جدول شماره  : 6تعرفه خدمات جانبی توزیع(مرحله اول)
عنوان

ردیف
1

نحوه محاسبه /نرخ (ریال)
پاكت (تا  2كیلوگرم)

اضافه نرخ توزیع اكسپرس داخله

 0448ریال

باالتر از  2كیلوگرم به ازای هر كیلو و كسر آن  2118ریال

2

آگهی تحویل داخله فیزیکی و الکترونیکی

 18611ریال

3

اضافه نرخ كرایه در مقصد به ازاء هر كیلو و كسر آن

 0334ریال
روزانه

 2040ریال

پاكات:

 1151ریال

بسته ها:
نوع سرویس

زمان نگهداری در ادارات توزیع

پاكت سفارشی و اكسپرس داخله

 11روز پس از  2بار مراجعه

مطبوع سفارشی و اكسپرس داخله

 11روز پس از  2بار مراجعه

بسته كوچک سفارشی و اكسپرس

 11روز پس از  2بار مراجعه

نرخ انبارداری و نگهداری مرسوالت پستی و پست رستانت
4

داخله

بعد از مدت زمان قانونی نگهداری در ادارات توزیع

پاكت بیمه داخله

 11روز پس از  2بار مراجعه

پاكت بیمه داخله افراد نظامی به نشانی پادگان

 38روز

كیسه مخصوص داخله

 11روز

رستانت

 2ماه ( پس از ماه دریافت )

امانات داخله

 11روز با فرم كسب تکلیف

مرسوالت پیشتاز داخله

 1روز پس از  2بار مراجعه

مرسوالت وارده خارجه

 68روز پس از ورود

1

حق توزیع مراسله با كسر تمبر

6

تحویل گواهی شده داخله

 6431ریال

7

تحویل به شخص گیرنده

 7174ریال

0

اضافه نرخ تعیین ساعت توزیع توسط فرستنده

5
18

كارشناسی نصب صنادیق پستی درب منازل
(به ازاء هرصندوق)
اضافه نرخ تحویل در مقابل بها

حداقل :

6431ریال

حداكثر :دو برابر مبلغ كسر كرایه

ساعت اداری

ساعت غیر اداری

شبانه (ساعت )22-10

11354

14242ریال

21416

03341ریال
 % 3بهای كاال ( حداقل نرخ تحویل در مقابل بها  18888ریال می باشد )
شهرهای سطح  : 1صندوق كوچک 450407 :ریال
صندوق بزرگ 648512 :ریال

11

اجاره ساالنه صندوق شخصی

شهرهای سطح  : 2صندوق كوچک  427271 :ریال
صندوق بزرگ  450407 :ریال
شهرهای سطح  : 3صندوق كوچک  316862 :ریال

عنوان

ردیف

نحوه محاسبه /نرخ (ریال)
صندوق بزرگ  427271 :ریال

به ازای شماره های رند*

( صندوق طالیی )

 % 18عالوه بر تعرفه اجاره

بر اساس بند  17جدول شماره 4

 % 48عالوه بر تعرفه اجاره

به ازای شماره های نیمه رند * ( صندوق نقره ای )

مطابق تعرفه

به ازای شماره های معمولی *
شهرهای سطح  1شامل :تهران بزرگ

شهرهای سطح  2شامل :مراكز استانهای آذربایجان شرقی ،اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،كرمان،گیالن ،مازندران
 ،هرمزگان و مناطق ویژه اقتصادی
شهرهای سطح  3شامل :سایر مراكز استانها و شهرهای كشور
توضیح  :در صورت واگذاری جدید در سه ماهه اول  %188در سه ماهه دوم  %71در سه ماهه سوم  %18و سه ماهه چهارم  %21نرخ اجاره ساالنه دریافت
می شود.
12

مهلت نگهداری در صندوق شخصی ماهانه ( بعد از مهلت مقرر)

32872ریال

13

مدیریت هوشمند صندوق شخصی ماهانه

 64144ریال
داخله با توزیع در نشانی :

 21416ریال

داخله با توزیع در باجه و ارسال مستقیم به نمابر  7156 :ریال
14

پست تصویری هر برگ (عالوه بر هزینه های مخابراتی)

خارجه به دفاتر پستی :

31615ریال

خارجه به نمابر :

 11715ریال

به ازاء هر برگ اندازه  A4اضافه  %28مبلغ تعیین شده دریافت میشود.
11

16
17

اضافه نرخ پست مستقیم (استفاده از بانک های اطالعاتی
موجود)
پست مستقیم بدون نشانی
توزیع برگه های تبلیغاتی ( به صورت بدون نشانی و یا در
صنادیق شخصی)

اطالعات هر نشانی :

 1266ریال

چاپ و الصاق لیبل :

 1818ریال

هزینه قبول تا توزیع مرسوله بر اساس نوع خدمت تعیین میشود
به ازاء هر فقره

 4321ریال

به ازاء هر فقره

 2040ریال

10

پست جواب قبول

 6431ریال

15

هزینه پستی توزیع بروشور در باجه

 2040ریال

28

دریافت و كنترل هر مدرک

21

دریافت و ورود اطالعات در نرم افزار

به ازای هر فیلد

22

اسکن

به ازای هر برگ

درباجه :

 4321ریال

در نشانی گیرنده:

0141ریال
 1477ریال
 6338ریال

تلفن  ،آب  ،برق  ،گاز ،
23

توزیع قبوض با انتخاب سرویس توسط مشتری

ابالغیه

های

دادگستری  ،دارایی و
....

بر اساس سرویس عادی

 3750ریال

بر اساس سرویس سفارشی

 5451ریال

بر اساس سرویس پیشتاز

 22700ریال

عنوان

ردیف

24

كنتورخوانی

نحوه محاسبه /نرخ (ریال)
آب

بر اساس سرویس عادی

 1657ریال

گاز

بر اساس سرویس عادی

 1864ریال

برق

بر اساس سرویس عادی

 4431ریال

