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ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪای در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﻧﺮخ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ و ﺑﺮون ﻣﺮزی را اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎرﺟﯽ و
از راه زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ:
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻧﺮخ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺎدی ﺗﺎ ۵۰۰
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۱۵۰۰۰۰ ،۱۱۷۰۰۰و  ۲۲۲۵۰۰رﯾﺎل از  ۵۰۱ﮔﺮم ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۲۱۵۰۰ ،۱۷۳۰۰۰و  ۳۲۷۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رده
وزﻧﯽ  ۱۰۰۱ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۸۷۰۰۰ ،۲۲۵۰۰۰و  ۴۲۵۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ رﻗﻢ  ۱۰۴۷۰۰ ،۸۱۵۰۰و
 ۱۵۴۰۰۰رﯾﺎل را ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در رده وزﻧﯽ ﺗﺎ  ۲۵۰ﮔﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ .از  ۲۵۱ﺗﺎ  ۵۰۰ﮔﺮم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،۱۰۶۰۰۰
 ۱۳۵۰۰۰و  ۲۰۰۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ .از  ۵۰۱ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ارﻗﺎم ،۱۳۹۰۰۰
 ۱۷۶۰۰۰و  ۲۶۲۰۰۰رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﻄﺒﻮع ﻋﺎدی ﺗﺎ
وزن  ۲۰۰۰ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ارﻗﺎم
 ۲۲۹۰۰۰ ،۱۷۹۰۰۰و  ۳۴۰۰۰۰رﯾﺎل ﻗﺎﺑﻞ ارﺳﺎل اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ  ۵۰۰ﮔﺮم ﻣﺒﺎﻟﻎ  ۲۴۰۰۰۰ ،۲۰۸۰۰۰و
 ۳۰۸۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺗﺎ ۱۰۰۰وزن ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۵۳۰۰۰ ،۳۰۶۰۰۰و
 ۴۵۱۰۰۰رﯾﺎل و ﺑﺮای ﻣﺮﺳﻮﻻت  ۱۰۰۱ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ،۳۹۷۰۰۰
 ۴۵۹۰۰۰و  ۵۸۸۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺎ وزن  ۲۵۰ﮔﺮم ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی
ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۶۷۰۰۰ ،۱۴۴۰۰۰و  ۲۱۴۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در وزن  ۲۵۱ﺗﺎ  ۵۰۰ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ۲۱۷۰۰۰ ،۱۸۸۰۰۰و  ۲۷۸۰۰۰رﯾﺎل
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ از  ۵۰۱ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﮔﺮم
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ۲۸۳۰۰۰ ،۲۴۴۵۰۰و  ۳۶۲۰۰۰رﯾﺎل
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .از  ۱۰۰۱ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ
 ۳۶۷۰۰۰ ،۳۱۸۰۰۰و  ۴۷۰۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ و
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
 ۲۸۸۵۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ .در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﮐﺴﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﻗﺎم  ۱۹۷۰۰۰ ،۱۲۸۰۰۰و ۴۳۳۰۰۰
ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﻗﺎم
 ۱۰۰۰ﮔﺮم ﺑﻪ
 ۲۰۰۰ﮔﺮم ﻧﯿﺰ

ﮐﺴﺮ آن ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۵
۱۳۱۴۵۰۰ ،۸۵۵۵۰۰و
ﺑﺮای ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و
رﯾﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎ  ۵۰۰ﮔﺮم ﺑﻪ
 ۲۲۶۲۵۰ ،۱۹۴۷۵۰و  ۳۰۱۰۰۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .از  ۵۰۱ﺗﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۳۳۵۰۰ ،۲۸۷۰۰۰و  ۴۴۲۰۰۰رﯾﺎل و از  ۱۰۰۱ﺗﺎ
ﻣﺒﺎﻟﻎ  ۴۳۱۵۰۰ ،۳۷۲۵۰۰و  ۵۷۴۰۰۰رﯾﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎﻧﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﮐﺴﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ
 ۶۵۵۰۰۰ ،۴۵۸۰۰۰و  ۸۷۸۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻣﺎﻧﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺎزاد
ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﮐﺴﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۹۶۵۰۰ ،۱۳۷۰۰۰و ۲۶۴۰۰۰
رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺪام از ﮔﺮوهﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،آﻟﺒﺎﻧﯽ ،اردن ،اﻣﺎرات،
ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺑﻮﺳﻨﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﻤﺎن ،ﻋﺮاق ،ﻗﻄﺮ ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و
ﯾﻤﻦ ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﻮﻧﯽ ،اﺳﻠﻮواﮐﯽ ،اﺳﻠﻮوﻧﯽ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ،
اوﮔﺎﻧــﺪا ،ﺑﻼروس ،ﺑﻠﻐﺎرﺳــﺘﺎن ،ﺑﻨﮕﻼدش ،ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ،ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿــﺎ،
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭼﮏ ،ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﺮواﺳﯽ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن،
ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻮﻟﺪاوی و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
اﺳﺖ.
ﮔـﺮوه دوم در ﺟـﺪول ﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺷﺎﻣـﻞ اﮐﺮاﯾـﻦ ،ﭘﺮﺗﻐـﺎل،
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺗﻮﻧﺲ روﺳﯿﻪ روﻣﺎﻧﯽ زاﻣﺒﯿﺎ ،ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ،
ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﺒﺮس ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﺮه
ﺷﻤـﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﮕـﻮ ،ﮐﻮﻣـﻮر ،ﻟﺘـﻮﻧﯽ ،ﻟﯿـﺒﯽ ،ﻣـﺎﻟﺖ ،ﻣﺎﻟـﺪﯾﻮ ،ﻣـﺎﻟﺰی،
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺮاﮐﺶ ،ﻣﻮرﯾﺲ ،ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﯾﻮﻧﺎن ،آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ،
اﺗﯿﻮﭘﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﻧﺪوﻧﺰی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،داﻧﻤﺎرک ،ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ ،ﺳﻮدان ،ﺳﻮﺋﺪ،
ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺳﻨﮕﺎل ،ﻏﻨﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ،ﻧﺮوژ،
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﻫﻠﻨﺪ و ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و وﯾﺘﻨﺎم اﺳﺖ.
ﮔﺮوه

ﺳﻮم

ﻧﯿﺰ

ﺷﺎﻣﻞ

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ

ﻫﻤﭽﻮن

آرژاﻧﺘﯿﻦ،

آﻓﺮﯾﻘﺎی

ﺟﻨﻮﺑﯽ،

آﻣﺮﯾﮑــﺎ ،اروﮔــﻮﺋﻪ ،اﺳــﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﮐــﻮادر ،ﺑﺮزﯾــﻞ ،ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧــﺎ،
ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﭘﺮو ،ﺗﺎﯾﻮان ،دوﻣﻨﯿﮑﻦ ،زﯾﻤﺒﺎوه ،ﺷﯿﻠﯽ ،ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ،
ﮐﺎﻧـﺎدا ،ﮐﻠﻤﺒﯿـﺎ ،ﮐﻮﺑـﺎ ،ﮐﻨﯿـﺎ ،ﮔﯿﻨـﻪ ،ﻟﯿﺒﺮﯾـﺎ ،ﻣﮑﺰﯾـﮏ ،ﻧﯿﺠـﺮ،
ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،وﻧﺰوﺋﻼ ،ژاﭘﻦ ،ﻏﻨﺎ و ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﻤﯽﺷﺎﻧﺪ در ﮔﺮوه  ۲ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
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