
 به تفکیک فصل 7931سال  وارداتآمار 

 

 7931 بهار

 مبلغ )دالر( صادرات

 2،4721152،11،، کل

 2،14،،4225، صنایع نساجی

 71،22252267 صنایع نساجی با احتساب ماشین آالت و رنگ

 

 7931 تابستان

 مبلغ )دالر( صادرات

 122،221112555، کل

 66245121،1، صنایع نساجی

 12167،،7652   احتساب ماشین آالت و رنگصنایع نساجی با 

 

 7931 پاییز

 مبلغ )دالر( صادرات

 125742،562262، کل

 6225112،41، صنایع نساجی

 712215،2416 صنایع نساجی با احتساب ماشین آالت و رنگ
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بهار تابستان پاییز

کل صنایع نساجی صنایع نساجی با احتساب ماشین آالت و رنگ



  7931 بهار

 ارزش دالری کشور طرف معامله شرح ردیف

، 
آلمان2 هند2 جمهوری کره2  پشم2 کنف2 انواع الیاف مصنوعی و سینتتیک(انواع الیاف به جز پنبه )ابریشم2 

 چین
2627،،2511 

، 
ازبکستان2 تاجیکستان2 امارات  پنبه

 متحده عربی2 ترکیه
572،،42،،1 

7 
ترکیه2 چین2 ازبکستان2  انواع نخ )ابریشم2پنبه2 کنف2 پشم2 انواع الیاف مصنوعی2 نوار2 قیطان2 بند2 طناب2 ریسمان(

بنگالدش2 جمهوری کره2 

 امارات متحده عربی

5124712752 

5 
انتل2 بافی2 کتان2 کشباف2 درانواع پارچه )ابریشم2 پشم2 پنبه2 الیاف مصنوعی2 تار و پودی2 گازباف2 تو

 ای2 مخمل2 نمد(حوله

ترکیه2 امارات متحده عربی2 

 چین2 بنگالدش2آلمان2 تایوان
5524242764 

4 
مردانه2 زنانه2 نوزاد2 ورزشی2 جوراب2 لباس زیر2 کاله2 شال2 پالتو2 ژاکت2 لباس انواع پوشاک )لباس 

 شنا(

ایتالیا2 آلمان2 ترکیه2 

 بلغارستان2 امارات متحده عربی
42442275، 

 172462، ترکیه2 چین2 هند2 فرانسه ها )فرش ماشینی و موکت(انواع کفپوش 6

1 
امارات متحده عربی2  چین2 انواع پتوها )سفری2 راشل2 پینک2 نمدی(

 ترکیه
،،52455 

 672121، چین2 ترکیه انواع عالقبندی )گلدوزی2 قالبدوزی( 4

2 
 هایکرک و پرز و آوات الیاف2 برچسب و نشان2 جوال2 کیسه2 پرده کرکره2 پوششسایر منسوجات )

والت و ت دیواری2 کف شورها2 دستمال تزئینی2 روتختی2 تسمه نقاله2 فتیله2 چادر2 اشیا شستشویی

 آشپزخانه2 کمربند و بندلباس و باندهای ساده و غیره(

چین2 ترکیه2 امارات متحده 

عربی2 فرانسه2 آلمان2 ایتالیا2 

 اتریش

،427452161 

 

 

  7931 تابستان

 ارزش دالری کشور طرف معامله شرح ردیف
 ،2،542،1،،، آلمان2 هند2 جمهوری کره2 چین سینتتیک(انواع الیاف به جز پنبه )ابریشم2 پشم2 کنف2 انواع الیاف مصنوعی و  ،

، 
ازبکستان2 تاجیکستان2 امارات  پنبه

 متحده عربی2 ترکیه
،421،62552 

7 
ترکیه2 چین2 ازبکستان2 بنگالدش2  انواع نخ )ابریشم2پنبه2 کنف2 پشم2 انواع الیاف مصنوعی2 نوار2 قیطان2 بند2 طناب2 ریسمان(

 متحده عربیجمهوری کره2 امارات 
64226424،، 

5 
شباف2 2 کتان2 کتوربافیانواع پارچه )ابریشم2 پشم2 پنبه2 الیاف مصنوعی2 تار و پودی2 گازباف2 

 ای2 مخمل2 نمد(دانتل2 حوله

ترکیه2 امارات متحده عربی2 چین2 

 بنگالدش2آلمان2 تایوان
51217724،1 

4 
راب2 لباس زیر2 کاله2 شال2 پالتو2 ژاکت2 انواع پوشاک )لباس مردانه2 زنانه2 نوزاد2 ورزشی2 جو

 لباس شنا(

ایتالیا2 آلمان2 ترکیه2 بلغارستان2 

 امارات متحده عربی
،21112171 

 672،74 ترکیه2 چین2 هند2 فرانسه ها )فرش ماشینی و موکت(انواع کفپوش 6

 72215،، چین2 امارات متحده عربی2 ترکیه انواع پتوها )سفری2 راشل2 پینک2 نمدی( 1

 71121،1 چین2 ترکیه انواع عالقبندی )گلدوزی2 قالبدوزی( 4

2 

سایر منسوجات )کرک و پرز و آوات الیاف2 برچسب و نشان2 جوال2 کیسه2 پرده کرکره2 

های دیواری2 کف شورها2 دستمال تزئینی2 روتختی2 تسمه نقاله2 فتیله2 چادر2 اشیا پوشش

 بندلباس و باندهای ساده و غیره(شستشویی توالت و آشپزخانه2 کمربند و 

چین2 ترکیه2 امارات متحده عربی2 

 فرانسه2 آلمان2 ایتالیا2 اتریش
،2252425،1 

 

 



 7931 پاییز

 ارزش دالری کشور طرف معامله شرح ردیف
 624،42166،، آلمان2 هند2 جمهوری کره2 چین انواع الیاف به جز پنبه )ابریشم2 پشم2 کنف2 انواع الیاف مصنوعی و سینتتیک( ،

، 
ازبکستان2 تاجیکستان2 امارات  پنبه

 متحده عربی2 ترکیه
،427542،،1 

7 
ترکیه2 چین2 ازبکستان2 بنگالدش2  انواع نخ )ابریشم2پنبه2 کنف2 پشم2 انواع الیاف مصنوعی2 نوار2 قیطان2 بند2 طناب2 ریسمان(

 جمهوری کره2 امارات متحده عربی
612،422451 

5 
شباف2 2 کتان2 کتوربافیانواع پارچه )ابریشم2 پشم2 پنبه2 الیاف مصنوعی2 تار و پودی2 گازباف2 

 ای2 مخمل2 نمد(دانتل2 حوله

ترکیه2 امارات متحده عربی2 چین2 

 بنگالدش2آلمان2 تایوان
71276،2411 

4 
پالتو2 ژاکت2  انواع پوشاک )لباس مردانه2 زنانه2 نوزاد2 ورزشی2 جوراب2 لباس زیر2 کاله2 شال2

 لباس شنا(

ایتالیا2 آلمان2 ترکیه2 بلغارستان2 

 امارات متحده عربی
،217521،5 

 ،1214،، ترکیه2 چین2 هند2 فرانسه ها )فرش ماشینی و موکت(انواع کفپوش 6

 ،11214 چین2 امارات متحده عربی2 ترکیه انواع پتوها )سفری2 راشل2 پینک2 نمدی( 1

 256،2546، چین2 ترکیه )گلدوزی2 قالبدوزی(انواع عالقبندی  4

2 

سایر منسوجات )کرک و پرز و آوات الیاف2 برچسب و نشان2 جوال2 کیسه2 پرده کرکره2 

های دیواری2 کف شورها2 دستمال تزئینی2 روتختی2 تسمه نقاله2 فتیله2 چادر2 اشیا پوشش

 و غیره( شستشویی توالت و آشپزخانه2 کمربند و بندلباس و باندهای ساده

چین2 ترکیه2 امارات متحده عربی2 

 فرانسه2 آلمان2 ایتالیا2 اتریش
،727،72664 
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بهار تابستان پاییز


