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/ سازمان جهاای  تجاارت  / خدمات مخابرات/ تجارت خدمات

WTO 

 چكيده

الحاا   فرآیناد   مقاله حاضر با توجه به این موضوع كه ایران در

قارار دارد  باه بررسا  تجرباه     ( WTO)به سازمان جهای  تجارت 

  كشورهای ملحق شده به ایان ساازمان در زمهناه تاهادات بخا      

منظاور ایان مقالاه هابره بار       به ایان . پردازد خدمات مخابرات م 

خادمات مخاابرات     بررس  رضاهت جدرل تاهادات خااب بخا    

كشااورهای منبخااح ملحااق شااده  بااه شناسااای  درجااه تاهاادات 

باا توجاه باه    . پاردازد  رات آیهاا ما   آزادسازی تجارت خدمات مخاب

شود كه ساناریوهای   تجارب كشورهای مذكور این مهم اسبنباط م 

  بخا  فارارری   مبفارت  در قبول تاهدات آزادسازی تجاری  كامبً

 . خدمات مخابرات ایران قرار خواهند داشت

 مقدمه

را طا    WTOالحا  باه  فرآیند  با توجه به این مهم كه ایران

تماام   فارارری   اخت رسات آزادساازی تجااری كاه   یماید  شن م 

هاای   از جملاه خادمات ارتباطاات ر زیاربخ     )های خدمات  بخ 

این مهم باه آمااد،     . قرار خواهد داشت  ضررری است( اصل  آن

پاذیری آن   بسبرسازی ر اتخاا  تادابهر مزج جهات توسااه رقابات     

خدمات ارتباطاات ییا  از یاازده بخا      . یماید ها كمك م  بخ 

ایان  . اسات  WTOل  ر مهم خدمات در چارچوب طبقه بنادی  اص

( 3خدمات پهاك  ( 2 پسب خدمات ( 1 بخ  شامل چهار زیربخ 

از آیجاا كاه   . باشاد  بصری م  -خدمات سما ( 4خدمات مخابرات 

خادمات مخاابرات ییا  از چهااار بخا  اصال  ر مهام خاادمات       

ارتباطات است  هاد  مقالاه حاضار  شناساای  تاهادات احبماال        

دسازی ایران در بخ  خدمات مخابرات است كاه باا توجاه باه     آزا

بارای  . پاذیرد  صورت ما   WTOتجربه كشورهای ملحق شده به 

هااای تجااارت خاادمات ر  ایاان منظااور پاار از مااررری باار شااهوه

 WTOهای مجاز دسبرس  به بازار خدمات در چارچوب  محدردیت

  رضاهت تاهدات بخ  خدمات مخابرات كشورهای ملحاق شاده   

در اداماه درجاه تاهادات آزادساازی     . شاود  بررس  ما   WTOبه 

خدمات مخابرات در كشورهای یاامبرده ماورد شناساای  ر بررسا      



در پایان با توجاه باه تجاارب كشاورهای     . ،هرد ای قرار م  مقایسه

مذكور  سناریوهای مبفارت تاهدات احبمال  آزادسازی ایران در این 

 . شود بخ  شناسای  ر ارائه م 

كاه خاود   )یان  كر است كه بخا  خادمات مخاابرات    شا     

  یه تنها مهمبرین بخا  خادمات   (زیربخ  اصل  است 11دارای 

ارتباطات است  بلیه اهمهات آن از بایا  از یاازده بخا  اصال       

 . خدمات یهز فراتر است

 : باشد های خدمات مخابرات شامل موارد  یل م  زیربخ 

ها به صورت  ال دادهخدمات ایبق   (1121)خدمات تلفن  صوت  

هاا باه    خادمات ایبقاال داده    (1123بخشا  از  )بسبه سویچ شاده  

بخشا   )خدمات تلیر   (1123بخش  از )صورت مدار سویچ شده 

بخشا  از  )خادمات درر یگاار     (1122)خدمات تلگرا    (1123از 

 1122بخشا  از  )ای خصوص   خدمات مدار اجاره  (1127ر  1121

پساات صااوت     (1123بخشاا  از ) پساات الیبرریهااك   (1123ر 

بازیافت اطبهات به طاور مسابقهم ر از پایگااه      (1123بخش  از )

بخش  از )های الیبرریهی   مبادله داده  (1123بخش  از )اطبهات  

خدمات درریگار با ارزش افزرده یا به صورت تقویت شاده     (1123

  از بخشا )از جمله  خهره كردن ر ارسال   خهره كردن ر بازیافات  

پاردازش اطبهاات  یاا      مجموهه مقررات ر آداب تبادیل   (1123

بخشا  از  ( )ازجملاه پاردازش مااملاه   )ها به صاورت مسابقهم    داده

 سایر موارد  (343

 WTOشایان  كر است كه منظور از كشورهای ملحق شده به 

آن كشورهای  هسبند كه پار از تاساهر ایان ساازمان در ساال      

در مهاان كشاورهای   . ایاد    به هیویت سازمان مزبور درآمده1771

هاا تاا      كشورهای منبخب  كه اطبهاات آن WTOملحق شده به 

ماورد بررسا  قارار    ( كشاور  21شاامل  )كنون قابل دسبرس  بوده 

بلغارسابان  مغولسابان    اكاوادرر   : این كشورها هبارتناد از . اید ،رفبه

پایاما  قرقهزسبان  لبوی   اسبوی   اردن  ،رجسبان  آلباای   هماان    

كرراس   لهبوای   مولداری  چهن  تایوان  ارمنسبان  مقدریهه  یپاال   

 . ررد  ررسهه ر رایواتو  كامبوج  هربسبان  ریبناج  تویگا  اكراین  كهپ

های  یتهای تجارت خدمات و محدود مروری بر شيوه. 1

 WTOمجاز دسترسی به بازار خدمات در چارچوب 

  ]1[مرزهاا تجارت خادمات در چهاار شاهوه مخبلاو هباور از      

اشاخاب    یجابجاا  ر ]3[ حیاور تجااری     ]2[ مصر  در خاارج 

 :به شرح زیر رجود دارد ]4[حقهق 

( صاادركننده )كننده  در این شهوه هر در هرضه :عبور از مرز. 1ـ1

مایناد ر   در كشور خاود بااق  ما    ( راردكننده)كننده  ر مصر 

: یابد تنها خدمات هرضه شده به رسهله هبور از مرز ایبقال م 

خادمات مشاارره ر خادمات     ی  اهطاخدمات مخابرات مایند 

 .  كامپهوتری از طریق تلفن ر اینبریت

باا  ( راردكننده)كننده  در این ررش مصر  :مصرف در خارج. 1ـ2

ررد ر در كشاور   هبور از مرز باه محال هرضاه خادمات ما      

: پاردازد  به مصار  آن خادمت ما    ( صادركننده)كننده هرضه

مایند رفبن به كشاور دیگار جهات بازدیاد از آباار باسابای         

آن كشاور ر  هاای   تحصهل  مراجاه به پزشیان ر بهمارسابان 

مایناد  )رات  آن كشور در طاول سافر   اسبفاده از خدمات مخاب

 (.تلفن  اینبریت

( صاادركننده )كنناده   در ایان شاهوه هرضاه   : حضور تجاری .1ـ3

كننااده  خاادمات بااا تاسااهر یماینااد،  در كشااور مصاار   

: پاردازد  خدمات  به هرضاه ر تولهاد خادمات ما     ( راردكننده)

های خادمات   شركتها ر  ها  بهمه مایند شاح یمایند،  بایك

 .كننده خدمات در كشور مصر  (تلفن  اینبریت)مخابرات  

كنناده   در ایان شاهوه هرضاه    :جابجایی اشخاص حقیقـی . 1ـ4

كنناده   خدمات با هبور از مرز به كشاور مصار   ( صادركننده)

ررد ر باه تولهاد ر هرضاه خادمات      خادمات ما   ( راردكننده)

مایند تلفن  )مایند حیور مشارران خدمات مخابرات : پردازد م 

كننده    پزشیان ر مهندسان خارج  در كشور مصر (اینبریت

 .  خدمات

،فبن  اسات كاه در تجاارت خادمات تارفاه رجاود یادارد ر         

برخب  تجارت كاامی  كاه تارفاه مهمبارین محادردیت مجااز       

هاای مجااز تجاارت     باشاد  محادردیت   دسبرس  به بازار كاام ما   

 : شهوه  است ش خدمات به شیل 

 .خدمات( تولهدكنند،ان) كنند،ان تاداد هرضه( الو

 .های خدمات ارزش مبادمت یا دارای ( ب

 .تاداد هملهات یا مقدار تولهدات خدمات( ج
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 .تاداد اشخاب حقهق  خارج  شاغل( د

 .،ذاری مشبرك یحوه حقوق  تاسهر یا سرمایه( ه

 .سهم مشاركت خارج ( ر

مروری بر وضعيت تعهدات آزادسازی تجارت خدمات . 2

 WTOمخابرات كشورهای ملحق شده به 

كشاور   21براساس مشاهده جدارل تاهادات تجاارت خادمات    

شود كه تمام  آیها مباهاد باه    مشخص م  WTOملحق شده به 

آزادسازی تجارت خدمات مخابرات در سه شهوه ارل هرضه خدمات 

ی مذكور در شهوه چهاارج هرضاه   همچنهن تمام  كشورها. اید شده

ههچگویه تاهد آزادسازی تجااری  ( حیور اشخاب حقهق )خدمات 

 .اید به اسبثناء موارد  كر شده در جدرل افق  مبقبل یشده

تاهدات پان  كشاور منبخاح ملحاق شاده باه       ( 1) جدرل     

WTO ( ر ررساهه  اچهن  یپال  هربسبان  تویگ كشورهایشامل ) در

را در چهار شهوه مخبلو هرضه خادمات ر  بخ  خدمات مخابرات 

با ماررری  . دهد در در شیل دسبرس  به بازار ر رفبار مل  یشان م 

شاود كاه مهازان تاهادات      بر جدرل مذكور این مهم مشخص ما  

آزادسازی تجااری در كشاورهای مزباور ییساان یباوده ر از تناوع       

ای بر( بخ  چهارج)بنابراین در قسمت آت  . فرارای  برخوردار است

  مهزان درجه تاهدات آزادسازی آیهاا  مقایسه بهبر به شناسای  كمّ

 . شود در بخ  خدمات مخابرات پرداخبه م 

 

 در بخش خدمات مخابرات WTOملحق شده به  یکشورها یآزادسازجدول تعهدات  ـ1جدول 

نام  -فیرد

سال )كشور 

 (تیعضو

 یرفتار مل به بازار یدسترس كد

ن هچ -1

(2001) 

 :خدمات ارزش افزرده

 (1123بخش  از )الیبرریهك پست ( ح)

 (1123بخش  از )پست صوت  ( ط)

بازیافت اطبهات به طور مسبقهم ر از پایگاه ( ی)

 (1123بخش  از )اطبهات  

 (1123بخش  از )های الیبرریهی   مبادله داده( ك)

خدمات درریگار با ارزش افزرده یا به صورت تقویت (ل)

كردن ر  شده  از جمله  خهره كردن ر ارسال   خهره

 (1123بخش  از )بازیافت 

 مجموهه مقررات ر آداب تبدیل( ج)

م هها به صورت مسبق ا دادهیپردازش اطبهات  ( ن)

 (343از   بخش( )ازجمله پردازش ماامله)

 ر مواردیسا( س

 :هیخدمات مخابرات پا

 نگهجهخدمات پ

 .وه سوج رجوع شودهبه ش -1

 تیهدج محدرد -2

ر خدمات هبه تاس  مجوز هرضه خدمات خارج -3

 یها تیمشبرك بدرن محدرد ی،ذار هیسرما  مخابرات

  ،وایجو ر یشایگها یر هرضه خدمات در شهرها یمقدار

در   زان مشاركت خارجهم. شود  پین داده م

. درصد باشد 30  از هتواید ب  مشبرك یم ی،ذار هیسرما

ن محدرده مذكور به چنجو  هك سال پر از الحا  چی

نگبو  هنگ  یهان  فوزحو  هنگزحو  یایجهدالنك  هچوایگ ك

وان  ر ی یان  تاهامن  اكسهن  اكسجایگ  شنهنگدائو  شنهك

تا   زان مشاركت خارجهكند ر م  دا مهررحان ،سبرش پ

 2شدن  یپر از سپر. ابدی    میدرصد افزا 47سقو 

الحا   یبرا ی اهت جغرافیچ محدردهن  ههسال از الحا  چ

 10تا   خارج ی،ذار هیمشاركت سرمازان هرجود یدارد ر م

 .ر استیپذ درصد امیان

 كر   كه در بخ  افق یموارد یهدج تاهد به اسبثنا -4

 شده

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

 :ر داده تلفن همراه  خدمات صوت

 

 بالهجید/خدمات همراه آیالوگ

 .وه سوج رجوع شودهبه ش -1

 تیهدج محدرد -2

ن تفارت كه یو قبل رجوع شود با ایوه سوج ردهبه ش -3

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیمحدرد هدج -3



نام  -فیرد

سال )كشور 

 (تیعضو

 یرفتار مل به بازار یدسترس كد

 

 (PCS)  خدمات ارتباطات شخص

 

 

 

از زمان الحا    حداكثر مشاركت خارج  در سه شهر اصل

ر   ك سال پر از الحا  در سه شهر اصلیدرصد   21

سال  3. درصد 31(  شهر 14)  یامبرده قبل یر شهرهایسا

 47تا   خارج ی،ذار هیزان مشاركت سرماهپر از الحا   م

سال از  1شدن  یپر از سپر. ر استیپذ درصد امیان

 .الحا  رجود یدارد یبرا ی اهت جغرافیچ محدردهالحا  ه

  موارد مذكور در بخ  افقی هدج تاهد به اسبثنا -4

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در ی اسبثنا

  بخ  افق

 :خدمات داخل 

 (1121)خدمات تلفن  صوت  ( الو)

ها به صورت بسبه سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ب)

 (1123بخش  از )

ها به صورت مدار سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ج)

 (1123بخش  از )

 (1127ر  1121از   بخش)خدمات درر یگار ( ر)

از   بخش)  داخل  خصوص یا خدمات مدار اجاره( ز)

 (1123ر  1122

 :الملل  خدمات بهن

 (1121)خدمات تلفن  صوت  ( الو

ها به صورت بسبه سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ب)

 (1123بخش  از )

ها به صورت مدار سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ج)

 (1123بخش  از )

 (1127ر  1121از   بخش)درریگار خدمات ( ر)

از   بخش)  الملل نهب  خصوص یا خدمات مدار اجاره( ز)

 (1123ر  1122

ك ییزد  الملل نهر داده ،رره كاربران ب  خدمات صوت

(مجاز است  خصوص یا اسبفاده از خدمات مدار اجاره)  

 .وه سوج رجوع شودهبه ش -1

 تیهدج محدرد -2

ن تفارت كه یرجوع شود با او قبل یوه سوج ردهبه ش -3

از زمان الحا    حداكثر مشاركت خارج  در سه شهر اصل

ر یر سا  سال پر از الحا  در سه شهر اصل 1درصد   21

سال پر  6. درصد 31(  شهر 14)  یامبرده قبل یشهرها

 47تا   خارج ی،ذار هیزان مشاركت سرماهاز الحا   م

رجود  ی اهرافت جغیچ محدردهر ه. ر استیپذ درصد امیان

 .یدارد

  موارد مذكور در بخ  افق یهدج تاهد به اسبثنا -4

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

 (2004)یپال  -2

 خدمات مخابرات پایه

 خدمات تلفن  محل  ( الو)

 خدمات تلفن  داخل ( ب)

 الملل  بهنخدمات تلفن  ( ج)

 خدمات تلیر( د)

  الملل نهر ب  خدمات تلگرا  داخل( ه)

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

كنند،ان  تاداد هرضه یبرا  بیمحدرد 2007ه یتا ژایو -3

  خارج ین رجود شركایبا ا. خدمات رجود یخواهد داشت

 30مشبرك تا سقو سهاج  ی،ذار هیتنها در صورت سرما

 .خواهند داشتت هدرصد اجازه فاال

 كر   كه در بخ  افق یهدج تاهد به اسبثناء موارد -4

كه یمویه آن در یپال رجود یدارید    مشاررای. شده

 .ررز را داشبه باشند 70كار تا  یتوایند اجازه رررد برا م 

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

ت به یهدج محدرد -3

ن امر كه یاسبثناء ا

ات هت اهیاء هیاكثر

 ی،ذار هیسرماره یمد

  ت یپالهد ملیمشبرك با

 .داشبه باشند

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق
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نام  -فیرد

سال )كشور 

 (تیعضو

 یرفتار مل به بازار یدسترس كد

 لیخدمات مخابرات موبا

 

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 :لیت به اسبثناء موارد  یهدج محدرد -3

ت هل مجوز فاالیحداكثر به در اپراتور موبا 2004تا سال 

 .شود  داده م

كنند،ان خدمات مزبور  ت بر تاداد هرضهیچگویه محدردهه

 ن رجودیبا ا. رجود یخواهد داشت 2007ه یاز ژایو

مشبرك تا  ی،ذار هیتنها در صورت سرما  خارج یشركا

 .ت خواهند داشتهدرصد اجازه فاال 30سقو سهاج 

ل قابل ایبقال یخواهد بود اما قابل ایبقال یموبا یفنارر -

 .ز زمان الحا  رجود داردبه اپراتور منبخح ا

  موارد مذكور در بخ  افقی هدج تاهد به اسبثنا -4

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به اسبثناء  -4

موارد مذكور در بخ  

  افق

 :ر مواردیسا( س)

 خدمات مخابرات ارزش افزرده

 اینبریت شامل پست الیبرریهی ( 1

 پست الیبرریهی ( 2

 پست الیبرریهی  صوت ( 3

 مبن ریدیوی ( 4

 یامه درریگاری( 1

6 ) VSAT 

 كنفرایر سما ( 1

 تلفن همگای ( 3

 كارت تلفن اهبباری( 7

 الملل    ارتباطات داده محل   راه درر ر  بهن( 10

 پهجهنگ رادیوی ( 11

 موبایل ترایك شده( 12

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

  خارج ین امر كه شركایناء ات به اسبثیهدج محدرد -3

 30مشبرك تا سقو سهاج  ی،ذار هیتنها در صورت سرما

 .ت خواهند داشتهدرصد اجازه فاال

 . موارد مذكور در بخ  افق یهدج تاهد به اسبثنا -4

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در ی اسبثنا

  بخ  افق

 هربسبان -3

(2001) 

 :خدمات مخابرات پایه

 بابت هموم 

 تسههبت محور

 (1121)  صوت  خدمات تلفن( الو)

 (1127ر  1121از   بخش)خدمات درریگار ( ر)

 (1123از   بخش)  پست صوت( ط)

 2006ان سال یت از پایهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

كه به هنوان   ت به اسبثناء خدماتیهدج محدرد -3

له هد به رسیشود با  ارائه م  خدمات مخابرات هموم

از زمان   سهاج خارج. مشبرك هرضه شود  شركت سهام

درصد ر از  11تا  2001سال  یدرصد  از ایبها 47الحا  تا 

 .درصد مجاز است 60تا  2003 یایبها

  هدج تاهد به اسبثناء موارد مذكور در بخ  افق -4

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به اسبثناء  -4

موارد مذكور در بخ  

  افق

 بت محورهر تسههغ  تلفن بابت هموم

بت هر تسهها غیبت محور هتسه)  تلفن بابت خصوص

 (محور

 2006ان سال یت از پایهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2



نام  -فیرد

سال )كشور 

 (تیعضو

 یرفتار مل به بازار یدسترس كد

 (1121)  صوت  خدمات تلفن( الو)

 (1127ر  1121از   بخش)خدمات درر یگار ( ر)

 (1123از   بخش)  پست صوت( ط)

از زمان الحا    ت به اسبثناء سهاج خارجیهدج محدرد -3

درصد ر از سه  11تا  2006سال  یدرصد  از ایبها 47تا 

 .درصد مجاز است 10سال پر از الحا  تا 

  موارد مذكور در بخ  افق یهدج تاهد به اسبثنا -4

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

 :ر مواردیسا( س)

بت هر تسهها غیبت محور هتسه)  ا همومی  خصوص

 (محور

ها به صورت بسبه سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ب)

 (1123بخش  از )

ها به صورت مدار سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ج)

 (1123بخش  از )

 (1123بخش  از )خدمات تلیر ( د)

 (1122)خدمات تلگرا  ( ه)

ر  1122از   بخش)  خصوص یا خدمات مدار اجاره( ز)

1123) 

 (1123بخش  از )پست الیبرریهك ( ح)

بازیافت اطبهات به طور مسبقهم ر از پایگاه ( ی)

 (1123بخش  از )اطبهات  

 (1123بخش  از )های الیبرریهی   مبادله داده( ك)

خدمات درریگار با ارزش افزرده یا به صورت تقویت (ل)

شده  از جمله  خهره كردن ر ارسال   خهره كردن ر 

 (1123بخش  از )بازیافت 

 مجموهه مقررات ر آداب تبدیل( ج)

م هها به صورت مسبق ا دادهیپردازش اطبهات  ( ن)

  (343از   بخش( )ازجمله پردازش ماامله)

 نگهجهت پخدما( س)

  نبریبیخدمات ا( ع)

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

از زمان الحا    ت به اسبثناء سهاج خارجیهدج محدرد -3

درصد ر از سه  11تا  2006سال  یدرصد  از ایبها 47تا 

 .درصد مجاز است 10سال پر از الحا  تا 

  موارد مذكور در بخ  افق یهدج تاهد به اسبثنا -4

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

 :ریسا( 3

  خدمات تلفن همراه

 :بت محورهتسه  ل همومیموبا

   صوت( الو)

 خدمات درر یگار ( ر)

  پست صوت( ط)

 

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

ارائه ل یموبا  به اسبثناء خدمات صوت تیهدج محدرد -3

د به یبت محور باهتسه  شده از خدمات مخابرات هموم

سهاج . ردیمشبرك صورت پذ  له شركت سهامهرس

 2001سال  یدرصد  از ایبها 47از زمان الحا  تا   خارج

درصد مجاز  60تا  2003سال  یدرصد ر از ایبها 11تا 

 .است

 كر   كه در بخ  افق یموارد یهدج تاهد به اسبثنا -4

 شده

 تیج محدردهد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

 تیهدج محدرد -1 تیهدج محدرد -1بت هر تسهها غیبت محور هتسه)  ل خصوصیموبا
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نام  -فیرد

سال )كشور 

 (تیعضو

 یرفتار مل به بازار یدسترس كد

 :بت محورهر تسههغ  ل همومیر موبا( محور

   صوت( الو)

 خدمات درر یگار ( ر)

  پست صوت( ط)

 :یا خدمات ماهواره

- VSAT 

- GMPCS 

پررایه ر مجوز  یدارا یا ت ماهوارههفررش ظرف  -

ها در  تهن ،ویه از ظرفیاسبفاده از ا یبرا  CITCاز

 یهربسبان ساود

 تیهدج محدرد -2

از زمان الحا    به اسبثناء سهاج خارج تیهدج محدرد -3

درصد ر از سه  11تا  2001سال  یدرصد  از ایبها 47تا 

تاداد . درصد مجاز است 10سال پر از زمان الحا  تا 

هدد  1به  2006ه یتا ارل ژایو VSATخدمات  یمجوزها

تاداد  یبرا  بیچ محدردهپر از آن ه. شود  محدرد م

 .مجوزها رجود یدارد

  موارد مذكور در بخ  افق یهدج تاهد به اسبثنا -4

 تیدج محدرده -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

 اتویگ -4

(2001) 

 خدمات مخابرات پایه

 (1121)خدمات تلفن  صوت  ( الو)

ها به صورت بسبه سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ب)

 (1123بخش  از )

ها به صورت مدار سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ج)

 (1123 بخش  از)

 (1123بخش  از )خدمات تلیر ( د)

 (1122)خدمات تلگرا  ( ه)

 (1127ر  1121از   بخش)خدمات درر یگار ( ر)

ر  1122از   بخش)  خصوص یا خدمات مدار اجاره( ز)

1123) 

بازیافت اطبهات به طور مسبقهم ر از پایگاه ( ی)

 (1123بخش  از )اطبهات  

 (1123بخش  از )های الیبرریهی   مبادله داده( ك)

خدمات درریگار با ارزش افزرده یا به صورت تقویت (ل)

شده  از جمله  خهره كردن ر ارسال   خهره كردن ر 

 (1123بخش  از )بازیافت 

 مجموهه مقررات ر آداب تبدیل( ج)

ها به صورت مسبقهم  پردازش اطبهات  یا داده( ن)

 (343بخش  از ( )ازجمله پردازش ماامله)

 مواردر یسا( س)

 2003ه یت از ارل ژایویهدج محدرد -1

 2003ه یت از ارل ژایویهدج محدرد -2

 2003ه یت از ارل ژایویهدج محدرد -3

  موارد مذكور در بخ  افقی هدج تاهد به اسبثنا -4

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در ی اسبثنا

  بخ  افق

  :مخابرات ارزش افزردهخدمات 

 (1123بخش  از )پست الیبرریهك ( ح)

 (1123از   بخش)  پست صوت( ط)

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

  موارد مذكور در بخ  افق یهدج تاهد به اسبثنا -4

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

ه هررس -1

(2012) 

 (:1121)  اسبفاده هموم یبرا  خدمات تلفن صوت( الو)

/ 11212  الملل نهر ب  مسافت طومی/ 11211  محل)
ت به یهدج محدرد -1 :لیت به اسبثناء موارد  یهدج محدرد -1



نام  -فیرد

سال )كشور 

 (تیعضو

 یرفتار مل به بازار یدسترس كد

 (11213تلفن همراه 

ها به صورت بسبه سویچ شده  خدمات ایبقال داده( ب)

 (1123بخش  از )

چ شده یسوها به صورت مدار  خدمات ایبقال داده( ج)

 (1123از   بخش)

ر  1122از   بخش)  خصوص یا خدمات مدار اجاره( ز)

1123) 

 (1123بخش  از )پست الیبرریهك ( ح)

 (1123بخش  از )پست صوت  ( ط)

بازیافت اطبهات به طور مسبقهم ر از پایگاه ( ی)

 (1123بخش  از )اطبهات  

 (1123بخش  از )های الیبرریهی   مبادله داده( ك)

خدمات درریگار با ارزش افزرده یا به صورت تقویت (ل)

شده  از جمله  خهره كردن ر ارسال   خهره كردن ر 

 (1123بخش  از )بازیافت 

 مجموهه مقررات ر آداب تبدیل( ج)

م هها به صورت مسبق ا دادهیپردازش اطبهات  ( ن)

  (343از   بخش( )ازجمله پردازش ماامله)

 (1127)ر موارد یسا( س)

از جمله  ی ویهدج تاهد در خصوب خدمات ارتباطات راد

 :لیبه اسبثناء موارد   یا خدمات ماهواره

موارد  یت فقط برایه هدج محدردهاز زمان الحا  ررس

 یبابت كه توسط اپراتورها یا مربوط به خدمات ماهواره

ون هه فدراستبا  به اشخاب حقوق  خارج یا ماهواره

 .شود  ارائه م  مجوز خدمات مخابرات یه ر داراهررس

ر یسا یت برایه هدج محدردهسه سال پر از الحا  ررس

 یكه توسط اپراتورها یا موارد مربوط به خدمات ماهواره

ون هتباه فدراس  به اشخاب حقوق  خارج یا ماهواره

 .شود  ارائه م  مجوز خدمات مخابرات یه ر داراهررس

 تیهدج محدرد -2

 :لیت به اسبثناء موارد  یهدج محدرد -3

تباه   تنها در شیل اشخاب حقوق یحیور تجار

 .ه مجاز استهون ررسهفدراس

  ه  سهم مشاركت خارجهتا چهار سال پر از الحا  ررس

فاال كه در  یاپراتورها( یحق را یدارا)ه یدر مقدار سرما

د محدرد درص 47تواید تا   فهرست شده است  م 1وست هپ

 .شود

  موارد مذكور در بخ  افق یهدج تاهد به اسبثنا -4

كه در  یاسبثناء موارد

به بازار   سبون دسبرس

  كر شده

 تیهدج محدرد -2

ت به یهدج محدرد -3

كه در  یموارد یاسبثنا

 یها تیسبون محدرد

به بازار اشاره   دسبرس

 شده است

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

 (1123بخش  از )خدمات تلیر ( د)

 (1122)خدمات تلگرا  ( ه)

 (1127ر  1121از   بخش)خدمات درر یگار ( ر)

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیهدج محدرد -3

 كر   كه در بخ  افق یموارد یهدج تاهد به اسبثنا -4

 شده

 تیهدج محدرد -1

 تیهدج محدرد -2

 تیمحدرد هدج -3

هدج تاهد به  -4

موارد مذكور در  یاسبثنا

  بخ  افق

 :و به شماره اسناد ذیل مستخرج و ترجمه شده است WTOجدول تعهدات آزادسازي تجارت خدمات كشورها كه از وب سایت : منبع

GATS/SC/135,139,141,143,149 

شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات . 3

 WTOمخابرات در كشورهای ملحق شده به 

با مشخص شدن تفارت در مهزان تاهدات آزادسازی تجاری     

كشورهای مباهد به آزادسازی تجارت خدمات مخابرات در قسامت  

  مهازان  قبل  در این قسمت برای مقایسه بهبر باه شناساای  كمّا   

درجه تاهدات آزادساازی آیهاا در كال بخا  خادمات مخاابرات       

دردیت كامال در  منظور در صورت هدج مح به این. شود پرداخبه م 

دسبرس  به بازار در هر شهوه تجارت خدمات  درجه آزادسازی برابر 

درصد  در صورت هدج تاهد كامل درجه آزادسازی برابار باا    100با 

های بهنابهن یهز هاددی مبناساح باا ساط       صفر درصد ر در حالت

همچنهن درجه آزادساازی  . شود تاهدات آزادسازی دریظر ،رفبه م 

. شاود  از مهایگهن رزیا  چهاار شاهوه محاسابه ما      تجاری كل یهز 

های اهمال  براساس رزن تجارت هار شاهوه در كال تجاارت      رزن
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 :پذیرد صورت م شیل این خدمات به 

درصد  شهوه سوج  11درصد  شهوه درج برابر  21شهوه ارل برابر 

 . درصد ر شهوه چهارج صفر درصد 60

ای  در شاهوه  در راقع از آیجا كه حجم تجارت خدمات جها      

چهارج در حدرد یك درصد مجموع است ر رضااهت ایان شاهوه از    

تجارت خادمات مخاابرات در تماام  كشاورهای  كاه مباهاد باه        

هدج تاهد به اسبثناء مواردی كه در بخ  افق  "اید   آزادسازی شده

است  رزن مذكور برابر صفر برای شهوه چهاارج در یظار    " كر شده

 . ،رفبه شده است

درجاه تاهادات آزادساازی تجااری كشاورهای      ( 2)ل جدر     

در كل بخ  خدمات مخاابرات ر در حالات    WTOملحق شده به 

ترتهاح  . دهاد  مهایگهن چهار شهوه مبفارت هرضه خدمات یشان م 

كشورها در این جدرل بر مبنای بامترین درجه آزادساازی تجااری   

در ایبهاای ایان   . كل بخ  خدمات مخاابرات تنظاهم شاده اسات    

كشور  21ل مهایگهن درجه آزادسازی تجارت خدمات مخابرات جدر

آررده شده كه مهایگهن مذكور برابار   WTOمنبخح ملحق شده به 

درصد است كه یشایگر این مهم است كه كشورهای یاامبرده   1151

در همل مباهد به پذیرش درجه آزادسازی تجاری بامی  در بخا   

 12كشور مزبور  21هان براین اساس در م. اید خدمات مخابرات شده

درصاد باه باام از     10كشاور باا    23درصد باه باام ر    70كشور با 

 .        اید آزادسازی تجارت خدمات مخابرات برخوردار بوده

 یتجار یدرجه تعهدات آزادساز ـ2جدول 

در بخش خدمات  WTOملحق شده به  یکشورها

وه عرضه ین چهار شیانگیدر حالت م)مخابرات 

  (خدمات

 (سال عضویت)نام كشور  ردیف

درجه 

آزادسازی 

 (درصد)

 71 ( 2000)،رجسبان  1

 71511 (1773)قرقهزسبان  2

 71 (2012)  رایواتو (2003)  اركراین (2001)ا تویگ 1-3

 7151  (2001)  لهبوای  (2000)  همان (2000)آلبای   12-6

 (سال عضویت)نام كشور  ردیف

درجه 

آزادسازی 

 (درصد)

  (2003)  مقدریهه (2002)  تایوان (2001)مولداری 

 (2004)كامبوج 

 70 (2000)اردن  13

 31511 (1777)اسبوی   14

 30 (2012)  ررسهه (2000)كرراس   16-11

 6151 (2001)هربسبان  11

 61 (2003)ارمنسبان  13

 6251 (1776)بلغارسبان  17

 1151 (2001)  ریبناج (2001)چهن  21-20

 10 (1771)  پایاما (1771)مغولسبان  23-22

 47 (1776) اكوادرر 24

 41 (1777)لبوی   21

 3156 (2003)ررد  كهپ 26

 3152 (2004)یپال  21

 1151 كشور  21مهایگهن  

 محاسبات مقاله : منبع

 شناسایی سناریوهای متفاوت تعهدات آزادسازی تجاری. 4

 بخش خدمات مخابرات ایرانفراروی 

جدرل كل  در ررییرد لهست مثبت ر منف  در تههه طور  به     

ررییرد لهست مثبت كه مبدارل . تاهدات تجارت خدمات رجود دارد

باشد كه قرار ،رفبن یاج یاك بخا  در    است  مببن  بر این امر م 

جدرل مذكور دملت بر پذیرش یا یگاه مثبت به آزادساازی تجاارت   

هاای   تاوان محادردیت   بخ  مورد یظر اسات هار چناد كاه ما      

در مقابال ررییارد   . حاظ ،رددآزادسازی تجاری یهز در این جدرل ل

لهست منف  دملت بر هدج پذیرش یاا یگااه منفا  باه آزادساازی      

تجارت بخ  مورد یظر دارد ر از این رر قرار یگرفبن یاج آن بخ  

 .در جدرل تاهدات خدمات مورد تاكهد قرار ،رفبه است

فارارری   با توجه به تجارب كشاورها ساناریوهای مبفاارت        

 :در بخ  خدمات مخابرات قرار خواهد داشت تاهدات خاب ایران

ارل هدج تاهاد آزادساازی تجااری در خادمات      یدر سناریو( الو



كه با توجه به تجربه كشورهای ملحق شده امیان )مخابرات 

 .( رسد این امر بسهار دشوار به یظر م 

مااذاكرات باار فرآینااد  درج ر در صااورت تاكهااد یدر سااناریو( ب

ت مخااابرات  سااط  تاهااد آزادسااازی تجاااری بخاا  خاادما

مشابه كشورهای یپال  كهپ ررد  لباوی  ر  : آزادسازی حداقل 

 (.درصد 47تا  3152از )اكوادرر 

ماذاكرات بار   فرآیناد   ساوج ر در صاورت تاكهاد    یدر سناریو( ج

آزادسازی تجاری بهشبر بخ  خدمات مخابرات  سط  تاهاد  

نااج   مشابه كشورهای پایاما  مغولسابان  ریب : آزادسازی بهشبر

 (.درصد 6151تا  10از )چهن  بلغارسبان  ارمنسبان ر هربسبان 

ماذاكرات بار   فرآیناد   چهارج ر در صاورت تاكهاد   یدر سناریو( د

آزادسازی حداكثری بخا  خادمات مخاابرات  ساط  تاهاد      

 30از )مشابه اكثر كشورهای ملحق شده : آزادسازی حداكثری

 (درصد 71تا 

 بندی و مالحظات  جمع 

 WTOدر مقاله حاضر تاهادات كشاورهای ملحاق شاده باه      

  باه  1771كشورهای  كه پر از تاساهر ایان ساازمان در ساال     )

در زمهناه آزادساازی تجاارت    ( ایاد  هیویت سازمان مزباور درآماده  

هاای   براساس یافبه. خدمات مخابرات مورد بررس  قرار ،رفبه است

ادسازی تجارت كشور مورد بررس  مباهد به آز 21این مقاله تمام  

ایان در  . ایاد  خدمات مخابرات در سه شهوه ارل هرضه خدمات شده

حال  است كه تمام  كشاورهای مزباور در شاهوه چهاارج هرضاه      

ههچگویه تاهد آزادسازی تجااری  ( حیور اشخاب حقهق )خدمات 

 . اید مبقبل یشده( به اسبثناء موارد  كر شده در جدرل افق )

 21تجاارت خادمات مخاابرات     مهایگهن درجاه آزادساازی       

درصد اسات كاه یشاایگر     1/11برابر  WTOكشور ملحق شده به 

این مهم است كه كشورهای مزباور در همال مباهاد باه پاذیرش      

. ایاد  درجه آزادسازی تجاری بامی  در بخ  خدمات مخابرات شده

درصد به بام  70كشور با  12كشور مزبور  21براین اساس در مهان 

درصاد باه باام از آزادساازی تجاارت خادمات        10كشور باا   23ر 

همچناهن در ،ااذر زماان  در هماال   . ایاد  مخاابرات برخاوردار بااوده  

كشورهای مهم  مباهد به آزادسازی بهشبری در خادمات مخاابرات   

اید  به طورییه درجه آزادسازی تجارت خدمات مخاابرات ساه    شده

: ساال الحاا   )  هربسابان سااودی   (2001:سال الحا )كشور چهن 

 1/61   1/11به ترتهح برابار  ( 2012: سال الحا )ر ررسهه ( 2001

 .   درصد بوده است 30ر 

،فبه  امیان پذیرش ررییرد منفا    با توجه به مطالح په      

به آزادسازی تجارت خدمات مخابرات  به مان  هادج قباول تاهاد    

آزادسازی تجاری بخ  مذكور برای كشور ما بسهار دشاوار خواهاد   

یهاز باه پاذیرش ساط  آزادساازی تجااری بهشابر در ساایر         بود ر

با این رجود در صورت اتخا  ررییرد مثبت . های خدمات دارد بخ 

مذاكرات بر آزادساازی تجاارت خادمات مخاابرات      فرآیند  ر تاكهد

الحا  سا  بر این مهم باشد تا بنا باه اهمهات ر   فرآیند  بایسب  در

 47یهایباا  )ازی حاداقل   مبحظات این بخ   سط  تاهدات آزادس

ررد  لباوی  ر اكاوادرر صاورت     مشابه كشورهای یپال  كهپ( درصد

الببه  كر این ییبه ضررری است كاه باا توجاه باه راقاهات      . پذیرد

الملل ممین است مطالاح فاو  باا رضااهت      مذاكرات تجارت بهن

ایران ر سایر كشاورهای  كاه در آیناده باه ایان ساازمان خواهناد        

كامال یداشابه باشاد ر آیهاا باا شارایط بساهار         پهوست  سااز،اری 

همچناهن تاهاهن پهشانهاد ارلهاه ساط       . دشوارتری مواجه ،ردیاد 

تاهدات آزادسازی تجاارت خادمات مخاابرات ایاران در ماذاكرات      

  مسبلزج تجزیاه تحلهال هوامال مباادد ر مهام      WTOالحا  به 

باشاد كاه    یهز م ( ای بخ  مذكور همچون اهدا  توساه)دیگری 

 .  اید ن مقاله مورد یظر یبودهدر ای

 نوشت  یپ

1. Cross- border 

2. Consumption Abroad 

3. Commercial Presence 

4. Movement of Natural Persons 

 منابع 

یویر تاهدات ایران در زیربخ   راسب   محمد ر همیاران  په 

  موسسه مطالاات WTOخدمات تحقهق ر توساه در الحا  به

 .1337بازر،ای   های  ر پژره 
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تجاارت    یامه هماوم  بر موافقت یدرآمدتجارت    سازمان جهای

محمد حسن زارع  :   ترجمهتجارت  خدمات در سازمان جهای

 .1337  تهران   شركت چاپ ر یشر بازر،ای

تجااارت خاادمات در   یرهبارا یصاا ه  مساااود ر م اردكااای  كماال 

هاران     ت   شركت چاپ ر یشر بازر،ایتجارت  سازمان جهای

1333. 

ساااخبار  قواهااد ر : تجااارت  سااازمان جهااایسااند،ان  ی،اارره یو

 . 1331  تهران    شركت چاپ ر یشر بازر،ایها موافقت یامه

_World Trade Organization, GATS/SC/98  

_ World Trade Organization, GATS/SC/122 

_ World Trade Organization, GATS/SC/123 

_ World Trade Organization, GATS/SC/124 

_ World Trade Organization, GATS/SC/125 

_ World Trade Organization, GATS/SC/126 

_ World Trade Organization, GATS/SC/127 

   

_ World Trade Organization, GATS/SC/128 

_ World Trade Organization, GATS/SC/129 

_ World Trade Organization, GATS/SC/130 

_ World Trade Organization, GATS/SC/131 

_ World Trade Organization, GATS/SC/132 

_ World Trade Organization, GATS/SC/133 

_ World Trade Organization, GATS/SC/134  

_ World Trade Organization, GATS/SC/135 

_ World Trade Organization, GATS/SC/136 

_ World Trade Organization, GATS/SC/137 

_ World Trade Organization, GATS/SC/138 

_ World Trade Organization, GATS/SC/139 

_ World Trade Organization, GATS/SC/140 

_ World Trade Organization, GATS/SC/141 

_ World Trade Organization, GATS/SC/142 

 _World Trade Organization, GATS/SC/143 
_ World Trade Organization, GATS/SC/144 

_ World Trade Organization, GATS/SC/145 

_ World Trade Organization, GATS/SC/148 

 _World Trade Organization, GATS/SC/149 
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