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ایرانعضویتوضعیتوشانگهایهمکاریسازمانشکل گیریروند

شانگهایهمکاریسازماندراقتصادینهادهای

شانگهایهمکاریسازماناعضایتجاریجایگاه

شانگهایهمکاریسازماناعضایگروهیدرونتجارت

شانگهایهمکاریسازمانکشورهایباایرانتجارتوضعیت

شانگهایهمکاریسازماندرایرانعضویتاقتصادیاثراتارزیابی

شانگهایهمکاریسازماندرتجاریواقتصادیهمگراییمسیردرموجودموانع

سیاستیتوصیه هایوجمع بندی



روند شکل گیری سازمان همکاری های شانگهای و وضعیت عضویت ایران

قزاقستان،روسیه،چین،هم مرزکشورپنجسویاز1996سالدرشانگهایهمکاری هایسازمانتشکیل
«5شانگهای»اولیهعنوانذیلشانگهایشهردرگردهمایییکباتاجیکستانوقرقیزستان

وخودمرزهایدرسالحخلعومتقابلاعتمادتقویت،منطقه ایومرزیاختالف هایحلشاملسازماناولیههدف
منطقهدرناتووآمریکانفوذبرابردرموازنهایجادمهمهدفکناردرهمجواریحسنکمربندایجاد

ژوئن15تاریخدرسازماندردائمعضویتبرایازبکستانیعنیخودباغیرهم مرزکشوردرخواستپذیرش
«شانگهایهمکاریسازمان»تشکیلو2001

بهسبالرووافغانستانسپسوپاکستانوهندایران،بعدسالیکو2004سالدرمغولستاندرخواستپذیرش
ناظرعضوعنوان

شانگهایهمکاری هایسازماندرایرانعضویتمسیردرحقوقیوسیاسیموانع

2021سپتامبر1۷تاریخدردرایرانعضویتباموافقت

ایرانسویازشروطیانجامبهمنوطکاملعضویتکسبوایرانبرایرایحقدریافت



نهادهای اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای

:ذیلاقتصادینهادهایقالبدر2003سالازشانگهایهمکاریسازماندرتجاریواقتصادیهمکاری هایبهتوجه

شانگهایهمکاریسازمانبازرگانیشورای

شانگهایهمکاری هایسازمانبانکیبینکنسرسیوم

انرژیباشگاه



 تجاری اعضای سازمان همکاری های شانگهای  جایگاه

بودهدالرمیلیاردهزار6حدود،2020سالدرشانگهایهمکاریسازمانکشورهایکاالییتجارتحجمکل
مربوط(درصد54)دالرمیلیاردهزار3.2میزانتجارت،حجمایناز؛(جهانکاالییتجارتدرصد1۷.3)است

.استبودهوارداتبهمربوط(درصد46)دالرمیلیاردهزار2.۷وصادراتبه

کهاستبودهدالرمیلیاردهزار2.۷حدودگروهاینکشورهایوارداتکلحجم،2020سالدر:واردات
.می باشدجهانیوارداتکلازدرصد16بهنزدیک

استبودهدالرمیلیاردهزار3.2حدودتجاریبلوکاینکشورهایصادراتکلحجم،2020سالدر:صادرات
.باشدمیجهانیصادراتازدرصد19بهنزدیککه



واردات



 (یارد دالرمیل)شانگهای در سه گروه کاالیی عمده همکاری بزرگ ترین واردکنندگان اعضای سازمان



صادرات



 (لیارد دالرمی)شانگهای در سه گروه کاالیی عمده همکاری سازمان صادرکنندگان اعضای بزرگ ترین



 شانگهای  همکاری درون گروهی اعضای سازمان تجارت

استبودهدالرمیلیارد2020،6۷8سالدرشانگهایهمکاریسازمانکشورهایگروهیدرونتجارتحجمکل.
بودهصادراتبهمربوطدالرمیلیارد2۷9ووارداتبهمربوطدالرمیلیارد399میزانتجارت،حجمایناز

همکاریسازمانکشورهایصادراتکلازدرصد8.4ووارداتکلازدرصد14.4حدوددادهاساسبر.است
.می شودتامینگروهیدرونتجارتطریقازشانگهای



واردات درون گروهی



صادرات درون گروهی



 شانگهای  همکاری تجارت ایران با کشورهای سازمان وضعیت

میلیارد28حدود،(2018سالدر)تجارتشانگهایهمکاریسازمانعضوکشورهایباایرانتجارتکلارزش
13.6ایرانصادراتدرSCOکشورهایجایگاه.می شودشاملراایرانتجارتکلازدرصد20وبودهدالر

.می باشددرصد35.۷ایرانوارداتدرودرصد



نقش و جایگاه 
کشورهای عضو 

همکاری سازمان 
شانگهای در صادرات

ایران به تفکیک  
گروه های کاالیی 

(2018سال )عمده 



نقش و جایگاه 
کشورهای عضو 

همکاری سازمان 
وارداتشانگهای در 

به تفکیکایران 
گروه های کاالیی 

(2018سال )عمده 



 شانگهایهمکاری  اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان ارزیابی

رویبرتعرفهحذفوکاهشذیلکشورتجارتحجمورفاهبرشانگهایهمکاریسازماندرایرانعضویتاثرات
:می باشدذیلشرحبهصادراتیعمدهکاالی13

کسبمنفعتدالرمیلیون530ازبیشایراناقتصادمنتخب،کاالهایتعرفهنرخ هایدرصدی25کاهشبا
می کند؛

بکسمنفعتدالرمیلیاردیکازبیشایراناقتصادمنتخب،کاالهایتعرفهنرخ هایدرصدی50کاهشبا
می کند؛

کسبعتمنفدالرمیلیاردنیمویکازبیشایراناقتصادمنتخب،کاالهایتعرفهنرخ هایدرصدی۷5کاهشبا
می کند؛

بودخواهدایرانبهمربوطآزادسازیاینازناشیتجارتخلقمیزانبیشتریننیزتعرفهنرخکاملحذفپیدر
.استدالرمیلیارددوازبیشآنارزشکه

ایرانانرژیتجارتبرشانگهایهمکاریسازماندرایرانعضویتاثرات



 گهایشانهمکاری موجود در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان موانع

شانگهایهمکاریسازماناعضایتجاریواقتصادیمتفاوتوضعیتوساختار

های تجاری شاخص
در واردات 

کشورهای عضو 
های سازمان همکاری

شانگهای در سال 
2020



 گهایشانهمکاری موجود در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان موانع

شانگهایهمکاریسازماناعضایتجاریواقتصادیمتفاوتوضعیتوساختار

های تجاری شاخص
صادرات در 

عضو کشورهای 
های سازمان همکاری

شانگهای در سال 
2020



 گهایشانهمکاری موجود در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان موانع

شانگهایهمکاریسازماناعضایتجاریواقتصادیمتفاوتوضعیتوساختار

شانگهایهمکاریسازماناعضایمیاننهادیهمکاریزمینهنبودنفراهم

شانگهایهمکاریسازماندراقتصادیاهدافپیگیریسطوحدرروسیهوچینمیاننظراختالف

شانگهایهمکاریسازماناعضایسویازدوجانبهاقتصادیپروژه هایپیگیری

ایشانگههمکاریسازماناعضایمالیهمکاری های هایساماندهیدرنیازموردمالیزیرساخت هایوجودعدم



 و توصیه های سیاستیجمع بندی

متحدمللسازمانامنیتشورایتحریم هایبازگشتعدمگرودرشانگهایهمکاریسازماندرایرانکاملعضویتتحقق

درایراناملکعضویتامکانبرمللسازمانامنیتشورایتحریم هایبازگشتعواقببههسته ایتیممذاکره کنندگانتوجهضرورت
غربنفوذازعاریبین المللینهادتنهاعنوانبهشانگهایهمکاریسازمان

شانگهایهمکاریسازمانتجاری-اقتصادیظرفیت هاینسبتواقع گرایانهچشم اندازیشکل گیریلزوم

عینیترایبشانگهایهمکاریسازمانحداقلیاقتصادیظرفیتازبرخورداریدرمالیوترانزیتیحوزهدواهمیتبهویژهتوجهلزوم
ایرانبرایشرقبهنگاهسیاستبهبخشی

تجاریوتصادیاقمنافعکردنبیشینهراستایدرشانگهایهمکاریسازمانبستردردوجانبهموافقتنامه هایظرفیتبهتوجهضرورت
بین المللینهاداینبهورودذیلکشور

انایرتجاریواقتصادیبرخورداری هایتوسعهدرشانگهایهمکاریسازماناعضایاقتصادیابتکاراتظرفیتبهدقتلزوم

هایشانگهمکاری هایسازماندرتجاریواقتصادیبرنامه هایتوسعهبهچینتمایلذیلایرانرویپیشاقتصادیفرصت های

کشورهسته ایبخشبرایتجاریفرصت هایزمینه سازشانگهایهمکاری هایسازمانانرژیباشگاهباایرانهمکاری



با تشکر از توجه شما


