روز جهانی پست

از ضال  9191رّز  1اکتبر (  91هِر ) ُر ضال بَ ػٌْاى رّز جِاًی پطت تؼییي گردید.
اکٌْى بیع از  911کػْر ،ػضْ ایي اتحادیَ ُطتٌد ّ ایراى ًیس ضال .ٍ 9529ظ بَ ػٌْاى بیطت ّ ًِویي ػضْ ،بَ
ایي اتحادیَ پیْضت.

" روز جهانی پست "

پطت ،کِي تریي ّ گطتردٍ تریي ًْع ابسارارتباعی بیي هردم یک کػْر با ضاکٌاى دیگر ضرزهیٌِا ّ هٌاعك جِاى
اضت .
جْاهغ رغد یافتَ  ،برای تحمك تْضؼَ خْد بَ غبکَ ارتباعی تْجَ داغتَ ّ رّی آى برًاهَ ریسی کالى کردٍ اًدُ .ر
پطتچی از اًجام  0111ضفر جلْگیری هی کٌد  ،کَ ُر ضفر افسّى بر ُسیٌَ ،پیاهدُای دیگری چْى اتالف ّلت،
فػارُای ػصبی ّ رّحی ،هػکالت حول ّ ًمل ،اتالف ضْخت ،آلْدگی ُْا ،صرف ًیرّی اًطاًی ّ اًْاع
خطارتِای احتوالی هالی ّ جاًی را ًیس بَ ُوراٍ دارد .

سابقه پست درایران :
فؼالیتِای پطتی در ایراى ،لدهتی ضَ ُسار ضالَ دارد ّحتی برخی از هْرخیي ،ایراًیاى را هبتکر ارتباط پطتی هی
داًٌد .در ضال .ٍ 9511ق ًاصرالدیي غاٍ دضتْر دادتا هؤضطَ پطت آى رّز بَ ّزارت تبدیل غْد ّ ادارٍ آى را بَ
اهیي الولک ّ ،زیر ّظایف ّ رئیص دارالػْراء ضپرد.
پص از صدارت اهیرکبیر ،تحْالت تازٍ ای در پطت کػْر ایجاد گردید ،فؼالیت پطتی کػْرُای اضتؼوارگر تؼغیل
غد ّ پیکِای پطت ایراى  ،با ًظن ّ ًظاهی تازٍ کَ اهیرکبیر ایجاد کردٍ بْد با ضرػت ّ دلت بطیار  ،اهْر هراضالتی
را اًجام هی دادًد.
غایاى ذکر اضت کَ چْى پطت در ایراى از لدهتی عْالًی برخْردار اضت  ،از فؼالیت چاپارُای لدین تا پطت
پیػرفتَ کًٌْی ،ابسارّ آثاری گراًبِا ّ دیدًی گردآّری غدٍ اضت کَ در هْزٍ پطت ًگِداری هی غْد.
در ضال ،9710در رّز  1اکتبر بَ پیػٌِاد " ٌُریخ ّى اضتفاى " هدیر کل پطت کٌفدراضیْى آلواى غرلی ،لراردادی
با ػٌْاى " لرار داد برى" در زهیٌَ تاضیص " اتحادیَ کل پطت " در " برى" ضْئیص  ،تْضظ  55کػْر جِاى بَ اهضا
رضید .
اهضاکٌٌدگاى بر اضاش تْافك بَ ػول آهدٍ  ،یک للورّ پطتی را تػکیل دادًد کَ آزادی تراًسیت برای هبادلَ هتمابل
هرضالت را در ضراضر للورّ ّ اتحادیَ  ،تاهیي ّ تضویي هی کرد ً .ام ایي اتحادیَ پص از  4ضال با پیْضتي
کػْرُای دیگر  ،بَ " اتحادیَ جِاًی پطت " تغییر یافت .
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