
 به تفکیک فصل 7931سال  صادراتآمار 

 

  7931 بهار

 مبلغ )دالر( صادرات

 556،536،216111 کل

 ،33،6532612 صنایع نساجی

 ،33162216،2 صنایع نساجی با احتساب ماشین آالت و رنگ

 

  7931 تابستان

 مبلغ )دالر( صادرات

 1،،55621162526 کل

 26121،،3،86 صنایع نساجی

 31361256533 احتساب ماشین آالت و رنگ صنایع نساجی با

 

  7931 پاییز

 مبلغ )دالر( صادرات

 5163،163816528 کل

 32،6،526222 صنایع نساجی

 ،3236318611 صنایع نساجی با احتساب ماشین آالت و رنگ

 

 

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

بهار تابستان پاییز

کل صادرات صنایع نساجی صنایع نساجی با احتساب ماشین آالت و رنگ 



 7931 بهار

 ارزش دالری کشور طرف معامله شرح ردیف
 5،62816115 افغانستان6 هند6 ارمنستان6 عراق انواع الیاف مصنوعی و سینتتیک(انواع الیاف )اریشم6 پنبه6 پشم6 کنف6  5

3 
عراق6 افغانستان6 ترکیه6  انواع نخ )ابریشم6پنبه6 کنف6 پشم6 انواع الیاف مصنوعی6 نوار6 قیطان6 بند6 طناب6 ریسمان(

 آذربایجان
2،61136388 

2 
بافی6 کتان6 رتار و پودی6 گازباف6 توانواع پارچه )ابریشم6 پشم6 پنبه6 الیاف مصنوعی6 

 ای6 مخمل6 نمد(کشباف6 دانتل6 حوله

 استرالیا6 عراق6 کویت6 ترکیه
516،11612، 

2 
انواع پوشاک )لباس مردانه6 زنانه6 نوزاد6 ورزشی6 جوراب6 لباس زیر6 کاله6 شال6 پالتو6 ژاکت6 

 لباس شنا(

عراق 6افغانستان6 ترکمنستان6 

 آذربایجان
16،2،6112 

1 
عراق6 انگلستان6 آلمان6 استرالیا6  ها )فرش ماشینی و موکت(انواع کفپوش

 اتریش
55262316111 

، 
عراق6 ترکمنستان6 کویت6  انواع پتوها )سفری6 راشل6 پینک6 نمدی(

 افغانستان
5516،1، 

، 
عراق6 آذربایجان6 ترکمنستان6  انواع عالقبندی )گلدوزی6 قالبدوزی(

 قزاقستان
3136،28 

1 

کرک و پرز و آوات الیاف6 برچسب و نشان6 جوال6 کیسه6 پرده کرکره6 سایر منسوجات )

های دیواری6 کف شورها6 دستمال تزئینی6 روتختی6 تسمه نقاله6 فتیله6 چادر6 اشیا پوشش

 شستشویی توالت و آشپزخانه6 کمربند و بندلباس و باندهای ساده و غیره(

عراق6 آذربایجان6 افغانستان6 

 16125،،226 آلمان

 

 

 

 7931 تابستان

 ارزش دالری کشور طرف معامله شرح ردیف
 31632،61،2 افغانستان6 هند6 ارمنستان6 عراق انواع الیاف )اریشم6 پنبه6 پشم6 کنف6 انواع الیاف مصنوعی و سینتتیک( 5

3 
عراق6 افغانستان6 ترکیه6  ان(ریسمانواع نخ )ابریشم6پنبه6 کنف6 پشم6 انواع الیاف مصنوعی6 نوار6 قیطان6 بند6 طناب6 

 آذربایجان
2361216113 

2 
باف6 بافی6 کتان6 کشرانواع پارچه )ابریشم6 پشم6 پنبه6 الیاف مصنوعی6 تار و پودی6 گازباف6 تو

 ای6 مخمل6 نمد(دانتل6 حوله

 استرالیا6 عراق6 کویت6 ترکیه
51652161،، 

2 
شی6 جوراب6 لباس زیر6 کاله6 شال6 پالتو6 ژاکت6 انواع پوشاک )لباس مردانه6 زنانه6 نوزاد6 ورز

 لباس شنا(

عراق 6افغانستان6 ترکمنستان6 

 آذربایجان
5،613،61،5 

1 
عراق6 انگلستان6 آلمان6 استرالیا6  ها )فرش ماشینی و موکت(انواع کفپوش

 اتریش
52561،26832 

، 
عراق6 ترکمنستان6 کویت6  انواع پتوها )سفری6 راشل6 پینک6 نمدی(

 افغانستان
5611،6231 

، 
عراق6 آذربایجان6 ترکمنستان6  انواع عالقبندی )گلدوزی6 قالبدوزی(

 قزاقستان
1536311 

1 

سایر منسوجات )کرک و پرز و آوات الیاف6 برچسب و نشان6 جوال6 کیسه6 پرده کرکره6 

ا اشیهای دیواری6 کف شورها6 دستمال تزئینی6 روتختی6 تسمه نقاله6 فتیله6 چادر6 پوشش

 شستشویی توالت و آشپزخانه6 کمربند و بندلباس و باندهای ساده و غیره(

عراق6 آذربایجان6 افغانستان6 

 2261216،81 آلمان



 ،528 پاییز

 ارزش دالری کشور طرف معامله شرح ردیف
 ،586،21682 ارمنستان6 عراقافغانستان6 هند6  انواع الیاف )اریشم6 پنبه6 پشم6 کنف6 انواع الیاف مصنوعی و سینتتیک( 5

3 
عراق6 افغانستان6 ترکیه6  انواع نخ )ابریشم6پنبه6 کنف6 پشم6 انواع الیاف مصنوعی6 نوار6 قیطان6 بند6 طناب6 ریسمان(

 آذربایجان
316،136138 

2 
باف6 بافی6 کتان6 کشرانواع پارچه )ابریشم6 پشم6 پنبه6 الیاف مصنوعی6 تار و پودی6 گازباف6 تو

 ای6 مخمل6 نمد(حوله دانتل6

 استرالیا6 عراق6 کویت6 ترکیه
5168516221 

2 
انواع پوشاک )لباس مردانه6 زنانه6 نوزاد6 ورزشی6 جوراب6 لباس زیر6 کاله6 شال6 پالتو6 ژاکت6 

 لباس شنا(

عراق 6افغانستان6 ترکمنستان6 

 آذربایجان
3165856،81 

1 
گلستان6 آلمان6 استرالیا6 عراق6 ان ها )فرش ماشینی و موکت(انواع کفپوش

 اتریش
53165236138 

، 
عراق6 ترکمنستان6 کویت6  انواع پتوها )سفری6 راشل6 پینک6 نمدی(

 افغانستان
2683361،، 

، 
عراق6 آذربایجان6 ترکمنستان6  انواع عالقبندی )گلدوزی6 قالبدوزی(

 قزاقستان
2516،28 

1 

نشان6 جوال6 کیسه6 پرده کرکره6  سایر منسوجات )کرک و پرز و آوات الیاف6 برچسب و

های دیواری6 کف شورها6 دستمال تزئینی6 روتختی6 تسمه نقاله6 فتیله6 چادر6 اشیا پوشش

 شستشویی توالت و آشپزخانه6 کمربند و بندلباس و باندهای ساده و غیره(

عراق6 آذربایجان6 افغانستان6 

 5،6،136811 آلمان
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بهار تابستان پاییز


