
 گضاسشات  ٍ هؼلَهات سیاست پُست دس عی سال هالی  8931

  فشاس ریل هیثاشذ: تا اداسات  ریل تِ اهضا سسیذُ یا توذیذ گشدیذٍُ پشٍتَوَل  سیاست افغاى پُست هَافمت ًاهِ  8998دس  عی سال 

 

 هخاتشاتی افغاى تیلی وام هحتشم  هَافمت ًاهِ تا ششوت  .8

   .ایشٍپاسسل هحتشم هَافمت ًاهِ تا ششوت .2

   عشص سسیذگی تِ تماضای اعالػات ٍ شىایت هستمین هشدم :

 هذیشیت ػوَهی خذهات هشتشی لسوی وِ اص ًاهش پیذا است تشای خذهت تِ هشتشیاى پُـــــــستی هیثاشـــذ ٍولوِ التــیي آى )   

CUSTOMER SERVICE استدس تشىیل سیاست پست ایجاد شذُ  8989( است ایي هذیشیت دسسال 

ت وِ اص ّواى صهاى تا اوٌَى ٍظایف هحَلِ سا هغاتك لاًَى ٍ همشسات پُستی اًجام دادُ است تشىیل  خذهات هشتشی عَسیىِ اص ًام آى پیذا اس

وِ  هیاى   تخاعش وسة سضایت هشتشی تَسیلِ ػشضِ خذهات تْتش ٍ تا ویفیت ػالی ایجاد گشدیذُ تا خَاست هشتشی سا دس ًظش داشتِ ٍخالی سا

ذهات هتَلؼِ ٍ خذهات دسیافتی هشتشیاى هَجَد تاشذ سؼی ًوایذ تا آًشا واّش دادُ ٍ سضایت هشتشی سا تأهیي ًوایذچَى هذیشیت خذهات خ

ش حل هشتشی تٌْا دس چَوات اداسُ پُست افغاًستاى ًی تلىِ دس توام دفاتش پُستی تیي الوللی واس ٍفؼالیت هیىٌذ چَى ایي هذیشیت جَاتگَی تخاع

هشتشی هیثاشذٍ تخاعشسَْلت دس تحممیِ هشاسالت ٍپاسسالت هشتشیاى ایجاد گشدیذُ چِ دس داخل وشَس ٍچِ دس خاسج وشَس پیگیشی  هشىالت

  Tracking and Tracing الصم صَست هی گیشد لسوت اػظن ٍظایف ایي هذیشیت خذهات اص عشیك تخٌیه جذیذ الىتشًٍیىی هیثاشذ یؼٌی

IPS. POST   Rugby, system ٍ IBIS- دسحیي ٍلت جَاتگَی تِ هشتشیاى تاشین صَست هی گیشد ٍخذهات  -ایول -تیلفَى -فىس

اسصشوٌذی تِ هشتشی خَیش ػشصِ هی وٌین تشای ایٌىِ دس ایي لسوت هؼلَهات ٍسٍشٌی اًذاختِ تاشین ّذفوٌذی ایي هذیشیت ػثاست اص تمَیت 

ا اػتواد هشتشی ًسثت تِ پُست وسة ًوائیذ اص ایٌشٍ هشتشی تتَاًٌذ اص سشٍیس پُستی اداسُ پُست هیثاشذ ٍهتَجِ ًیاص هٌذی ّای هشتشیاى تَدُ ت

هَجَد استفادُ ٍتَلؼات خَد سا هشفَع ساصد یه ساص وسة هَفمؼیت اداسُ یا هذیشیت عشص ػشضِ خذهات تِ ٍلت ٍاستفادُ اص في آٍسی جذیذ 

 .الىتشًٍیىی هیثاشذ

 :داشتِ است ذتاً تِ هَاسد ریل هثزٍل هذیشیت ػوَهی خذهات هشتشی تَجِ خَدسا ػو

 هشتشیاى اص عشیك پخش سَالٌاهِ ّا. ,جوغ آٍسی ًظشیات ، پیشٌْادات1-

تشاُ اًذاخـتي هصاحثِ ّای شفاّی ٍوتثی دسهَسد هؤثشیت خذهات پُستی ػصشی تاواسگیــــــشی سَْلت ّای تىٌالَطی هؼلَهاتی دس خذهات 2- 

 .Tracking and Tracing IPS POST   Rugby, system  ٍIBIS یؼٌی

 سسیذُ گی تِ شىایات هشتشی پستی دس لــسوت پیذا ًوَدُ سشًَشت هشاسـالت ٍ اسساالت پستی شخصــی ٍ سسوی.3-

 الوللیًشش اٍساق آگاّی تشای هشتشیاى دس ساتغِ تِ خذهات جذیذپُستی ٍ ًحَُ دستشسی تِ آى دس سغح داخلـی ٍتیــي 4-

 

 تخش استثاط ػاهِ: -1

 سسیذُ گی تِ حل هشىالت دس هَسد اجشاآت استؼالم اصاداسات دٍلتـی دسلسوت تؼـمیثــیِ هـشاسالت سسوی.       



یة ٍاجشاات صَست جوغ آٍسی ًظشیا ت پیشٌْا دات ٍاًتما دات هشتشیا ى خذهات پُستی تَسظ تِ ساُ اًذاصی فاسم اسصیاتـــی )سَالٌاهِ( تشىل هاّــــَاس تشت

( ًسخِ اٍساق اشتْاسات خذها ت پُست دس جای ّای هٌا سة تِ توا م پُــستِ خاًِ ٍهشوض وِ لاتل دیذ ٍســـیغ هشتشیا ى ٍّوَعٌا ى تا شذ 6د )گشفتِ تِ تؼذا

 ًصة گشدیذُ است وِ ػثا ست است .

جذٍل ًشخٌا هِ داخلی ٍخاسجی . -8  

جذٍل هوٌَػا ت پُستی . -2  

خا سجی ٍداخلی .جذٍل پالى تثا دلَی سٍصاًِ دس سشٍیس  -9  

وست ّای تصَیشی ٍصَتی. –یمِ ششػی ثٍ –تزوشُ  –آگاّی دس لسوت اسٌا د تْا دس  -4  

عشص سیستن آدس س ًَیسی . -5  

آگاّی دس لسوت تْثَد ویفیت خذها ت پُست  ٍدس صَست  جْت هشىالت تواس تا هذیشیت ػوَهی خذهات هشتشی -6 . 

 ٍٍسٍدی : هشاسآلت ٍاسساالت صذٍسیتخش تؼمیثیِ ّا  -2

 تشتیة ًوَدى  فاسم صذٍسی ٍ ٍسٍدی تِ ٍلت ٍصها ًش اجشاآت صَست گشفتِ ٍتِ لٌاػت هشتشیاى پشداختِ شذُ است. 

 اسائِ هؼلَهات اص عشیك تواس تیلفًَی: -9

آى اص  غیاص صَست تَص وشدىهختلف اسسال    یوشَس ّا یػٌَاً ٍسٍدی یصذٍس یپا سسل ٍساجستش  سٍصاًِ  تؼذادی صیادی اص هشتشیاى پُستی وِ

 هیشَد.هؼلَهات اخـــز ٍتِ لٌاػت هشسل پشداختِ  IPS .POST ستنیس كیعش

 تغیش آدسس  ٍاعوٌاًیِ تصذیك هشسل الیِ:  -4

( وِ  غشض تغیش آدسس تِ هشسل الیِ وِ تِ هذت سِ یَم هشتشی هی تَاًذ وِ تِ آدسس جذیذ خَد تغیش آدسس ًوائیذ  وِ CN 17فاسم )  -8

( اسسال ٍاص تسلیوی ساجستشی ٍیا پاسسل وِ هشتشی CN08( وِ ضن فاسم )CN18دفتش پُست هشتَعِ اسسال ًوایٌذ ٍّوچٌاى فاسم ) ػٌَاًی

 تسلین هی گشدد تصذیك ًوَدُ غشض اعویٌاى هشسل اسسال هیگشدد. 

 تمسین تٌذی هشتشیاى پستی تا الثش هغالؼات وِ صَست گشفتِ حسة ریل است : 

   فیصذ .  75 - 88اداسات دٍلتی 

  فیصذ. 88 – 85هؤسسات تجاستی 

  فیصذ . 5 – 85خاًَادُ ّا ٍ اشخاص اًفشادی 

ی عَسیىِ هالحظِ هیگشدد هشتشیاى ػوذُ ٍ دایوی اداسُ پست سا ػوَهاً  اداسات دٍلتی دس لذم اٍل تشىیل هیذٌّذ وِ هتؼالة آى هؤسسات تجاست

ىِ جائیتا استفادُ اص سَْلت ّای پُستی دس اسسال اسٌاد تجاستی ، تستِ ّای وَچه ٍپاسسالت الذام هی ًوایذ. خاًَادُ ّا ٍ اشخاص اًفشادی اص آً

ّای  ػوذتاً تا تَصل تِ خذهات تیلفَى هَتایل ًیاصهٌذی خَدسا تجای اسسال ًاهِ رسیؼِ پست ، هشفَع هی ًوایٌذ ، اغلثاً تا استفادُ اص سَْلت

د اسسال هی ًوایٌذ ، اص ًگاُ تؼذاد تذسجِ سَم لشاس هیگیشًذ ، وویت ایي تؼذا ( EMSپستی ًاهِ ّای ساجستشی تستِ ّای وَچه ، پاسسل ٍ) 

یا هشتشیاى تمشیثاً سیش صذٍسی تغی سا داسا هیثاشذ ، لزا تخاعش جلة ٍ جـزب تؼذاد تیشتش هشتشیاى ٍیا تِ ػثاسُ دیگش حذ الل جْت حفظ هشتش

تی سى تاالفؼل ٍ جزب هشتشیاى تاالمـــــــَُ تشهثٌای پالیــــــــسی اداسُ تش ٍفـك خــَاستِ ّا ٍ ٍ پیشٌْاد شـــاى تؼشضـــِ خذ هات پُ

 .پشداختِ شــــــَد 



 

 دس تخش تشًاهِ ّای اًىشافی ٍ دفاتش ساحَی :

جْت سضایت هٌذی ّش چِ تیشتش هشتشیاى خذهات پُستی ٍ تلٌذ تشدى سغح ػَایذ دٍلت عی دٍ سال اخیش الذهات ٍ داستاٍسد ّای 

:وِ لشاس ریل است  دس ػشصِ ّای گًَاگَى تذست آهذُ است  

 خذهات هالی  -8

 ستی ًَآٍسی خذهات پُ -2

  ٍ هشوض دس ٍالیات تشهین  تاص ساصی پُستِ خاًِ ّای هشوضی ، شْشی  -9

 . ٍصل پُستِ خاًِ تِ فایثش ًَسی -4

:دس آیٌذُ ًیض هتؼْذ تِ اسائیِ خذهات ّش چِ تیشتش خَاّذ تَد وِ  تاسص تشیي ًوًَِ ّای ایي ًَ آٍسی شاهل  

 (  logistic information systemسیتسن لَجستیه ) -8

 ( Mobile applicationاپلیىیشي) سیستن هَتایل -2

 (post management  systemسیستن هذیشیت داخلی ) -9

 (postal online shaping systemسیستن اًالیي شاپٌگ ) -4

 ایجاد سیستن تؼمیة ٍ پیگیشی هشاسالت سسوی پُست  -5

 ػشادُ  هَتش  85خشیذاسی  -6

 هَتش ػشادُ هَتشسایىل جْت خذهات پُستی  288خشیذاسی  -7

 ایجاد عشح سیستن وُذ پُستی تا ّوىاسی وشَس فشاًسِ  -8

شْشی واتل ٍ تاص ساصی پُستِ خاًِ ّای هشوضی ٍالیات وشَس دسجِ اٍل ٍ دسجِ دٍم ٍ تشهین ٍ تاص ساصی پستِ خاًِ ّای  -9

 هیشسذ 89سایش پشٍطُ وِ شواسُ آًْا تِ 

   ات اسسال گشدیذُ  است ٍ سیاست پُست هتوٌی است وِ اص وِ ایي سیستن ّا ٍ سایش پشٍطُ ّا جْت تْیِ ٍ تذاسن تِ سیاست تذاسو

  .هیلیاسد افغاًی ػایذ تذست آٍسد 80788تاتت ایي خذهات 


