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Solutions persanes au manque de figurines :
- Commandes de timbres provisoires à des firmes locales très bon marché

mais de qualité plus que médiocre.
- Emploi d’étiquettes de recommandation comme timbres-poste.
- Emploi du cachet taxe perçue.
- Couper les timbres disponibles en deux.

Perzische oplossingen voor het tekort aan postzegels:
- Bestelling van voorlopige postzegels bij zeer goedkope maar zeer

kwaliteitsarme plaatselijke firma’s.
- Gebruik van labels voor aangetekende zending als postzegels.
- Gebruik van een taxe perçue-stempel.
- Het in twee knippen van de beschikbare postzegels.



Timbre provisoire local de 1902
Voorlopige lokale zegel van 1902

Timbre provisoire local de 1906
Voorlopige lokale zegel van 1906



Emploi de timbre coupé en deux
Gebruik van gehalveerde zegel



Timbres de Victor Castaigne :
- D’abord impression du cadre.
- Ensuite application de la valeur faciale avec un cachet à main.
- Ensuite application des initiales V.C. au centre.
- Finalement paraphe de chaque timbre par Victor Castaigne.

Postzegels van Victor Castaigne:
- Eerst het drukken van het kader.
- Dan aanbrengen van de frankeerwaarde met een handstempel.
- Dan aanbrengen in het centrum van de initialen V.C.
- Uiteindelijk paraferen van elke zegel door Victor Castaigne.



•

Exemples des timbres à 1, 2 et 3 chahis
Voorbeelden van de zegels van 1, 2 en 3 shahis



Bloc de quatre du timbre à 5 chahis
Blok van vier van de zegel van 5 shahis



Bloc de quatre du timbre à 1 kran
Blok van vier van de zegel van 1 kran



Entier postal de 5 chahis
Postwaardestuk van 5 shahis



Emploi du 5 mars 1902 jusque début mai 1902.
L’ordre de cesser l’emploi de ces timbres vient de Téhéran début
mai, parce que V. Castaigne les employait également pour la
correspondance vers l’étranger.

Gebruik van 5 maart 1902 tot begin mei 1902.
Het verbod om deze zegels nog te gebruiken komt van Teheran
begin mei, nadat vastgesteld werd dat V. Castaigne ze ook
gebruikte voor de correspondentie naar het buitenland.



- Production totale: environ 4400, dont 700 ont survécu.
- Le tirage oscille entre 200 et 500, sauf pour le 5 chahis, dont le tirage 

est d’environ 2000.

- Totale productie: ongeveer 4400, waarvan 700 nog overgebleven zijn.
- De oplage schommelt tussen de 200 en de 500, behalve voor de 5 

shahis, waarvan de oplage ongeveer 2000 is.



- Ne jamais mettre ces timbres dans l’eau : l’encre disparaît.
- Énormément de faux sur le marché : expertise approfondie nécessaire.
- Normalement, ces timbres ne peuvent exister qu’oblitérés.
- Certains timbres neufs sont le fruit d’une production en Belgique de Victor

Castaigne, avec le matériel ramené d’Iran. Timbres vendus au prix fort à la
demande de philatélistes. Reconnaissables au papier et à l’encre.

- Deze zegels nooit in het water leggen: de inkt verdwijnt.
- De markt is overspoeld met valse zegels: een grondige expertise is noodzakelijk.
- Normaliter kunnen deze zegels enkel gestempeld voorkomen.
- Sommige ongebruikte zegels zijn het gevolg van een productie in België van Victor

Castaigne, met het materiaal dat hij terugbracht uit Iran. Deze zegels werden tegen
hoge prijs verkocht, op vraag van filatelisten. Ze zijn herkenbaar aan het papier en
de inkt.


