارش حمل اقدام به تفکیک یا تقسیم بوکینگ می کنیم که مراحل انجام آن مرحله به مرحله در تصاویر زیر مشخص
میباشد.
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Combine BR
در صورتی که نیاز باشد برای یک دستور حمل از کانتینرهای چند بوکینگ مختلف به شرط یکسان بودن مقصد و  FPاستفاده
شود ،از منوی  Bookingو انتخاب گزینه  ، Combine BRبا توجه به سفارش حمل اقدام به تجمیع بوکینگها می کنیم
که مراحل انجام آن مرحله به مرحله در تصاویر زیر مشخص میباشد.

بوکینگهای مد نظر را جستجو و با استفاده از گزینه  Addبا توجه به شرط مقصد و  FPیکسان  ،به لیست اضافه نموده و
یکی از بوکینگها را به عنوان پایه  /اصلی در نظر گرفته (تفاوتی ندارد کدام بوکینگ باشد ولی در هنگام صدور بارنامه بوکینگ
انتخابی در بارنامه قید میگردد) و سپس با استفاده از گزینه  Combineبوکینگها را تجمیع میکنیم.
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نحوه ثبت سفارش حمل) (Shipping Orderدر سایت حافظ دریای آریا

از منوی  ،Documentationگزینه  Shipping Orderرا انتخاب نموده و سپس شماره بوکینگ را جهت جستجو وارد
نمایید و پس از نمایش شماره بوکینگ  ،با انتخاب گزینه  Selectوارد صفحه تکمیل اطالعات شوید.

نکته  :چنانچه با خطای "  " Some Of Cntrs Does not RTS and RBSمواجه شدید به معنای آن است که همه یا تعدادی از
کانتینرها در سیستم ثبت نشده است که می بایست با مسئول ثبت کانتینر ترمینال مربوطه جهت ثبت کانتینرها قبل از ثبت
 Shipping Orderهماهنگی فرمایید .ضمناً شماره کانتینرهایی که در سیستم موجود نیست را با ایمیل به این شرکت به آدرس
” “ EXP.CSS@HDASCO.COMاعالم نمایید.

منظور از  Depot / Stuffing Terminalنام محوطه ای است که بارچینی داخل کانتینر درآن محوطه انجام شده و در تالی
صادر شده قید شده است.
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توجه :پر کردن مستطیل های زرد رنگ اجباری میباشد که می بایست از طریق جستجو و انتخاا در  Contact Nameو
بدون افزودن و تایپ کلمات/اطالعات اضافی باشد و جهت اعمال هرگونه تغییر در نام و اطالعات ثبت شاده مای بایسات
مشتری را مجددا با اطالعات جدید ثبت و انتخا نمایید.
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نام فروشنده ) –(Shipperخریدار) – (Consigneeاظهار کننده )(Declarantو شخض مطلع ) (Notifyمیی بایسیت
از طریق مراحل اعالمی فوق در جستجو و انتخاب گردد.
* جهت تغییر یا انتخاب نام فروشنده یا خریدار از

جهت جستجو و ثبت استفاده نمایید و در

صورتی که نام مد نظر در سیستم موجود نبود با استفاده از آیکون  Addمیتوانید مشتری جدید را ثبت نمایید.
توجه  :با در نظر گرفتن اینکه اطالعات فروشنده یا خریدار یا مطلع کاال از اطالعات ثبت شده توسط مشتری فراخوانی و در
باکس زرد رنگ نمایش داده میشود نیازی به افزودن نام شرکت در باکس زرد رنگ نمیباشد چون در اینصورت نام شخص /
شرکت به صورت تکراری در چاپ  BL Draftیا بارنامه اصلی نمایش و چاپ میگردد.
کلیه اطالعات فرستنده بار ( ) shipperکه قرار است بر روی بارنامه قید گردد در فیلد هیای ذییل تکمییل نماییید ).اطالعیات
مربوط به فورواردر ،به صورت پیش فرض به عنوان فروشنده درج گردیده است( .

اطالعات مربوط به نام فرستنده کاال در پروانه گمرکی (صادر کننده کاالبند  8اظهارنامه ) ،نه شخص اظهار کننده ،را در فیلد
زیر وارد نمایید.
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کلیه اطالعات گیرنده بار ( )consigneeکه قرار است بر روی بارنامه قید گردد را در فیلد های ذیل تکمیل نمایید.

اطالعات مربوط به مطلع کاال ( ) Notifyکه قرار است بر روی بارنامه قید گردد رادر فیلد های ذیل تکمیل نمایید ،در صیورتی
که مطلع کاال همان گیرنده میباشد گزینه ( )Same as Consigneeرا انتخاب نمایید .
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نکته  :انتخاب صاحب کاال به عنوان  To Orderو مطلع کاال ( )Notifyبه عنوان  Same as Consigneeبیه صیورت هیم
زمان امکان پذیر نمیباشد.
در فیلد های ذیل (باکس های زرد رنگ ) اطالعات بندر بارگیری  ،بندر تخلیه  ،مقصد نهایی را که قرار هست بروی بارنامه قید
گردد به صورت متنی تایپ نمایید.
*در نظر داشته باشید ،مقصد نهایی حمل بر اساس اطالعات موجود (در باکس مانیفست) میباشد و صرفاً با انجام این
اصالحات ،نحوه نمایش نام بندر در بارنامه تغییر می کند.

درصورت وجود اطالعات مربوط به ترانریت وارداتی/صادراتی (پروانه ترانزیتی برای مبدا و ترانزیت در مقصد پس از تخیله) در
فیلد های ذیل تکمیل شود.
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نکته  :چنانچه بوکینگ  /بارنامه ای با توجه به پروانه صادره ترانزیتی میباشد جهت محاسبه نرخ  THCطبق
تعرفه ترانزیتی موارد زیر را در هنگام ثبت سفارش حمل مد نظر قرار دهید.
در صورتی که کاال از کشوری ترانزیت شده و پروانه سبز گمرکی ترانزیتی میباشد کشور و شهر مبدا را در بخش
 EXPORTمشخص نمایید.

در صورتی که بار پس از تخلیه در مقصد نهایی  ،به کشور دیگری ترانزیت خواهد شد  ،در قسمت , IMPORT
کشور و شهر مقصد را مشخص نمایید.

منظور از

در بحث ترانزیت به صورت زیر میباشد

 :Noneکاال ترانزیتی نمیباشد  :Lines ---بار حمل سراسری توسط شرکت کشتیرانی میباشد  :Merchant ---ترانزیت
کننده توسط صاحب بار تعیین و در متن بارنامه ذکر میشود.
اطالعات مربوط به نوع کاال(مطابق با اظهار نامه)  ،شرح کاال  ،تعداد بسته ها  ،نوع بسته بنیدی و مقیدار کلیی وزن کیاال و وزن
هرکانتینر طبق تالی را در فیلد های ذیل تکمیل نمایید.
وارد کردن کد تعرفه کاال** **HS CODEدر شرح کاال ،دستور حمل و بارنامه الزم و ضروری میباشد.
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اطالعیات مربیوط بیه ENS ،Package Type ،No Of Packages ،Container GW ، Cargo GW،Seal No
(،CBM ،Marks ،Good Description ، HSCode ،Codeشماره کوتاژ)  ExportLicenseمییبایسیت در فیلیدهای
زیر تکمیل گردد (به صورت دستی و یا توسط بارگذاری فایل اکسل ،توضیحات کامل در صفحه  43تا . )***46

در انتها پس از حصول اطمینان از اطالعات وارد شده در سیستم گزینه  Save Shipping Orderرا انتخاب نمایید .در
صورتی که ذخیره نشود در باالی همین صفحه دلیل ذخیره نشدن را اعالم میکند .در غیر اینصورت اطالعات ثبت شده را
ذخیره نموده و سپس گزینه  File Operationجهت بارگذاری مدارک الزم فعال میگردد که با استفاده از گزینه ذکر شده
اقدام به بارگذاری مدارک نموده و سپس با بازگشت به صفحه قبل و پس از اطمینان از صحت اطالعات ثبت شده  ،از طریق
گزینه  Confirm Shipping Orderاقدام به ذخیره و نهایی سازی  Shipping Orderنمایید .سپس اسناد به بندر
مربوطه جهت بارگیری تحویل گردد.
چنانچه پس از نهایی سازی متوجه شدید در اطالعات ثبت شده مغایرتی وجود داردکه اصالح قبل از تحویل اسناد ضروری
است ،با کارشناسان خدمات مشتریان این شرکت تماس بگیرید.
** در صورتی که اطالعات ذخیره نشود در باالی صفحه دالیل عدم ذخیره اعالم میشود.
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جهت حذف سفارش حمل از منوی  Documentationگزینه  Delete Shipping Orderرا انتخاب و پس از
درج شماره بوکینگ  ،اقدام به حذف سفارش حمل نمایید.



بارگذاری اسناد و مدارک مورد نیاز می بایست به تفکیک در سیستم توسط گزینه  File Operationانجام گردد
که شامل موارد زیر میباشد:

( VGMبا مهر و امضا فورواردر یا اظهار کننده)  -تالی قبض انبار – سفارش حمل ) – (Shipping Orderاسکن واضح
اظهارنامه گمرکی.
توجه  :فایل  PDFمربوط به  VGMدر همین صفحه قابل صدور و دریافت توسط کاربر میباشد.

نکته  :جهت دریافت فایل  ، VGMابتدا شماره قبض باسکول کانتینرها را در  Balance Billثبت نمایید.
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الزم به ذکر است که ثبت اطالعات در انتهای صفحه (شامل شماره پلمپ وزن شماره کوتاژ  HS CODEو )....
به سه حالت قابل انجام است :
حالت اول  :وارد کردن اطالعات به صورت دستی – چنانچه تعداد کانتینرها کم باشد میتوان اطالعات را تک تک ثبت نمود.
حالت دوم  :استفاده از نوار - Cargo Infoبا استفاده از کادرهای باالی شماره کانتینرها  ،می توانید هر کدام از موارد را به
صورت موردی درج و با استفاده از گزینه  Copy To Allبه صورت زیر در سیستم درج نمایید.
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با توجه به اینکه در هر صفحه  31دستگاه کانتینر نمایش داده میشود چنانچه تعداد کانتینرهای بوکینگ بیشتر از  32دستگاه
میباشد  ،جهت ثبت اطالعات کانتینرهای با قیمانده به صفحات بعدی بروید.

حالت سوم  :استفاده از فرمت اکسل -با استفاده از آیکون  Downloadفایل اکسل مربوطه را دانلود و طبق نمونه تکمیل و
سپس آپلود نمایید( .دقت نمایید که فایل اکسل با پسوند  XLSذخیره شود)
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ضمناً برای هر تعداد کانتینر  ،یه بار اطالعات اکسل دانلود شده را برای کلیه کانتینرها تکمیل و بارگذاری نمایید تا اطالعات
کانتینرها ثبت گردد و نیازی به بارگذاری کانتینرها صفحه به صفحه و جداگانه نمیباشد.


منظور از  ENS CODEعالمت اختصاری نوع بسته بندی است که با انتخاب نوع بسته بندی در صفحه ثبت سفارش
حمل  ،نمایش داده میشود.



منظور از  Export Licenseشماره کوتاژ میباشد.



پیگیری سفارش حمل ثبت شده و اطالع از وضعیت کانتینرهای تحویلی

جهت مشاهده وضعیت سفارش حمل  ،شماره بارنامه  ،نام کشتی تعیین شده جهت بارگیری و سایر اطالعات مورد نیاز از
منوی  Over All Operation ، Documentationبه صورت زیر اقدام فرمایید.

جهت مشاهده درافت بارنامه گزینه  Previewدر همین صفحه را انتخاب نمایید.
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حالتهای نمایش داده شده در  ShippingOrderStateبه صورت زیر میباشد که بنا بر عملیات انجام شده و
جهت اطالع مشتری در وضعیت نمایش داده میشود.

 :Unconfirmed(Saved Shipping Order) -4حالتی است که سفارش حمل توسط مشتری ثبت شده ولی
تایید نهایی نشده است.
 : Confirmed Shipping Order -2سفارش توسط مشتری ثبت و تایید نهایی شده است.
 : Reject Shipping Order -3بنا به درخواست مشتری یا به دلیل مغایرت  ،سفارش حمل پذیرفته نشده که می
بایست پس از رفع مغایرت مجدد تایید نهایی گردد.
 : Docs/Receipt -4اسناد حمل توسط مشتری به خط کشتیرانی تحویل شده است.
 : Reject Docs/Receipt -1بنا به درخواست مشتری یا به دلیل مغایرت اسنادی  ،اسناد به مشتری عودت شده
است.
 : BL Draft -6بوکینگ مربوطه بروی کشتی بارگیری شده یا در حال بارگیری میباشد.
 : Request Amend -7درخواست اصالحیه توسط مشتری انجام و منتظر تایید میباشد.
 :Confirm Amend -1اصالحیه درخواستی در سیستم تایید شده است.
 :BL Close -1عملیات حمل تکمیل شده است.
 :Reject Amend -42اصالحیه درخواستی مورد تایید نمیباشد.
 :Request Telex Release -44درخواست ریلیز توسط مشتری در سیستم انجام شده است.
 :Request Switch BL -42در خواست سوییچ بارنامه در سیستم توسط مشتری انجام شده است.
 :Reject Switch BL -43درخواست سوییچ مشتری به دلیل اعالم شده رد شده است.
 :Reject Telex Release -44درخواست ریلیز مشتری به دلیل اعالم شده رد شده است.
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 :Confirm Telex Release -41ریلیز درخواستی مشتری در سیستم تایید و کپی بارنامه و ایمیل ریلیز درسیستم
جهت مشاهده مشتری بارگذاری شده است.
 :Confirm Switch BL -46سوییچ درخواستی مشتری در سیستم تایید و ایمیل سوییچ درسیستم جهت مشاهده
مشتری بارگذاری شده است.
 :New Generated_Split -47بوکینگ  /بارنامه در سیستم تفکیک شده است.
 :New Generated_ Club -41بوکینگ  /بارنامه در سیستم تجمیع شده است.


درخواست اصالحیه

جهت انجام اصالحیه پس از تحویل اسناد و مشخص شدن کشتی جهت بارگیری (زمانیکه  ShippingOrderStateدرحالت
 BL Draftباشد) ،از طریق منوی  Documentationبه روش زیر اقدام فرمایید.

.

پس از درخواست هر مورد اصالحیه ،می بایست منتظر تایید بمانید تا پس از تایید اصالحیه  ،اقدام به انجام اصالحیه بعدی نمایید.
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مشاهده و پرداخت صورتحسا ها :

راهنمای صادرات و استفاده از پنل مشتریان (  ) Act Customerشرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا
جهت مشاهده و پرداخت صورتحسابها از طریق منوی  Invoice List&E-Paymentاقدام فرمایید.

 -4مشخص شدن نوع هزینه (دالری یا ریالی)
 -2صادر کننده صورتحساب (حافظ – هوپاد دریا – جنوب خط ایران – شرکت حمل و نقل ترکیبی و) ..
 -3جهت مشاهده جزییات صورتحساب مربوطه
 -4دریافت شناسه پرداخت جهت پرداخت از طریق بانک
 -1انتخاب صورتحساب جهت پرداخت هزینه از طریق درگاه اینترنتی
 -6مبلغ صورتحساب مربوطه
 -7مانده صورتحساب (در صورت پرداخت و تسویه این مبلغ می بایست صفر یاشد )



نحوه پرداخت صورتحسا ها از طریق درگاه اینترنتی

در صورت عدم تسویه صورتحساب پرداخت شده از طریق درگاه اینترنتی  ،با استفاده از گزینه Send Unsent data to finance System
اقدام به رفع عدم تسویه نمایید.
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جهت مشاهده جزییات صورتحساب دیرکرد از طریق زیر اقدام فرمایید.

ضمناً پس پرداخت و تسویه ،صورتحساب فرمت دارایی ایجاد و جهت پرینت در دسترس خواهد بود .
نکته  :صورتحسابهای کرایه حمل و دیرکرد به نام صاحب ( FPفورواردر) صادر و غیر قابل تغییر به نام شرکت و یا شخص
دیگر میباشد ولی در مورد صورتحسابهای  THCو صدور بارنامه و هزینه اصالح بارنامه با ارئه اصل درخواست به نام
فروشنده) (Shipperو یا اظهار کننده) (Declarantصادر میگردد.
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درخواست صدور اصل بارنامه سوییچ و یا تلکس ریلیز:

آزادسازی بار در کل به سه حالت زیر میباشد ( :بدیهی است هرگونه آزاد سازی منوط به تسویه صورتحسابهای مربوطه و ارائه اصل کلیه
تعهدات میباشد)
 -4صدور اصل بارنامه
بنا به درخواست مشتری  ،در سه نسخه در سربرگ خط کشتیرانی صادر و پس از مهر و امضا تحویل نماینده معرفی شده و رسید اخذ
میگردد .جهت دریافت اصل بارنامه پس از تسویه کلیه صورتحسابها با معرفی نامه در سربرگ (جهت اشخاص حقوقی) و یا وکالت نامه
معتبر (جهت اشخاص حقیقی) با ارائه اصل  LOAو  LOIمربوطه به این شرکت مراجعه فرمایید.
 -2صدور تلکس ریلیز
منظور از تلکس ریلیز  ،آزادسازی بار در مقصد بدون دریافت اصل بارنامه میباشد که با توجه به اینکه ارسال بارنامه به بندر مقصد عالوه
به هزینه  ،زمان بر هم خواهد بود مشتریان به جهت صرفه جویی در زمان و هزینه درخواست تلکس ریلیز میکنند.
 -3درخواست  Switchبارنامه
در صورت نیاز به دریافت اصل و یا اصالح اطالعات بارنامه در بندری غیر از مبدا  ،ضمن معرفی نماینده و محل صدور بارنامه  ،درخواست
صدور سوییچ را ارسال نمایید.
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منظور از  LOAفرمت زیر میباشد:
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همچنین اصل  LOIدر موارد زیر قبل از درخواست ریلیز یا سوییچ یا اصل بارنامه باید به این شرکت ارسال گردد:
 -4تغییر وزن کانتینرها
 -2تغییر در نام طرف حساب در صورتحسابهای  THCو صدور بارنامه
 -3تغییر بندر بارگیری
پس از پرداخت کلیه صورتحسابهای مربوطه ( کرایه حمل – -THCصدور بارنامه و دیرکرد و  )...و ارائه اصل LOAو سایر LOIها و
مدارک و همچنین درخواست تلکس ریلیز در سربرگ بوکینگ پارتی  ،نسبت به ارسال درخواست صدور تلکس ریلیز یا سوییچ از طریق
سیستم به صورت زیر اقدام فرمایید.

سپس شماره بارنامه یا بوکینگ را وارد نمایید و با استفاده از گزینه  Searchبارنامه را جستجو نموده و پس از انتخاب بارنامه ،با استفاده
از گزینه های  Request Telex Releaseو ،یا درصورت درخواست سوییچ ،گزینه  Request Switch BLرا انتخاب نمایید.
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پس از انتخاب گزینه ریلیز یا سوییچ به صورت زیر ادامه دهید و اقدام به ضمیمه نمودن درخواست ریلیز یا سوییچ در سربرگ و رسید
 LOAنمایید و در انتها گزینه  Requestرا انتخاب نمود و از طریق سیستم منتظر تایید باشید.

برای درخواست سوییچ  ،مراحل زیر را انجام دهید.

** جهت پیگیری تاریخ تقریبی ورود بارنامه ها به مقصد با واحد  CRMو شماره تلفن  121-23842111تماس
حاصل فرمایید** .

نکته :در صفحه ای که صورتحسابها قابل مشاهده و پرداخت میباشد  ،گزینه ای با عنوان Days From
 Last DISتعبیه شده است که منظور  ،نمایش تعداد روزهایی است که بار در مقصد تخلیه وآماده ترخیص
میباشد و مشتری ملزم به تسویه کلیه صورتحسابهای صادره حداکثر  24روز پس از تخلیه بار در مقصد
نهایی میباشد.
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در پایان خواهشمند است جهت طرح کلیه مشکالت پیشنهادات و انتقادات از طرق ذیل اقدام نمایید:
 -1ارسال ایمیل با ذکر مشخصات کامل شخص  /شرکت و شماره تماس به آدرس ایمیل های :
سرکار خانم نیکوگفتار

gm-exp.imp.css@hdasco.com

جنا آقای سلیمانی

exp.supervisor1.css@hdasco.com

جنا آقای سلطانی

exp.supervisor2.css@hdasco.com

 -2ارسال پیام (فضای مجازی) با ذکر مشخصات کامل شخص  /شرکت و شماره تماس به شماره
19118162648
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