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 تعريف پست 
گستردٌ اي است كٍ وسبت بٍ   شبكٍ ارتببطيپست ، 

 قبًل محمًالت ، مرسًالت ي خردٌ ببر از فرستىذٌ 
در چُبر چًة قًاويه ي مقــــــرارت ملي ( مشتري)

ببدريبفت (تخصصـي ، تجبري ، عمًمي)يبيه المللي 
اقذام يدر مقصــذ َــسيىٍ َــبي مـربـًطــٍ   

بٍ گيروذٌ  وشــبوي مىذرج بر ريي آن محمًلٍ برابر 
. تحًيل ميىمبيذ( مشتري)  

ايه تعريف براي كليٍ اپراتًرَبي ديلتي ي خصًصي 
 پستي مصذاق دارد .

1391تير   پست و حمل ونقل چند وجهي 3 



1391تير   پست و حمل ونقل چند وجهي 4 

 پست حلقه ای از حلقه های ارتباطی ، تکالیف قانونی
  ( USO)   

 قاًَى اساسی 
هٌطَس ساصهاى 

 هلل هتحذ

احنام اتحادیِ  
 جْاًی پست

 قَاًیي ٍهقررات اپراتَرّای پستی

http://www.upu.int/en.html
http://mojtabashafiei.ir/portal/images/stories/30104632-750009.jpg
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پیک هَتَری 
، شبکِ ّای  
حول ٍ ًقل 

شْری ٍ 
سیستن 

 تَزیع پستی

 توزیع

کلیِ سیستن 
ّای حول ٍ 

ًقل جادُ ای ، 
ریلی ، َّائی 

 ٍ  دریایی

 رهسپاری

شبکِ حول ٍ 
ًقل پست ٍ 
حول ٍ ًقل 

 شْری

 بارآوری

پیک هَتَری 
ٍ شبکِ حول 
 ٍ ًقل شْری

 قبول

 نقش سیستم های مختلف حمل و نقلی 
 شبکه های پستی عملیاتی درفراينذ 

(شْری ، بیي شْری ، بیي الولل)خطَط پستی   



 مرســـــوالت

 ثبتی عادی

 واحدهای

 پستی

مقر  
 فرستنده

 سفارشی

 دريافت
کرايه و   

 صذور
 قبض

 دريافت
کرايه و   

 صذور
 قبض

 ثبت در
فرمهای    

 مربوطه

 ثبت در
فرمهای    

 مربوطه

 جمع 
 آوری 

 صنذوق 
 پستی  

 تخليه از
 صنذوقها

 مرسوالت 

 قبول

مميسی سازی، وارسی، آماده   ازخارج 
 کشور

 ازداخل
 کشور

 با قيمت اظهار شذه

 ابطال ، اعمال مهر تاريخذار 

 تجسيه
 برای

 ارسال
 تجسيه 
 برای

 ارسال

 لياس  بنذی
کيسه بنذی    

 تشکيل دپش

 ثبت و
 لياس
 کيسه بنذی

 بنذی و
 تشکيل
 دپش

 بارآوری

 به خارج
 رهسپاری وارسال  کشور

 ارسال

 بين شهری شهری

 افتتاح کيسه هاووارسی 

 اعمال مهر تاريخذار 

 تجسيه برای توزيع 

 توزيع
 توزيع ثبتی

 عادی

 مسير
 ويژه

 صنذوق
 شخصی

 باجه
 معطله

 پست
 رستانت

 فاقذ
 نشانی

 توزيع

(کم حجم)مطبوع  
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پس

که 
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 شبکه پستی جهانی

(سال پیش172)هیالدی 1840  

كشًر  189  

 (( UPU))اتحادیِ پست جْاًی       : وبم 

برى سَئیس :             مقر اتحبديٍ   

 تشکیل قلورٍ ٍاحد پستی 

آزادی تراًسیت هرسَالت          

:سبل تبسيس  

:تعذاد كشًرَبي عضً  

:َذف   

:تضميه   

http://www.upu.int/en.html
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 تاثیر سیستمهای حمل نقل در شبکه های پستی 

شیَُ ّای 
سفر سازگار 

با هحیط 
 .زیست

سَْلت 
دسترسی 
 .برای ّوِ

 .ّسیٌِ/ هدت
اطالع رساًی  
بِ کاربراى ٍ 
 .تصوین گیراى

کیفیت خدهت 
رساًی بِ 

 .کاربراى

 .راحتی

 .ایوٌی
کیفیت 
 .زًدگی
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 آلمبن

 مبلسي

 كرٌ جىًبي

 ايران

 برليه

 كًاالالمپًر

 سئًل

 تُران

82 

27 

47 

75 

427 

102 

11/3 

ميليبرد46/2  
يًري   

35 

4/8 
تريليًن 70  

 يين كرٌ

ميليًن دالر238  1/5 

ميليًن دالر200  0/85 

55 

 پبيتخت كشًر
 جمعيت

 ميليًن وفر

سراوٍ 
 پستي 

(فقرٌ)  

درآمذ 
 پستي

پستي  ترافيک 
 (ميليبرد مرسًلٍ)

2009آمارهای پستی سال   
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 نتیجه گیری

حاکی از عدم بلَغ صٌعت پستی پائیي در ایراى سراًِ       

پست در حول ٍ ًقل چٌدٍجْی ٍ هتقابالً ًقش پائیي حول ٍ 

 ًقل چٌدٍجْی در صٌعت پست کشَر است

 راه حل مناسب چیست ؟
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 ٍ ّا سشٍیس هيضاى تيٌی تيطتشدسپيص ّشچِ دقت ایجاداهناى تشاي
  تِ ًسثت مطَس ّش دس اپشاتَس ّش ّا، ضثـنِ آیٌذُ ًياص هَسد خذهات

 ّش  اًذاصُ ٍ تعذاد اقتصادي ٍ اجتواعی سيـاسی، قاًًَی، سياستْاي
 اي هٌطقِ اطالعات تيٌی، پيص اتضاس هْوتشیي ًوایذٍ هی تشآٍسد سا ضثنِ
 .تاضذ هی هَجَد
 ًيضاص خصَصی ٍ دٍلتی اپشاتَسّاي اسضذتاالدستی هذیشاى گزاسي ّذف
 حوایت صیشا هيثاضذ، ّا ضثنِ ٍاجشا ٍتاثيشگزاسدسطشاحی هْن تسياس ًنات
 دس  هَاسد هْوتشیي اص ّا ضثـنِ ساصي پيادُ ٍ اجشا گزاس دٍساى دس ایطاى
 .است ّا ضثنِ ایٌگًَِ آهذى تَجَد

 تشکیل اپراتورهای پستی
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 تَسعِ دس صحيح ٍ دقيق تشآٍسدّــــــاي ٍ ّا تيٌـــی پيص جْت
      ًطاى مطَسّا دیگش تجشتيات هحَس، هطتـــشي پستی ّاي سشٍیس

 ساُ ٍ طشاحی ضثنِ چٌذیي خَد هجوَعِ داخل اپشاتَسّـادس مِ دّذ هی
 قسوتْاي اص (هطتــــــــشك استفادُ) Multi صَست تِ ٍ هينٌٌذ اًذاصي
 .ًوایٌذ هی استفادُ ّا سشٍیس تشاي ّا ضثـنِ هختلف

 
  پستی ضثنِ Hand) To (Hand  هَتَسي پيل اصلی ضثنِ سِ حذاقل

 Home) To (Homeِتاس پشداصش ٍ اًثاسش ٍ ًقل ٍ  حوـــــل ضثن 
( (Logistic  تضسه اپشاتَسّاي تواهی ّاي ضثـــــنِ اجشا ٍ طشاحی دس 

 .ضَد هی دیذُ خاسجی

 تشکیل اپراتورهای پستی
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  اص اي ،ضثنِ هَسدهطالعِ پستی (خاسجی ٍ داخلی) اپشاتَسّاي ّوِ هطتشك داسایی
 حتی ٍ تاًنْا تل تل ضثنِ اص تش گستـــشدُ ٍ تضسگتش مِ است آًْا ضعة ٍ دفاتش

  ٍ اعتواد قاتل تصَیشي عوَم ارّاى دس ّا ضثـنِ ایي تصَیش  . است تاًل چٌذیي
 .است هٌاسة

  اعطاي تا مٌٌذ هی سعی اپشاتَسّا ّا، ضثـــــنِ ًقاط ّاي ّضیٌِ ماّص تشاي
  اص استفادُ ٍ هطاسمت یا ٍ خصَصی تخص حقَقی ٍ حقيقی اضخاظ تِ ًوایٌذگی

 هستقين گزاسي سشهایِ ّاي ّضیٌـــــِ اص تَجْی قاتل هيضاى ایطاى گزاسي سشهایِ
 .تناٌّذ سا خَد

  سیالی حجن %62 تش تالغ اسس ت.س.ج ضشمت تشاي پيطٌْادي هذل دس طَسینِ تِ
  هتقاضياى تعذاد ٍ ضذ خَاّذ تاهيي خصــــــَصی تخص ًاحيِ اص گزاسي سشهایِ

 .تاضذ هی خَب ًسثتا ساتطِ ایي دس تالفعل ٍ تالقَُ

 تشکیل اپراتورهای پستی



 باتشــــکر 
 ازتوجهـــی
 که مبذول
 فــرموديد

 باتشــــکر 
 ازتوجهـــی
 که مبذول
 فــرموديد
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