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اولین سامانه جامع آنالین 
خدمـــات پستـــی درب تا درب

تاریخچه پستکس و درباره ما :
شرکت معماران به طرح به شماره ثبت ۱۷۹۷۸۹ در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و برند تجاری پستکس از آبان ۱۳۹۷ فعالیت 

خود را در زیر مجموعه این شـرکت آغاز نموده اسـت.

پستکس چیست: 
پسـتکس اولین پلتفرم جامع آنالین خدمات حمل و نقل و پسـتی ایران اسـت که تمامی مردم و صاحبان انواع کسـب و کار 
 ،PDE ،TPG ،BSW، اعـم از آنالیـن و یـا صنایـع بـا کمـک شـرکتهای متنـوع پسـتی اعـم از پسـت ملـی ایـران - پسـت بـار، چاپـار
یارباکـس، اسـنپ باکـس، اوبـار و .... امـکان عرضـه سـرویس هـای متنـوع پسـت شـهری، بیـن شـهری، پسـت خارجـی و حمـل و 

نقـل سـنگین را، از درب تـا درب دارد.

تاریخچه پستکس و درباره ما 

info@postex.ir 1



خط مشی سازمان (چشم انداز و ماموریت پستکس)

چشم انداز سازمان :
درگاه این شـرکت در سـال ۱۴۰۱ رتبه اول تراکنش در زمینه خدمات پسـتی در سراسـر کشـور خواهد بود و زیر سـاخت های 

تکثیر این کسـب و کار در یکی از کشـورهای همسـایه در همان سـال آغاز خواهد شـد.

ارزش ها و اهداف سازمان :
   بومی سازی دانش جهانی در سازمانی  ماندگار ، در جهت نیازهای داخلی کشور و منطقه

   پایبندی به بهبود محیط زیست و معضل ترافیک از طــریق کم کردن سفــرهای درون و برون شهری و استفــاده کمتـر از کاغذ
   پیشتازی در فعالیتهای فراسازمانی برای بهینه سازی فرهنگ پست و حمل و نقل

   تعامل سازنده بر مبنای صداقت و شفافیت با مشتریان، جلب رضایت، وفاداری و رابطه پایدار و پوینده با آنها
   ایجاد سازمانی چابک، همبسته، اخالق مدار و نقدپذیر بر پایه احترام، اعتماد و کارایی در سایه یادگیری برای بهبود مستمر

   پایبندی به ارائه خدمات نوآورانه دانش بنیان با بهترین کیفیت

ماموریت سازمان :
ما با ارائه راهکارهای نوآورانه مهندسی تالش به خلق منافع مشترک و پایدار برای مشتریان ، کارکنان ، ذینفعان و جامعه 
داریم که در ساختاری خالق و پیشرو در زمینه خدمات فنی و مهندسی پست ، بتوانیم بسته های پستی را در سریعترین 

زمان و باالترین کیفیت و کمترین هزینه به مقصد برسانیم.

مسئولیت اجتماعی پستکس :
   کاهش سفرهای درون شهری و کاهش آلودگی هوا 

   کاهش مصرف کاغذ و کاهش قطع درختان 
   حمایت از زنان سرپرست خانوار و دارای مشاغل خانگی

   اشتغالزایی در سطح کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم

www.postex.ir catalog 20212



سهامداران شرکت

درصد سهامنام (حقیقی یا حقوقی)ردیف

۵۰بابک عقیلی نسب۱

۵۰بهرنگ عقیلی نسب۲

چارت سازمانی و نیروی انسانی

موسسین و صاحبان سهام

نماینده های فعال
حدود ۱۰۰ نماینده فعال در سراسر کشور

IT

IT
R&D

info@postex.ir 3



نماینده های فعال
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، اولین سامانه جامع خدمات حمل و نقل کشور
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ماژول خدماتی پستکس در اپلیکیشن های #٧٢٤* ، سکه و همراه هوشمند 
فعال در اختیار ١٥ میلیون ایرانی است .
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سرویس های پستکس

در پستکس می توانید با وارد کردن حجم،وزن،مبدا و مقصد مرسوله خود ،
در سایت پستکس بدانید چه شرکتی ،با چه قیمتی ، چه محدودیت هایی ،

  در چه زمانبندی و چه نوع سرویس هایی مرسوله شمارا جابجا خواهد کرد.   
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نماینده های فعالنماینده های پستکس
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آمار پستکس
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معرفی سیستم و خدمات پستکس:
انجام کلیه خدمات پستی کشور در بستر آنالین و درب به درب بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پستی

   پست ملی ایران ، چاپار، یارباکس و ...
   پیش کرایه

COD پس کرایه و   
   سفارش انبوه

   امکان بسته بندی و پرینت توسط جمع آور
    امکان رهگیری مرسوله

   ثبت سفارش و پشتیبانی ۲۴ ساعته
   پرداخت از کیف پول و درگاه بانکی

   حمل و نقل سنگین بار
   پست خارجی

خدمات پستکس
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مزایای پستکس
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مزایای پستکس :
   امکان مقایسه قیمت و زمان ارسال تمامی فعالین پستی و شرکتهای خدمات رسان پستی

   کاهش زمان امور پستی
   امکان ثبت سفارش در هر زمان از شبانه روز

   بدون نیاز به خارج شدن از محل (منزل ، محل کار و...)
کانت کاربری ، API ، فروشگاههای اینترنتی و سوپر اپها و باشگاه مشتریان    امکان ثبت سفارش با ا

   PAPERLESS بودن و کاهش سفرهای درون شهری
   امکان ثبت سفارش انبوه در قالب یک فایل اکسل و در کمترین زمان ممکن

   امکان استفاده از کیف پول
   درج آدرس مبدا و مقصد با استفاده از مکان یاب

   کمترین قیمت ممکن خدمات پستی به همراه طرح های تخفیفی و تشویقی 
   بیمه پایه و تکمیلی برای مرسوالت پستی

   دستور العمل پرداخت غرامت و مفقودی براساس قوانین پستی 
   تابع قوانین ممنوعات پستی کشور

   اطالع رسانی پیامکی سریع و دقیق 
   جمع آوری و بسته بندی دقیق و با کیفیت 
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پستکس پیشران چه اتفاقی در کشور می باشد؟
-  پسـتکس اولیـن سـامانه خدمـات آنالیـن بـه صـورت درب تـا درب مـی باشـد کـه ایـن خدمـت در قالـب یـک هـاب پسـتی در 

سـایت www.postex.ir  ارائـه مـی شـود.
-  پستکس امکان پست آنالین را برای همه فراهم نموده است.

-  تمامی فروشگاههای اینترنتی و اپلیکیشن ها در بخش لجستیک و پست می توانند از خدمات پستکس استفاده نماید.

فناوری پستکس و اجزای محصول :

مشخصات فنی سامانه پستکس:
#C : زبان برنامه نویسی    -

WEB, MOBILE : پلتفرم    -
ASP CORE : تکنولوژی    -

  NET 4.6.1 : فریم ورک    -
SQL SERVER : بانک اطالعات    -



معماری نرم افزار
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clean architecture :معماری نرم افزار
معمـاری تمیـز "Clean architecture" یـه فلسـفه طراحـی نـرم افـزار مـی باشـد کـه عناصـر طراحـی را بـه حلقـه هـای جداگانـه 
تقسیم میکند. قانون اصلی معماری تمیز بدین صورت می باشد که وابستگی کد ها از حلقه های بیرونی به سمت حلقه 
هـای داخلـی باشـد. کـد هـا در الیـه هـای داخلـی هیـچ گونـه اطالعـی از عملکردهـای الیـه بیرونـی ندارنـد، در سـطوح (الیـه هـا) 
داخلـی نمیتـوان بـه کالس هـا و توابعـی و متغییـر هایـی کـه در الیـه هـای بیرونـی وجـود دارنـد اشـاره کـرد. ماننـد بقیـه رویکـرد ها 
طراحـی نـرم افـزار، طراحـی تمیـز سـعی دارد روشـی بـرای توسـعه سـریع و آسـان و قابلیـت بـه روز رسـانی و تغییـرات بهتـر و 

آسـان و کاهـش وابسـتگی هـا در کـد هـا را ارائـه کنـد.

پیاده سازی : به صورت سرویس گرا و ماژوالر
پیــاده ســازی ســرویس گــرا یــا SOA یــک الگــوی پیــاده ســازی اســت. ایــن الگــو بــرای ارائــه خدمــات بــه برنامــه هــای دیگــر از طریــق 
پروتــکل، طراحــی شــده اســت. یــک مفهــوم اســت و نــه یــک زبــان برنامــه نویســی و یــا پلــت فــرم کــه براســاس آن توانســیتم یــک 

سیســتم مقیــاس پذیــر تولیــد کنیــم.
ســاختار ماژوالر (ماژولها در ادبیات برنامه نویســی به مجموعه برنامه های مســتقلی اطالق می شــود که در داخل برنامه های 



" "

دیگــر بــه اجــرا در مــی آینــد. ماژولهــا در حقیقــت قطعــه کدهــای برنامــه نویســی شــده ای هســتند کــه از طریــق آنهــا امکانــات مختلفی 
در اختیــار کاربــران قــرار مــی گیــرد. ماژولهــا بــه راحتــی بــه صفحــات اضافــه مــی شــوند، ویرایــش مــی گردنــد و قابــل حــذف، ذخیــره و 

جابجایــی بــر روی صفحــات می باشــند.
در ســامانه پســتکس بــا بهــره گیــری از الگوریتــم هــای هــوش مصنوعــی و داده کاوی و هــم چنیــن الگوریتــم هــای مســیر یابــی بهینــه 
بســتری را فراهــم کــرده ایــم کــه عــالوه بــر پایــش اطالعــات ســفارش و ســالیق مشــتریان «جهــت دســته بنــدی، تخصیــص امتیــاز و 
تخفیف و پیشــنهاد ســرویس متناســب با شــرایط کاربر و هم چنین تشــخیص مشــتریان متخلف» امکانات ویژه برای ناوگاون 
توزیــع و جمــع آوری «بهینــه ســازی مســیر روی نقشــه و تخصیــص بــر اســاس ظرفیــت هــر وســیله نقلیــه و اطــالع از محــل هــای 

مراجعــه بعــدی بــه صــورت آنالیــن و آفالیــن» را فراهــم کــرده ایــم.
تحلیــل و طراحــی و پیــاده ســازی ســامانه پســتکس مــدت زمــان ۲ ســال بــه طــول انجامیــد و همچنــان در حــال توســعه فعــال 
 Backend ,FronEnd, می باشــد. تیم فنی پســتکس شــامل  ۶ نفره کارشــناس خبره نرم افزار می باشــد. که در قســمت های

Artificial intelligence and Data analysis ،R&D تقســیم بندی شــده اســت.

معماری نرم افزار
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فن آوری های بکار برده شده در سامانه پستکس :
ایجـاد سیسـتم پایـدار  جهـت سـرویس دهـی  و تحمـل بـار رنـج گسـترده ای از مشـتریان و بازدیـد کننـده گان در هـر لحظـه بـا  

web garden & web farm اسـتفاده از تکنولـوژی
ایجاد بسـتر نرمال سـازی و بهینه سـازی بازیابی بانک اطالعاتی به صورت دوره روزانه (شـامل ایندکس گذاری، بازسـازی و 

مرتب سـازی ایندکس ها ، پارتیشـن بندی)
پیاده سازی سیستم پویا جهت اجرای کردن فرآیند های پستی 

پیـاده سـازی سیسـتم جغرافیایـی و محـدوده بنـدی بـر روی نقشـه ها(جهـت تشـخیص مـکان فرسـتنده و گیرنـده، محـدوده 
سـرویس دهـی نـاوگان پسـتکس، محـدوده سـرویس دهـی سـرویس هـای پسـتی فعـال در سـامانه)

پیاده سازی زیر سیستم تحلیل و بررسی نقاط جغرافیایی جهت جمع آوری و توزیع
بهینه سـازی مسـیر پیماش ناوگان جهت جمع آوری و توزیع و در نظر گرفتن حجم قابل حمل  هر وسـیله نقلیه با دانسـتن 

تعداد و ابعاد مرسـوالت در هر نقطه
پیاده سازی سیستم تحلیل سفارشات مشتری و تصمیم گیری ارائه پیشنهاد سرویس مناسب به مشتری

چه چیزی های سامانه پستکس رو از لحاظ فنی و عملیاتی بی رقیب کرده :
سـاده سـازی و یکپارچـه سـازی فرآینـد هـای سـنتی سـازمانی ثبـت سـفارش پسـتی(داخلی، خارجـی و حمـل و نقـل سـنگین)

(دولتـی و خصوصـی)  بـرای اولیـن بـار در ایـران
امکان ثبت سفارش پستی در اشل انبوه و تکی در ۲۴ ساعات شبانه روز برای اولین بار در ایران

دربافت اطالعات مکانی و حجمی بسته ها از مشتریان جهت خدمات رسانی هر چه بهتر
پیشـنهاد هوشـمند بـه مشـتریان درجهـت اسـتفاده از بهتریـن سـرویس بـا تحلیـل اطالعـات مشـتریان(موقعیت مکانـی مبـدا و 

مقصد، اطالعات مرسـوله و سـابقه اسـتفاده و امکانات مشـتری...)
سازماندهی و مدیریت و رصد ناوگان جمع آوری و توزیع به صورت آنالین و هوشمند

مسیر دهی هوشمند  به جمع آوران بسته 
اعالم زمان بندی دقیق  به مشتریان جهت جمع آوری

جمع آوری و توزیع  بسته های پستی  به صورت کامال هوشمند و منحصر به فرد برای اولین بار در ایران
امکان اتصال و دسترسی به سیستم ثبت سفارش پستی برای تمامی سیستم ها، سازمان ها و کسب و کار ها

امکان اضافه کردن فرآیند و خدمات  در سریعترین زمان ممکن
تسهیل در درپرداخت ها

ارائـه سـرویس هـای ارزش افـزوده ( امـکان درخواسـت کارتـن و لفـاف بنـدی، امـکان درخواسـت چـاپ فاکتـور پسـتی، چـاپ 
لوگـوی تجـاری و بیمـه پوششـی، امـکان رهگیـری تمامـی مرسـوالت...)

اجزای محصول :

فن آوری های بکار برده شده در سامانه پستکس
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ثبت سفارش

www.postex.ir catalog 202114



ثبت سفارش
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 صفحه ثبت سفارش :

امکان انتخاب سایز برای بسته بندی در سایت :



ثبت سفارش

www.postex.ir catalog 202116

امکان انتخاب لوکیشن فرستنده :



ثبت سفارش
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امکان انتخاب لوکیشن گیرنده :



www.postex.ir catalog 202118



انتخاب سرویس و مقایسه قیمت و سرعت بین شرکتهای مختلف پستی

مطالعه قرارداد پستکس و تائید پذیرش آن قبل از ثبت سفارش

خدمات پستکس
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انتخاب بیمه و سقف غرامت (بیمه پایه و بیمه تکمیلی) 

اعالم وضعیت امکان پرینت برای چاپ و الصاق

خدمات پستکس

www.postex.ir catalog 202120



بازبینی اطالعات و امکان ویرایش قبل از مشاهده فاکتور

 روشهای پرداخت در سایت

خدمات پستکس
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فاکتور محصول

خدمات پستکس

www.postex.ir catalog 202122



مجوزات
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آمار پستکس
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آمار پستکس

www.postex.ir catalog 202126

آمار پستکس





آمار پستکس

www.postex.ir catalog 202128

 98 99 1400 1401 1402 1403

پیش بینی تعداد مرسوله کل بازار  B 3.50 B 4.60 B 5.50 B 6.60 B 8.00 B 9.50

B 1.44 پیش بینی بازار قابل کسب تومان B 21.50 B 56.1 B 138.6 B 242.0 B 44.0

پیش بینی سهم بازار پستکس  M 18. M 1.40 M 3.30 M 7.70 M 12.10 M 19.00

ظرفیت بازار و سهم بازار پستکس



،
 اولین سامانه جامع خدمات حمل و نقل کشور



www.postex.ir
info@postex.ir
@iranpostex
(+98 21) 91300250 - 91090926


