
 

 

1 

 

  ایران صنایع در تمرکز
 تربیش و کارکن 10 هایکارگاه از آمارگیری هایداده از استفاده با
 1مصطفوی ندا
 

 چکیده
 شتتا   ستت  تر،بیش و کارکن 10 صتتتیا  هایکارگا  از آمارگیری هایداد  از استتافاد  با گزارش این در
 هیرشتتمن-هرفیتدال شتتا   و مستت   بتگا  چهار تمرکز میزان ،مستت   بتگا  تمرکز میزان شتتام  رکزتم

HHI2 است. شد  محاسب  1397 تا 1395 هایسال برای رقم  چهار 3اقاصادی فیالیت کدهای سطح در 
ست صورت این ب  کار روش سب  با ابادا ک  ا شمن،-هرفیتدال شا   یمحا شخ  بازار سا اار هیر  م
س   بازار چهار و یک هایشا   سپس و شد   ب  رتعمیق نگاه  و بتدیطبق  این بهار فهم متظور ب  م

 باز() سست ناق  انحصار بازار بررس  مورد سال س  در ک  شودم  مشاهد  .اندشد  بررس  بازار سا اار
 نیز درصد( 2 )حدود سهم ترینکم و داد  ا اصاص  ود ب  صتایع در را درصد( ۵0 از )بیش سهم تربیش
 ستتا ااری تربیش و کارکن 10 صتتتایع ستتو یک حدود دیگر، ستتوی از .استتت انحصتتاری رقابت بازار آن از

 4.دارند انحصاری کامالً
 

 مقدمه
 و ارزیاب  مورد را مخا ف بازارهای ستتا اار توانم  آن استتا  بر ک  استتت مبتای  کام ، رقابت ینظری 
 تریشبی یفاصتت   انحصتتار شتترای  از و ترنزدیک رقابا  شتترای  ب  بازار هرچ  حقیقت در داد. قرار تح ی 
 (.1393 )تشهیک ، بود  واهد تربمتاس تولید فرایتد و کارای  متظر از نظر مورد بازار کارکرد باشد، داشا 
 رفا  ارتقتتتتتای موجتتتتتب رقابتتتتتت زیرا است؛ اقاصادی اهداف ترینمهم از بازار در رقابا  وضییت حفظ

 میزان (.1390 جتواهری، صتدرای  و 1389 زاد ،)حتیفت  شتودمت  اقاصادی كردعم  بهبود و كتتد مصرف
 وضتتتتییت در بازار اارستتتتا  هرچ  بتابراین، استتتتت؛ بازار آن ستتتتا اار از تابی  بازار، هر در مؤثر رقابت

                                                 
 ایران آمار مرکز زیربتای ، و میدن صتیت، دفار کارشتا  1 

2 Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 

3 ISICRev.4 

 کارشتتتتا  احستتتت ،  انم ستتترکار و ثبا  آمارهای و آماری هایطرح محار  میاون نصتتتیری، آقای جتاب هایراهتمای  از گزارش این یتهی  در 4 
 کتم.م  تشکر هاآن از ک  است شد  اسافاد  زیست محی  هایآمارگیری محار  مسوول
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 تیریف رمتظوب  بود. امیتدوارتر بتازار آن در متؤثر رقابت بقای و وجود ب  نسبت توانم  باشد، تریمتاسب
 همس حداكثر و بازار در فیال هتایبتگتا  تیتداد حتداق  براسا  توانتدم  اساانداردهای  متاسب، سا اار
 بازار ستتا اار مهم ابیاد و هاجتب  از یك  ،«تمركز» (.1992 ،استتاال و )وی تر شتتوند تیریف یك هر بازاری
 بر بازار قدرت گیریانداز  برای عم   هایروش از یك  باشتتتد. ستتتا ااری ماغیر ترینمهم شتتتاید و استتتت
 تمركز، گفت توانم  واژ  این تیریف در است. میروف 5تمركز شا   ب  و است اساوار بازار تمركز مفهو 

  (.1385 كاش ، ) داداد كتدم  گیریانداز  را هتابتگتا  بتین بتازار تقستیم ی نحتو و چگونگ 

 
 بازار در تمرکز

 آغاز «کام  رقابت» از ک  ستتا اارهاستتت از طیف  دارای اقاصتتادی کار و ستتاز و نهاد یک مفهو  ب  بازار
 قدرت کام  رقابت حالت با انحصتتار حالت اصتت   تفاوت .شتتودم   ام «کام  انحصتتار» ب  و شتتودم 

 رقابت در .است (7 رید انحصار)  ریدار توس  یا (6فروش انحصار) کتتد  تولید توس  محدودیت اعمال
 و فروشتدگان یهم  .کتتد اعمال واحدها دیگر بر شرط  یا محدودیت توانتدنم  واحدها از یکهیچ کام ،

 اعمال قدرت دارای انحصتتتتارگر انحصتتتتار، در اما .کتتد فروش و  رید بازار قیمت در مجبورند  ریداران
 در  چآن .کتدم  تییین باشتتتتد او نفع ب  ک  گون آن را مقدار یا قیمت ییت  استتتتت؛ دیگران بر محدودیت
صار ست، نامط وب انح س  محدودیت اعمال قدرت همین ا صارگر تو ست انح  میرج ی  ، آبادی،)جالل .ا
138۶.) 

 ناق  رقابت دارد وجود چ آن و نیستتتتت کام  رقابت آرمان  شتتتترای  با متطبق بازاری هیچ واقییت، در
 ینب هاشرکت یانداز  و بازارها نوع بتابراین، .رسدم  کام  انحصار ب   ود شک  تریننهای  در ک  است
 هاتتفاو این .است ناق  رقابت سا اار با بازارهای  هاآن اص   یمشخص  ک  گیردم  قرار دامت  دو این
 .شود م ناش  کاال تفاوت یدرج  و ورود شرای   ریداران، تمرکز فروشتدگان، تمرکز سطح از عمد  طور ب 

 ک  تاستتت  ریداران و فروشتتتتدگان بازاری قدرت و توزیع ینحو  تیداد، بازار تیریف در کتتد  تییین عام 
 .(1979 دیویس،) شودم  نامید  «بازار تمرکز»
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 بازار رکزتم دیگر، عبارت ب  استتتتت. مخا ف هایبتگا  بین بازار توزیع چگونگ  از عبارت بازار در تمرکز
 هایبتگا  از تیدادی ا ایار در میین محصتتتتول یک بازار تولیدات ک  از میزان چ  ک  دارد آن بر داللت
 تمرکز افزایش با ک این اول :دانست د ی  تمرکز تغییر در توانم  را عام  س  نظری لحاظ ب  است. بزرگ
شت اناظار توانم  انفرادی صتایع سطح در  ک آن دو  .یابد افزایش نیز اقاصاد ک  سطح در ک   تمرکز دا
 افزایش نیز ک   تمرکز است، اقاصاد ماوس  حد از باالتر هاآن تمرکز ک  صتایی  در تولید ارزش افزایش با
 و هابتگا  این محصتتتتوالت تتوع و افزایش ب  متجر امر این ک  گبزر هایبتگا  ادغا  ستتتتو ، و یابدم 

 در ازارب تمرکز اگر حا  شرایط ، تحت شود.م  متجر ک   تمرکز افزایش ب  نهایت در و هاآن سهم افزایش
 هایگرو  ایجاد و بزرگ هایبتگا  ادغا  با داشتتتتت اناظار توانم  یابد، کاهش انفرادی صتتتتتایع ستتتتطح
 (.138۶ میرج ی  ، آبادی،)جالل یابد افزایش اقاصاد ک   زتمرک مامرکز،

 است: زیر شرح ب  تمرکز شا   ک   یرابط 

𝐶 = 𝑓(𝑁, 𝐼),
𝜕𝐶

𝜕𝑁
< 0 ,

𝜕𝐶

𝜕𝐼
         رابط ی 1                                                     

 
 هاتگا ب میان بازاری ستتتتهم توزیع پراکتدگ  گربیان I و هابتگا  تیداد N تمرکز، میرف C فوق یرابط  در

 وزیعت هرچ  دیگر، طرف از است. مامرکزتر نظر مورد بازار باشد، ترکم بازار در هابتگا  تیداد چ  هد است.
 ودب  واهد مامرکزتر نظر مورد بازار بازار(، ستتتتهم تربیش )پراکتدگ  باشتتتتتد ترغیریکتوا ت بازار ستتتتهم

 (.1393 )تشهیک ،
 

  تمرکز هایشاخص
 در قعوا در و دهد ارای  هاآن بین بازار توزیع ینحو  و هابتگا  تیداد ب  راجع اطالعات  باید تمرکز شتتا  

 (138۶ میرج ی  ، آبادی،)جالل دهد. ارائ  بازار سا اار از کام   تصویر میین، عدد یک قالب
 از: عبارتتد تمرکز هایشا   ترینمهم

 کای، و هانا شا   صتیت، هایبتگا  تیداد میکو  هیرشمن،-هرفیتدال شا   ،8 بتگا تمرکز نسبت
 ها.بتگا  یانداز  لگاریام ریانسوا و اناروپ  شا  

                                                 
8 Firm Concentration Ratio 
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 و ترمسادل هاشا   سایر از ،ینظر یهتتتاپایتتت  لحتتتاظ بتتت  هیرشتتتمن تتت هرفیتدال شا   میان، این از
 كتدم  اسافاد  صتیت یهتتتتابتگتتتتا  تمتتتتا  اطالعتتتتات از شتتتتا   این (.2005 )مارتین، است تریقو
 .(۱۳۹۶ نظری، و بنیعباس )

-هرفیندال و مسلط بنگاه چهار سهم مسلط، بنگاه یک سهم شاخص سه از بررسی این در کهاین به توجه با
 :پردازیممی هاشاخص این توضیح به ادامه در ،است شده استفاده هیرشمن

 
 بنگاه K تمرکز نسبت
 از كتتتت ی بتتتت  را آن بتگتتتتا ، K تمركتتتتز نستتتتبت یمحاستتتتب  در ازین مورد اطالعات تیمحدود و سادگ 

 نستتتتبت شا   یمحاسب  روش 2 یرابط  ست.ا كرد   یبدت تمركز یمحاسب  در هاشا   نیپركاربردتر
 .دهدم  نشان را هابتگا  تمركتز

𝐶𝐶                                                                             2 یرابط 
𝑘

= ∑ 𝑆
𝑖

𝑘

𝑖=1 

تازار كت  از هانآ ستهم مجمتوع میتادل و بزرگ بتگا  K تمركز نسبت CR ،آن در ك  𝑆) ب
𝑖

 انیشا است. )
 وجود مشخص  یقاعتتتد  ،K مقتتتدار نیتتتیتی بتتترای و استتتت 1 تا 0 نیب شا   نیا مقدار ك  است ذكر

 و نیبعباسی) كرد تییین اشاغال یا افزود  ارزش فروش، برحسب توانم  را فروشتدگان یانتتتتتداز  ندارد.
 (.۱۳۹۶ نظری،

 
 (HHI) هیرشمن-هرفیندال شاخص

 هر بازار سااهم اگر. آیدمی دساات به صاان ت هایبنگاه تمامی بازار سااهم دوم توان مجموع از شاااخص این
 در رنظ مورد محصاااول )فروش( تولید کل به بنگاه ()فروش تولید نسااابت از که دهیم نمایش S با را بنگاه
 : کرد گیریاندازه زیر صورت به توانمی را فوق شاخص شود،می حاصل بازار
𝐻𝐻𝐼                                                                                                 3 یرابط  = ∑ (

𝑋𝑖

𝑋
)2𝑁

𝑖=1 
𝐻𝐻𝐼                                                                                                      4 یرابط  = ∑ 𝑆𝑖

2𝑁
𝑖=1 

 هایبنگاه ت داد N و امi بازار سااااهم  𝑆𝑖 ک ، فروش یا تولید X ا ،i بتگا  فروش یا تولید𝑋𝑖 ، آن در که
 .است صن ت
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سیده 2 توان به بازار از بنگاه هر سهم شود،می مالحظه که طورهمان ست ر  م نی به واقع در مطلب این .ا
 گرفته ت لق بنگاه همان بازار سااهم م ادل ایوزنه بنگاه هر سااهم به شاااخص این ساااختن در که اساات آن

 فوق شاخص ساختن در تریبیش اهمیت یوزنه از تربزرگ هایبنگاه که است مشخص ترتیب بدین .است
 انحصار ضد گذاریسیاست در فروانی کاربرد شاخص این .هستند برخوردار بازار تمرکز میزان گیریاندازه و
  .دارد رقابت بستر ایجاد و
 

 (HHI) هیرشمن-هرفیندال شاخص تفسیر
 :است زیر بترتی به هیرشمن-هرفیندال شاخص اساس بر صنایع بودن غیررقابتی یا رقابتی ت یین ینحوه

 ك  موقییا ) 1 و (دارنتد برابتر انتداز  بتازار در هتابتگتا  تمتا  که )موق یتی n1/ یهمحدود در شا   ینا
 ضرب 100 در هابتگا  ستهم چت چتان گیرد.م  قرار کتد(م  فیالیت بازار در یانحصار صورتب  بتگا  یك

 رقابت حالت شا   این صفر مقتتتتتدار کتد.م  تغییر ۱0000 و صفر بین شا   این یعدد مقدار شود،
 شتتا   این استتا  بر بازار تفستتیر برای .دهدم  نشتتان را كام  انحصتتار حالت 10000 مقدار و كام 
 شود:م  اسافاد  زیر بتدیتقسیم از مطالیات بر   در مثال برای دارد. وجود مخا ف  هایبتدیتقسیم

 
 HHI=>100: مسا ود اسات  حاکم صتتیت این در شتدید رقابا  شترای  دهدم  نشتان( 

 (۱۳۹۱ دیگران، و نیلی
 1000=>HHI=>100: چتتتتتدقطب  انحصتتتتار ستتتتا اار یدارا صتیت این دهدم  نشان 

 دارد ن وجود بازار در هم تمرکز اما نیست رقابتی شرایط عبارتی به یا ،است (باز) سُست
 1800=>HHI>1000: (بسا ) سخت چتدقطب  یانحصار سا اار صتیت دهدم  نشان 

  ماوس ( )تمرکز نیست شدید اما دارد وجود بازار در تمرکز دیگر عبارت ب  ،دارد
 1800<HHI: شتركت چهتار از تركم یا یك و است یانحصار و مامركز كامالً بازار سا اار 

  ،بت)عباستت  دارد وجود بازار در شتتدید تمرکز دیگر، عبارت ب  و  هستتاتد مستت   بازار بر
 (.1391 دیگران، و نی   مسیود ،139۶ نظری، محسن

 
 ی شتاسا برای رسم  شا ص  عتوان ب  ماحد  ایاالت مانتد کشورها بر   در شا   این دیگر سوی از

 تجارت فدرال کمیسااایون توساااط میالدی 1980 یدهه در شااااخص این شتتتود.م  استتتافاد  بازار ستتتا اار
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 این از متحده ایاالت 10دادگسااتری وزارت چتین،هم .شااد اسااتفاده بازار بندیطبقه برای 9 (TFC) امریکا
 وزارت ضتتتدتراستتتت یدایر  .کندمی اساااتفاده احتمالی هایادغام به مربوط موارد ارزیابی برای شااااخص
 کتد:م  مشخ  گون این را HHI شا   اسا  بر تمرکز وضییت ماحد  ایالت دادگساری

 بین HHI شاااخص .شااودمی شااناخته غیرمامرکز بازار یک ۱۵00 از ترپایین HHI شاااخص با بازار یک
 را متمرکز کامالً بازار یک 2۵00 از تربیش یا برابر HHI و اسااااات مالیم متمرکز بازار 2۵00 تا ۱۵00
 12 .11کندمی م رفی

 
 هیرشمن-هرفیندال شاخص مهم هایویژگی

 تیداد برای استتتت. حستتتا  بستتتیار بازار در هابتگا  ستتتهم تقارن عد  ب  HHI ک  استتتت این اول ویژگ  
  واهد را میزان ترینکم HHI باشتتد، برابر بازار از همگ  ستتهم ک  صتتورت  در بازار، در بتگا  مشتتخصتت 

 در مثال، برای دارد. را نرخ باالترین HHI باشد، داشا  باالی  بسیار سهم بتگا  یک ک  صورت  در و داشت
  واهد 3333 با برابر HHI باشتد، داشا  یکسان  سهم س  هر و باشد موجود بازار در بتگا  س  ک  صورت 
 با برابر شتتتا   مقدار دهد، ا اصتتتاص  ود ب  را بازار ستتتهم از ٪99 بتگا  یک ک صتتتورت  در حال بود،

 است. HHI مزایای ترینمهم از یک  تقارن عد  ب  حساسیت واقع، در بود.  واهد 98000
 سهم مینتخ در کوچک   طای مثال، برای شود: های اشکال بروز سبب تواندم  باال، حساسیت این البا 
   کتد. تولید مافاوت بسیار شا ص  تواندم  بازار یک در اص   بتگا 
 هیچ دهد.م  بازتاب را بازار در هابتگا  یهم  ستتتهم شتتتا   این ک  استتتت این HHI مهم ویژگ  دومین
 چتین ندارد: وجود بازار تمرکز گیریانداز  در گیرچشتتتم ستتتهم دارای هایبتگا  تیداد تییین برای نیازیپیش
 این زا میموالً شتتود. تییین باید CC شتتا   یمحاستتب  در استتت، دلخوا  آن تییین میموالَ ک  نیازی،پیش
 ک  استتتتت مزیت زمان  تتها موضتتتتوع این ک آن حال شتتتتود،م  یاد HHI مزایای از یک  عتوان ب  ویژگ 
 HHI ک  حقیقت این دهد. نشان را بازار پذیریرقابت وضییت دقیق صورت ب  هابتگا  سهم مربع مجموع

ست، شد  مطرح نآ یبالقو  محدودیت یک عتوان ب  چتینهم گیردم  بر در را هابتگا  یهم   باعث زیرا ا
ست بیید اگرچ  شود،م  بازار ترکوچک هایسهم فهم پیچیدگ  شی  هایبتگا  ا  بر وجه ت قاب  تاثیر ایحا

                                                 
9 Trade Federal Commission 

10 Department of Justice 

11 https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index 

12 https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c 

https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index
https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c
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HHI  دارد دنبال ب  را ضتتدانحصتتاری هاینگران  ک  ستتطح  ب  را آن میزان ک  ایگون  ب  باشتتتد داشتتا 
 برسانتد.
 HHI هر آن استتا  بر ک  شتتد میرف  آدلمن موریس توستت  19۶9 ستتال در HHI  صتتوصتتیت ستتومین

 تیداد راحا  ب  توانم  ک  استتتتتت میت  بدان این شتتتتود. تفستتتتیر «13میادل اعداد» عتوان ب  تواندم 
ساوی بازار سهم دارای هایشرکت ست الز  HHI هر تولید برای ک  را م سب  ا  ضرب با کار این کرد. محا
HHI شود.م   انجا آن میکو  گرفان و 0001.0 در  

 برابر، یانداز  دارای هایشرکت از مییت  تیداد با بازاری با ماتاسب HHI آوردن بدست برای ، برعکس
 با بتگا  ۵ از ماشتتتتک  بازار یک HHI ترتیب، همین ب  کتتد.م  برابر هزار 10 را تیداد این میکو 

2000 با برابر یکستتان، یانداز  = 10000 ×
1
5
 کمک مشتتخ  HHI یانداز  فهم در  صتتوصتتیت این . 

 (1983 )کالکیتز، کتد.م 
 
 

 و کارکن 10 صیینت   هایکارگاه -ایران اق صنناد در صنننی ی هایبنگاه در تمرکز وضییتیت بررسیی 
   تربیش

 ۴ و 1 تمرکز هایشاخص ،ایران اقتصاد در صتیا  هایبتگا  در تمرکز وض یت درک برای بررسی این در
 هایکارگاه از آمارگیری هایداد  از استتافاد  با (HHI) هیرشاامن-هرفیندال و (𝐶𝐶1،𝐶𝐶4) مستت   بتگا 

 هایسال برای .4ISICRev رقمی چهار کدهای سطح در فروش ماغیر برای ،تربیش و کارکن ۱0 صن تی
سبه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۵ سی و محا سبات ینایج  .شد برر صادی فیالیت کدهای تفکیک ب  محا  رقم  4 اقا

 است. موجود گزارش این پیوست در
 

  ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۵ هایسال در هیرشمن-هرفیندال شاخص اساس بر بازار ساخ ار به کلی نگاهی
سا  بر تمرکز وضییت نظر از تربیش و کارکن 10 صتیا  هایبتگا  توزیع  هاآن سهم و HHI شا   ا
 البا  استتت. شتتد  داد  نشتتان زیر جدول در 1397 تا 139۵ هایستتال در شتتاغالن تیداد و افزود  ارزش از

 .است شد  انجا  هیرشمن-هرفیتدال تمرکز شا   اسا  بر تتها بتدیطبق  این ک  است ذکر ب  الز 

                                                 
13 numbers equivalent 
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 هیرشمن-بر اساس شاخص هرفیندال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹5های تر در سالکارکن و بیش ۱۰ساخ ار بازار صنایع  -۱جدول 

 HHIی باز  سا اار بازار
 )درصد( (ISICسهم صتایع )کد  (ISICتیداد صتایع )کد 

139۵ 139۶ 1397 139۵ 139۶ 1397 
132 132 132 100 100 100 

 HHI>=1800 35 36 30 27 27 23 انحصار کام 

 HHI<1800 25 27 31 19 20 23=>1000 انحصار ناق  سخت )بسا (

 HHI<1000 69 66 69 52 50 52>100 انحصار ناق  سست )باز(
 HHI<=100 3 3 2 2 2 2 رقابت انحصاری
 ترکارکن و بیش ۱۰های صنی ی های آمارگیری از کارگاهدادهمرکز آمار ایران، منبع محاسبات: 

 
 در صتتتتتایع ستتتتهم چتینهم و (ISIC) فیالیت رقم  ۴ کدهای از استتتتافاد  با صتتتتتایع تیداد 1 جدول در

 بازار» بررستت  مورد ستتال ستت  در ک  شتتودم  مشتتاهد  استتت. شتتد  داد  نشتتان بازار مافاوت ستتا اارهای
 رقابت بازار» و دارد ا ایار در را بازار فروش از نیم  یا ستتتهم باالترین ،«)ستتتستتتت( باز ناق  انحصتتتار
  سا اار تربیش و کارکن 10 صتایع سو  یک حدود .است درصد، 2 حدود ،سهم ترینکم دارای «انحصاری

  است. یافا  کاهش کم  آن سهم 1397 سال در البا  ک  دارد را «کام  انحصار بازار»
 

 )درصد(                            ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵های های مخ لف بازار از ارزش افزوده و تیداد شاغالن در سالسهم حالت -۲جدول 

 سا اار بازار
 سهم اشاغال سهم ارزش افزود 

139۵ 139۶ 1397 139۵ 139۶ 1397 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 3.6 4.5 4.4 4.0 4.4 5.3 انحصار کام 
 15.0 14.9 16.4 15.9 19.1 28.5 انحصار ناق  سخت )بسا (
 76.6 71.5 70.0 77.6 71.8 61.1 انحصار ناق  سست )باز(

 4.8 9.1 9.2 2.5 4.6 5.1 رقابت انحصاری
 ترکارکن و بیش ۱۰های صنی ی های آمارگیری از کارگاهدادهمرکز آمار ایران، منبع محاسبات: 

 
شاغال و افزود  ارزش از مخا ف بازارهای سهم 2 جدول در  هایسال در تربیش و کارکن 10 ایعصت ک  ا

شان 1397 تا 139۵ ست. شد  داد  ن  10 صتایع در کام  انحصار بازار سوم  یک حدود سهم وجود با ا
شاغال و افزود  ارزش سهم ،تربیش و کارکن سیار آن ا ست. پایین ب ضوع این دلی  ا  کم یدادت تواندم  مو
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 ستتا د این در ک  فیالیت کدهای از بر   در عبارت  ب  هستتاتد. فیال صتتتایع این در ک  استتت های بتگا 
  کتتد.م  فیالیت محدود بتگا  چتد اندشد  بتدیطبق 
 

 ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۵ هایسال در مسلط بنگاه چهار و یک هایشاخص وضییت بررسی
 

 هایبتگا  تما  اطالعات از هیرشتتمن-هرفیتدال تمرکز شتتا   شتتد، اشتتار  نیز این از پیش ک  گون  همان
 در رستتتدم  نظر ب  اما استتتت، شتتتا   این مزیت یک  موضتتتوع این ک  کتدم  استتتافاد  بازار در موجود
 توضیی بهار درک ب  شایان  کمک شود بررس  و محاسب  نیز بتگا  n تمرکز شا   آن کتار در ک صورت 
  کتد. بازار
 فروش از نیم  از بیش مستت   بتگا  چهار یا یک هاآن در ک  صتتتایی  ستتهم آید،م  ادام  در ک  جدول  در

 نهایت در و بازار ستتهم از درصتتد 30 تا 10 بازار، از درصتتد ۵0 تا 30 تر،بیش و کارکن 10 صتتتیت بازار
 است. شد  داد  نشان اندداد  صاصاا   ود ب  را بازار سهم از درصد 10 از ترکم
 

 )درصد(     ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵های در سال بر اساس شاخص تمرکز یک بنگاه مسلطاز فروش تیداد و سهم صنایع مخ لف  -۳جدول 

 شاخص تمرکز یک بنگاه مسلط
 ( )درصد(ISICسهم صتایع )کد  (ISICتیداد صتایع )کد 

139۵ 139۶ 1397 139۵ 139۶ 1397 
132 132 132 100.0 100.0 100.0 

 9.2 13.6 12.9 13 18 17 بازار را داردسهم تر از درصد یا بیش ۵0یک بتگا  ب  تتهای  

 15.3 13.6 19.7 20 18 26 بازار را داردسهم درصد از  ۵0تا  30یک بتگا  ب  تتهای  بین 
 50.4 53.0 47.0 66 70 62 بازار را داردسهم درصد از  30تا  10یک بتگا  ب  تتهای  بین 
 25.2 19.7 20.5 33 26 27 دارد بازار راسهم درصد  10تر از یک بتگا  ب  تتهای  کم

 ترکارکن و بیش ۱۰های صنی ی های آمارگیری از کارگاهدادهمرکز آمار ایران، منبع محاسبات: 

 
 فروش بازار از درصد 30 تا 10 مس   بتگا  یک ک  است حالا  ب  مربوط سال س  هر در سهم ترینبیش
 بتگا  یک صتایع، از درصد ۵0 حدود در ک  شودم  مشاهد  است. داد  ا اصاص  ود ب  را صتیت یک

س   صد 30 تا 10 بین سهم  دارای م ست. صتیت آن فروش ک  از در  یک هاآن در ک  صتایی  سهم ا
 9.2 و 13.۶ ،12.9 ترتیب )ب  استتت باال نیز استتت مستت   بازار از درصتتد ۵0 از بیش بر تتهای  ب  بتگا 
   (.بررس  مورد هایسال در صتایع درصد
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                                        )درصد(       ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۵های در سال بر اساس شاخص تمرکز یک بنگاه مسلطاز فروش تیداد و سهم صنایع مخ لف  -4جدول 

 شاخص تمرکز چهار بنگاه مسلط
 ( )درصد(ISICسهم صتایع )کد  (ISICتیداد صتایع )کد 

139۵ 139۶ 1397 139۵ 139۶ 1397 
132 132 132 100.0 100.0 100.0 

 40.9 40.9 40.2 ۵۴ 54 53 در دارندتر از سهم بازار را درصد یا بیش ۵0گا  مس   بت چهار
 23.5 30.3 30.3 31 40 40 دندرصد از سهم بازار را دار ۵0تا  30بین چهار بتگا  مس   
 31.1 25.0 24.2 41 33 32 دندرصد از سهم بازار را دار 30تا  10بین چهار بتگا  مس   
 4.5 3.8 5.3 6 5 7 دندرصد سهم بازار را دار 10تر از کم چهار بتگا  مس  
 ترکارکن و بیش ۱۰های صنی ی های آمارگیری از کارگاهدادهمرکز آمار ایران، منبع محاسبات: 

 
 چهار دست در هاآن فروش بازار از نیم  از بیش ک  صتایی  سهم ک  است صورت این ب  جدول این تفسیر
 مشتتاهد  ک  گون همان استتت. تربیش و کارکن 10 صتتتایع ک  از درصتتد ۴0 از بیش استتت مستت   بتگا 
 از ترمک سهم  مس   بتگا  چهار هاآن در ک  صتایی  است. تربیش هاگرو  سایر از صتایع این سهم شودم 
   است. کشور تربیش و کارکن 10 صتایع ک  از ترکم یا درصد ۵ دارند را فروش بازار ک  از درصد 10
 زمامرک سا اار دارای کشور در زیادی صتایع ک  شودم  مشاهد  مس   بتگا  چهار و یک سهم بررس  با

 دارند. شد  تولید کاالهای قیمت و فروش میزان تییین در مساقیم نظر اعمال و هساتد
 
 
 ب  گیرد،م  بر در را هافیالیت از ماتوع  هایرسا  (ISIC) اقاصادی فیالیت کدهای گا  ک این ب  توج  با

 ب  صتتتایع شتتکستتان ب  نیاز تربیش و کارکن 10 صتتتایع بازار ستتا اار بهار شتتتا ت برای رستتدم  نظر
  یالیتف کد متظور این ب  بود.  واهد ترم مو  و ترواقی  بسیار ناایج حالت این در است. هاآن زیرکدهای

 گرو  دو ب  کارگا  فیالیت شتتترح استتتا  بر ،2910 اقاصتتتادی فیالیت کد ،«یموتور  ي نق وستتتا   دیتول»
 چهار و یک ستتتهم و هیرشتتتمن-هرفیتدال شتتتا   ناایج زیر جداول شتتتد. تفکیک  ودرو تولید و قطیات
 دهد:م  نشان تفکیک این از پس را مس   بتگا 
 



 

 

 
 (                      ۲۹۱۰هیرشمن و سهم یک و چهار بنگاه مسلط در سرکد تولید خودرو )کد فیالیت -های تمرکز هرفیندالشاخص -5جدول 

 1397 1396 1395 سال

 HHI (%)  (%)𝐶𝐶1  (%)𝐶𝐶4 تیداد بتگا  HHI (%)  (%)𝐶𝐶1  (%)𝐶𝐶4 شرح کد
تیداد 
 بتگا 

HHI (%)  (%)𝐶𝐶1  (%)𝐶𝐶4  تیداد بتگا 

 48 64.14 24.64 1316.56 67 68.67 23.62 1434.18 52 67.96 27.77 1536.22 تولید خودرو
 15 98.77 88.87 7952.61 15 95.2 87.34 7685.65 5 99.82 98.57 9717.7 تولید قطیات خودرو

 تربیش و کارکن ۱۰ صنی ی هایکارگاه از آمارگیری هایداده ایران، آمار مرکز محاسبات: منبع

 
 شتتدت ب  بازاری « ودرو قطیات تولید» فیالیت ک  استتت آن از حاک  مستت   بتگا  چهار و یک ستتهم هیرشتتمن،-هرفیتدال شتتا   ستت  برایتد

سیار عددی هیرشمن-هرفیتدال شا   تتها ن  و دارد انحصاری  ب  سال س  در را زاربا سهم درصد 87 از بیش مس   بتگا  یک ک  دارد، بزرگ ب
صاص  ود س   بتگا  چهار فروش سهم و داد  ا ا س  مورد هایسال در م صد 95 از بیش برر ست. صتیت این در فروش ک  از در   فیالیت در ا
   مس بتگا  چهار و یک سهم شا   دو دهد،م  نشان را بسا  ناق  انحصار سا اار هیرشمن-هرفیتدال شا   ک این وجود با « ودرو تولید»

 است. مس   بتگا  چتد بین صتیت این فروش باالی تمرکز گربیان



 

 

 گیرین یجه
 ک  برای اقاصادی فیالیت رقم  4 کدهای سطح در بازار تمرکز وضییت و سا اار بررس  گزارش این در

-هرفیتدال شتتا   ناایج استتت. شتتد  انجا  1397 تا 1395 هایستتال در تربیش و کارکن 10 صتتتایع
شمن صاری، صتایع باالی سهم از حاک  هیر  ایران در تربیش و کارکن 10 صتایع در سو ، یک حدود انح
  است. «ازب یا سست ناق  انحصار بازار» ب  مربوط صتایع، از نیم  از بیش سهم، باالترین چتینهم است.
 شتتا   اطالعات تکمی  در مفیدی بستتیار اطالعات مستت   بتگا  چهار و یک ستتهم شتتا   دو بررستت 

 دیبتطبق  اسا  بر صتیت یک ک این وجود با است ممکن مواردی در کتد.م  فراهم هیرشمن-هرفیتدال
شمن-هرفیتدال  شا  سا  یا سخت ناق  انحصار یا کام  انحصار یمحدود  در هیر  اام نگیرد، قرار ب

س  س   بتگا  چهار و یک سهم هایشا   برر شان م  ک  از باالی  سهم بتگا  چهار یا یک ک  دهدم  ن
 د شت شتمنهیر-هرفیتدال شتا   تیدی  باعث  رد بتگا  زیادی تیداد وجود اما دارند، ا ایار در صتتیت
سا اقاصادی فیالیت کدهای بر   تفکیک و  ا  هایداد  تردقیق بررس  صورت در چتینهم است.  فاد ا
 تولید تفیالی کد تفکیک با ک  شد مشاهد  است. ترم مو  بسیار آمد  دست ب  ناایج ها،زیرگرو  ب  شد 

 ار انحصتتاری کامالً ستتا ااری دو   زیرگرو ،« ودرو قطیات تولید» و « ودرو تولید» زیرگرو  دو ب   ودرو
 دهد.م  نشان
 این گیریانداز  گذارد،م  ا ایار در بازار ستتتتتا اار از تریروشتتتتن و ترم مو  ناایج ک  های را  از یک 

 است.  اص کاالی کدهای و جغرافیای  متاطق کاالی ، کدهای تفکیک ب  هاشا  
 قاصادا در بزرگ صتایع بر   و ایران بازار در تمرکز مفهو   صوص در ماتوع  هایبررس  ک این وجود با

 تدان چ کاربرد سیاسا  هایگیریتصمیم در حاضر حال در ناایج این رسدم  نظر ب  است، شد  انجا  ایران
 و پرمصرف بسیار کاالهای  هاآن  روج  ک  صتایع بر   در چتانهم شودم  مشاهد  ک  گون همان ندارد.
 رب مسال  این واقع عالم در ک  است ناق  انحصار سا اار وضییت است  ودرو، مانتد ، انوار نیاز مورد

سیار  روج  کاالی قیمت و کیفیت ست. موثر ب  و هاحریمت وجود ایران، اقاصاد فی   شرای  در چتینهم ا
  است. زد  دامن وضییت این  ب صتایع، بسیاری در  ارج  رقبای حضور عد 
  استتا بر و کتتد متاشتتر ماتاوب و شتتفاف صتتورت ب  را های گزارش چتین ماول  نهادهای ک صتتورت  در

صار بروز از ج وگیری در را الز  اقدا  هاگزارش ناایج صاری شرای  تیدی  و تربیش انح  تایعص بر   انح
  داشت. را امی ج رفاه  وضییت بهبود اناظار توانم  دهتد، انجا 
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 ۱۳۹5 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۱ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

      
 %15 %4 138 گوشت ینگهدار و یفراور 1010 1
 %17 %8 364 تتاننر  و پوساان،سخت ماه ینگهدار و یفراور 1020 2
 %26 %10 290 جاتیسبز و و یم ینگهدار و یفراور 1030 3
 %47 %20 804 ذرت روغن بجز - وانیح و  اهیگ یها چرب و هاروغن دیتول 1040 4
 %32 %17 439  لبت یهافرآورد  دیتول 1050 5
 %4 %2 90 غالت ابیآس یهافراورد  دیتول 1061 6
 %61 %37 1714 یا نشاسا  یهاوفرآورد  دنشاسا یتول 1062 7
 %37 %16 469 ی غذا یهافراورد  ریسا دیتول 1071 8
 %18 %5 262 شکر و قتد دیتول 1072 9
 %46 %22 758 یشكر یها تیریش و شکالت کاکائو، دیتول 1073 10
 %79.6 %31 2018 یا نشاسا  یها وفراورد  ش یورم و نودل  ، ماکارون دیتول 1074 11
 %49 %33 1346 آماد  یغذاها دیتول 1075 12
 %22 %10 240 گرید یجا در نشد  یبتدطبق  ی غذا یهافراورد  ریسا دیتول 1079 13
 %9 %3 125 واناتیح آماد  یغذا دیتول 1080 14
 %98.5 %89 7994 دیسف الک  بیترك و  یتصف ر،یتقط 1101 15
 %72.8 %40 2153 ریوماالشی مالاا دیتول 1103 16
 %48 %15 725 یبطر در پرشد  یهاآب ریسا و  میدن آب الک ، بدون یهانوشاب  دیتول 1104 17
 %80.4 %62 4059 تتباكو و توتون یها فراورد  دیتول 1200 18
 %16 %6 152  نساج افیال  ستدگیر و یسازآماد  1311 19
 %31 %16 474 متسوجات  بافتدگ 1312 20
 %48 %18 879 متسوجات  یتکم 1313 21
 %34 %23 2600  باف قالب و كشباف یهاپارچ  دیتول 1391 22
 %31 %9 400 پوشاك جزب  -آماد   نساج یكاالها دیتول 1392 23
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 )دنباله(                         ۱۳۹5 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۱ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 %9 %3 374 چ یقال و  قال دیتول 1393 24
 %59 %18 1083 تور و  یال چتد نخ سمان،یر طتاب، دیتول 1394 25
 %46 %21 813 گرید یجا در نشد  یبتدطبق  متسوجات ریسا دیتول 1399 26
 %29 %15 413  زدار پوست از پوشاك جز ب  پوشاك، دیتول 1410 27
 %51 %17 901 شد   بافقالب و كشباف پوشاك دیتول 1430 28
 %46 %32 1327  ز یرنگرز و پردا ت چر ؛ پردا ت و  دباغ 1511 29
 %26 %15 462 راقی و نیز آن؛ مشاب  و  دسا فیك چمدان، دیتول 1512 30
 %24 %9 269 پاپوش و كفش دیتول 1520 31
 %45 %20 750 چوب كردن رند  و  كش ار  1610 32
 %37 %18 551 است چوب آن اص  ک  ی ها صفح  و شد  روکش یهاورق دیتول 1621 33
 %26 %9 326 سا امان یدرودگر ینجار یکاالها دیتول 1622 34
 %16 %11 1289  چوب یهامحفظ  و ظروف دیتول 1623 35
 %67.2 %28 1638  افربیحص مواد و ریحص و پتب  چوب از كاال دیتول و چوب از ها فراورد  ریسا دیتول 1629 36
 %33 %12 384 مقوا و كاغذ ركاغذ،ی م دیتول 1701 37
 %17 %6 205 ی مقوا و یكاغذ یبتدبسا   یوسا ریسا و یزنبور یمقوا و  فانوس دکاغذیتول 1702 38
 %55 %30 1236 ی مقوا و یكاغذ یكاالها ریسا دیتول 1709 39
 %38 %13 479 چاپ 1811 40
 %94.7 %66 4714 شد  ضب  یهارسان  ریتكث چاپ؛ ب  وابسا    دمات یها تیفیال 1820_1812 41
 %74.9 %66 4429 یپز كك كور  یهافراورد  دیتول 1910 42
 %65 %20 1281 نفت شد  شیپاال یهافراورد  دیتول 1920 43
 %59 %31 1321  اساس ی ایمیش مواد دیتول 2011 44
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 )دنباله(                         ۱۳۹5 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۱ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 %82.4 %32 2025 اروژنین باتیترك و ی ایمیكودش دیتول 2012 45
 %45 %13 710 نینخسا شك  در  مصتوع کیوالسا  كیپالسا دیتول 2013 46
 %36 %15 791 یكشاورز در اسافاد  مورد ی ایمیش یهافراورد  ریسا هاو کش آفات دیتول 2021 47
 %17 %10 251 باان  و  جوهرچاپ مشاب ، یهاپوشش و جال روغن و رنگ انواع دیتول 2022 48
 %33 %12 422  شیآرا ومواد عطرها ، کتتد  وبراق زکتتد یتم باتیترک ها، تد یوشو صابون دیتول 2023 49
 %48 %27 989 گرید یجا در نشد  یبتد طبق  ی ایمیش یها فراورد  ریسا دیتول 2029 50
 %35 %15 565  مصتوع افیدالیتول 2030 51
 %13 %4 147  اهیوگ ی ایمیش ی دارو یها وفراورد  داروها دیتول 2100 52
 %65 %33 1597  کیالسا یرهایتا یبازساز و کردن روکش ، کیالسا یها وبیت رویتا دیتول 2211 53
 %22 %9 639  کیالسا یها فراورد  ریدسایتول 2219 54
 %8 %3 75 جزکفش ب  - کیپالسا یها فراورد  دیتول 2220 55
 %18 %5 241 یا ش یش یها فراورد  و ش یدشیتول 2310 56
 %35 %11 540 نسوز یها فراورد  دیتول 2391 57
 %8 %2 69 ر   اک از  سا امان دموادیتول 2392 58
 %36 %11 560  کیسرام و  تیچ یها فراورد  ریسا دیتول 2393 59
 %13 %3 151 وگچ وآهک مانیس دیتول 2394 60
 %12 %8 103 وگچ مانیوس ازباون کاالها دیتول 2395 61
 %4 %2 155 ستگ پردا ت و  ده وشک  برش 2396 62
 %8 %3 153 گرید یدرجا نشد  یبتدطبق  یرف زیغ  میدن یها فراورد  ریدسایتول 2399 63
 %40 %20 616  یپا وفوالد آهن دیتول 2410 64
 %50 %31 1129  رآهتیغ یرف زهایوسا گرانبها  یپا یف زها دیتول 2420 65
 %31 %13 399 وفوالد آهن یگر خا یر 2431 66
 %32 %18 565  رآهتیغ ف زات یگر خا یر 2432 67
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 )دنباله(                         ۱۳۹5 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۱ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 %20 %12 203 یا ساز  یف ز محصوالت دیتول 2511 68
 %37 %14 471 یف ز یترهایوکانا  مخزن متبع، دیتول 2512 69
 %95.4 %30 2709 یمرکز حرارت گر  آب یگهایبجزد بخار، یدمولدهایتول 2513 70

71 2591 
 یوژوماال غ اك با ف زات  ده شك  ،یکار پاک ، زن قالب ،یپرسکار ،یکار چکش
 پودرها

809 23% 40% 

 %31 %13 989 یکار نیماش ؛ ف زات کردن وروکش یآور عم  2592 72
 %61 %33 1624  عموم آالت راقیو  دسا وابزار برند  آالت دیتول 2593 73
 %15 %6 140 گرید یدرجا نشد  یبتدطبق  شد  سا ا  یف ز رمحصوالتیسا دیتول 2599 74
 %53 %22 1084  کیالکارون قطیات و مدار تخا  سا ت 2610 75
 %56 %22 1050  جانب زاتیتجه و ان یرا دیتول 2620 76
 %64 %35 1675  مخابرات زاتیتجه سا ت 2630 77
 %83.8 %64 4309  کیالکارون  مصرف یکاالها سا ت 2640 78
 %75.0 %56 3291 کتارل و یراهبر آزمون، ،یریگ انداز  زاتیتجه سا ت 2651 79
 %94.9 %41 2825 ساعت انواع دیتول 2652 80
 %86.7 %60 3887  والکارودرمان  الکاروپزشک ، پرتوده زاتیتجه سا ت 2660 81
 %97.4 %73 5630  سیمغتاط و ینور یها رسان  دیتول ؛ عكاس زاتیتجه و  كیاپا یابزارها دیتول 2680_2670 82
 %31 %11 374 برق کتارل و عیتوز یها دساگا  و ترانسفورماتور و تا ید ، برق موتور دیتول 2710 83
 %73.4 %36 2136 انبار  و یباتر دیتول 2720 84

85 2731_2732_2733 
 دیتول ؛ رقب و  کیالکارون یها کاب  و ها میس ریسا دیتول ؛ینور بریف یها کاب  دیتول

  کش میس یها دساگا 
282 10% 25% 

 %46 %17 683  برق ی روشتا زاتیتجه دیتول 2740 86
 %19 %10 1312   انگ  برق  یوسا دیتول 2750 87
 %83.8 %46 3067  برق زاتیتجه ریسا دیتول 2790 88
 %75.3 %42 2286 ک تیموتورس و  ودرو ،ی هوا  ینق   یوسا یموتورها بجز-نیموتوروتورب دیتول 2811 89
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 )دنباله(                         ۱۳۹5 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۱ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 %98.9 %82 6801 الیس یروین زاتیتجه سا ت 2812 90
 %20 %6 363 ها وسوپاپ رهایش ها،کمپرسورها، رپمپیسا دیتول 2813 91
 %30 %8 474  یفرانسیود دند  چرخ  اتاقان،ی دیتول 2814 92
 %75.1 %29 1763 کور  یهاومشی  وکور  اجاق دیتول 2815 93
 %65 %54 3007 وجابجاکتتد  بر باال زاتیتجه دیتول 2816 94
 %66.5 %35 1793 ( جانب  یوسا و ان یرا )بجزیدفار زاتیتجه و آالت نیماش دیتول 2817 95
 %39 %28 914 عا  باکاربرد آالت نیرماشیسا دیتول موتوردار؛  دسا ابزار دیتول 2819_2818 96
 %34 %12 464 یوجتگ دار یکشاورز آالت نیدماشیتول 2821 97
 %49 %17 793 دیتول- ثابت  برق ار  2822 98
 %88.2 %57 3654 ف زات ذوب - یماالوژِ آالت نیماش دیتول 2823 99
 %21 %9 369 وسا امان میدن اساخراج آالت نیدماشیتول 2824 100
 %75.6 %72 5233 اتید ان و ها  دنینوش ، ی غذا مواد یآور عم  آالت نیماش دیتول 2825 101
 %75.6 %67 5166 وچر  والبس  متسوجات دیتول یبرا آالت نیماش دیتول 2826 102
 %50 %21 882 باکاربرد اص آالت نیرماشیسا دیتول 2829 103
 %64 %26 1402  ودرو تجهیزات و قطیات دیتول 2910 104
 %61 %24 1270  ریتر مین و  ریتر سا ت و یموتور  ینق   یوسا ( اتاق ) بدن  دیتول 2920 105
 %26 %14 307 یموتور  ینق   یوسا  الحاق لواز  و قطیات دیتول 2930 106
 %62 %24 1287 شتاور یهاساز  و  كشا دیتول 3011 107
 %100.0 %33 2798  ورزش و  حیتفر یها قیقا دیتول 3012 108
 %69.6 %22 1462   یر  ینق   یوسا و  آهن را   یها ویلوکوموت دیتول 3020 109
 %35 %14 602 ك تیس موتور دیتول 3091 110
 %100.0 %57 4212 نیمی ول چر دار  صتدل و دوچر   دیتول 3092 111
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 )دنباله(                         ۱۳۹5 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۱ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 %49 %12 1122 گرید یجا در نشد  یبتد طبق  نق  و حم   یوسا ریسا دیتول 3099 112
 %22 %9 470 مب مان دیتول 3100 113
 %13 %13 9914 وابسا  یكاالها و  بدل جواهرات دیتول وابسا ؛ یكاالها و جواهرات دیتول 3212_3211 114
 %30 %11 1745  ورزش یكاالها دیتول 3230 115
 %61 %31 1445 یباز اسباب و یباز  یوسا دیتول 3240 116
 %33 %12 406  دندانپزشك و  پزشك  یوسا و م زومات سا ت 3250 117
 %27 %9 305  قیموس آالت دیتول گر؛ید یجا در نشد  یبتد طبق  مصتوعات ریسا دیتول 3220_3290 118

119 3311_3313_3319_3320 
 ریسا ری؛تیم کیاپا و  کیالکارون زاتیتجه ریتیم شد ؛ سا ا  یف ز محصوالت ریتیم
  صتیا زاتیتجه و آالت نیماش زات؛نصبیتجه

3094 39% 86.0% 

 %87.2 %54 3347 آالت نیماش ریتیم 3312 120
 %84.5 %31 2079  برق زاتیتجه ریتیم 3314 121
 %73.1 %36 1984 یموتور  ینق   یوسا بجز -ونق  حم  زاتیتجه ریتیم 3315 122
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 ۱۳۹6 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۲ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪22.8 ٪11.2 250 گوشت ینگهدار و یفراور 1010 1
 ٪31.5 ٪12.8 466 تتاننر  و پوساان،سخت ماه ینگهدار و یفراور 1020 2
 ٪27.6 ٪9.7 357 جاتیسبز و و یم ینگهدار و یفراور 1030 3
 ٪43.7 ٪20.0 724 ذرت روغن بجز - وانیح و  اهیگ یها چرب و هاروغن دیتول 1040 4
 ٪32.8 ٪17.0 451  لبت یهافرآورد  دیتول 1050 5
 ٪7.2 ٪2.2 84 غالت ابیآس یهافراورد  دیتول 1061 6
 ٪56.4 ٪28.5 1199 یا نشاسا  یهاوفرآورد  دنشاسا یتول 1062 7
 ٪23.6 ٪7.9 229 ی غذا یهافراورد  ریسا دیتول 1071 8
 ٪16.9 ٪5.1 244 شکر و قتد دیتول 1072 9
 ٪58.3 ٪29.3 1224 یشكر یها تیریش و شکالت کاکائو، دیتول 1073 10
 ٪68.1 ٪27.6 1524 یا نشاسا  یها وفراورد  ش یورم و نودل  ، ماکارون دیتول 1074 11
 ٪45.0 ٪22.4 787 آماد  یغذاها دیتول 1075 12
 ٪22.1 ٪10.8 260 گرید یجا در نشد  یبتدطبق  ی غذا یهافراورد  ریسا دیتول 1079 13
 ٪6.8 ٪2.3 183 واناتیح آماد  یغذا دیتول 1080 14
 ٪94.0 ٪50.5 3907 دیسف الک  بیترك و  یتصف ر،یتقط 1101 15
 ٪83.0 ٪46.6 2715 ریوماالشی مالاا دیتول 1103 16
 ٪42.7 ٪15.5 643 یبطر در پرشد  یهاآب ریسا و  میدن آب الک ، بدون یهانوشاب  دیتول 1104 17
 ٪82.8 ٪64.3 4310 تتباكو و توتون یها فراورد  دیتول 1200 18
 ٪11.0 ٪4.3 112  نساج افیال  ستدگیر و یسازآماد  1311 19
 ٪22.8 ٪6.9 236 متسوجات  بافتدگ 1312 20
 ٪65.1 ٪47.4 2446 متسوجات  یتکم 1313 21
 ٪33.6 ٪21.5 2439  باف قالب و كشباف یهاپارچ  دیتول 1391 22
 ٪21.3 ٪6.6 289 پوشاك جزب  -آماد   نساج یكاالها دیتول 1392 23
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 )دنباله(                         ۱۳۹6 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۲ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪10.2 ٪2.9 125 چ یقال و  قال دیتول 1393 24
 ٪71.4 ٪37.3 1957 تور و  یال چتد نخ سمان،یر طتاب، دیتول 1394 25
 ٪49.9 ٪16.6 791 گرید یجا در نشد  یبتدطبق  متسوجات ریسا دیتول 1399 26
 ٪24.6 ٪17.2 435  زدار پوست از پوشاك جز ب  پوشاك، دیتول 1410 27
 ٪20.6 ٪7.9 941 شد   بافقالب و كشباف پوشاك دیتول 1430 28
 ٪60.0 ٪47.0 2357  ز یرنگرز و پردا ت چر ؛ پردا ت و  دباغ 1511 29
 ٪49.4 ٪28.4 1307 راقی و نیز آن؛ مشاب  و  دسا فیك چمدان، دیتول 1512 30
 ٪28.2 ٪13.3 439 پاپوش و كفش دیتول 1520 31
 ٪59.5 ٪29.5 1391 چوب كردن رند  و  كش ار  1610 32
 ٪32.4 ٪11.3 442 است چوب آن اص  ک  ی ها صفح  و شد  روکش یهاورق دیتول 1621 33
 ٪28.7 ٪15.7 688 سا امان یدرودگر ینجار یکاالها دیتول 1622 34
 ٪37.1 ٪28.4 1331  چوب یهامحفظ  و ظروف دیتول 1623 35
 ٪52.7 ٪38.7 1940  افربیحص مواد و ریحص و پتب  چوب از كاال دیتول و چوب از ها فراورد  ریسا دیتول 1629 36
 ٪35.5 ٪17.2 496 مقوا و كاغذ ركاغذ،ی م دیتول 1701 37
 ٪16.8 ٪5.0 171 ی مقوا و یكاغذ یبتدبسا   یوسا ریسا و یزنبور یمقوا و  فانوس دکاغذیتول 1702 38
 ٪49.1 ٪28.3 1070 ی مقوا و یكاغذ یكاالها ریسا دیتول 1709 39
 ٪29.7 ٪12.1 379 چاپ 1811 40
 ٪55.2 ٪15.8 1421 شد  ضب  یهارسان  ریتكث چاپ؛ ب  وابسا    دمات یها تیفیال 1820_1812 41
 ٪73.0 ٪27.3 1767 یپز كك كور  یهافراورد  دیتول 1910 42
 ٪64.4 ٪18.9 1256 نفت شد  شیپاال یهافراورد  دیتول 1920 43
 ٪48.7 ٪18.6 866  اساس ی ایمیش مواد دیتول 2011 44
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 )دنباله(                         ۱۳۹6 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۲ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪87.3 ٪33.9 2375 اروژنین باتیترك و ی ایمیكودش دیتول 2012 45
 ٪50.9 ٪16.6 849 نینخسا شك  در  مصتوع کیوالسا  كیپالسا دیتول 2013 46
 ٪33.2 ٪13.7 585 یكشاورز در اسافاد  مورد ی ایمیش یهافراورد  ریسا هاو کش آفات دیتول 2021 47
 ٪10.3 ٪2.8 150 باان  و  جوهرچاپ مشاب ، یهاپوشش و جال روغن و رنگ انواع دیتول 2022 48
 ٪37.7 ٪12.7 528  شیآرا ومواد عطرها ، کتتد  وبراق زکتتد یتم باتیترک ها، تد یوشو صابون دیتول 2023 49
 ٪45.7 ٪30.9 1111 گرید یجا در نشد  یبتد طبق  ی ایمیش یها فراورد  ریسا دیتول 2029 50
 ٪42.9 ٪15.5 650  مصتوع افیدالیتول 2030 51
 ٪14.7 ٪4.1 159  اهیوگ ی ایمیش ی دارو یها وفراورد  داروها دیتول 2100 52
 ٪62.6 ٪29.0 1404  کیالسا یرهایتا یبازساز و کردن روکش ، کیالسا یها وبیت رویتا دیتول 2211 53
 ٪31.5 ٪11.5 419  کیالسا یها فراورد  ریدسایتول 2219 54
 ٪6.3 ٪2.1 53 جزکفش ب  - کیپالسا یها فراورد  دیتول 2220 55
 ٪22.4 ٪7.3 275 یا ش یش یها فراورد  و ش یدشیتول 2310 56
 ٪42.3 ٪23.0 845 نسوز یها فراورد  دیتول 2391 57
 ٪10.7 ٪5.2 87 ر   اک از  سا امان دموادیتول 2392 58
 ٪44.2 ٪13.6 662  کیسرام و  تیچ یها فراورد  ریسا دیتول 2393 59
 ٪12.6 ٪3.5 154 وگچ وآهک مانیس دیتول 2394 60
 ٪14.8 ٪9.7 150 وگچ مانیوس ازباون کاالها دیتول 2395 61
 ٪1.8 ٪1.8 127 ستگ پردا ت و  ده وشک  برش 2396 62
 ٪3.9 ٪2.0 128 گرید یدرجا نشد  یبتدطبق  یرف زیغ  میدن یها فراورد  ریدسایتول 2399 63
 ٪40.5 ٪21.2 639  یپا وفوالد آهن دیتول 2410 64
 ٪45.0 ٪24.0 799  رآهتیغ یرف زهایوسا گرانبها  یپا یف زها دیتول 2420 65
 ٪53.9 ٪36.7 1523 وفوالد آهن یگر خا یر 2431 66
 ٪62.6 ٪46.7 2507  رآهتیغ ف زات یگر خا یر 2432 67
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 )دنباله(                         ۱۳۹6 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۲ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪17.6 ٪9.1 182 یا ساز  یف ز محصوالت دیتول 2511 68
 ٪35.6 ٪17.7 520 یف ز یترهایوکانا  مخزن متبع، دیتول 2512 69
 ٪27.0 ٪13.5 1826 یمرکز حرارت گر  آب یگهایبجزد بخار، یدمولدهایتول 2513 70

71 2591 
 یوژوماال غ اك با ف زات  ده شك  ،یکار پاک ، زن قالب ،یپرسکار ،یکار چکش
 پودرها

630 16.3٪ 32.5٪ 

 ٪35.7 ٪14.9 1063 یکار نیماش ؛ ف زات کردن وروکش یآور عم  2592 72
 ٪41.8 ٪34.0 1287  عموم آالت راقیو  دسا وابزار برند  آالت دیتول 2593 73
 ٪15.6 ٪6.1 146 گرید یدرجا نشد  یبتدطبق  شد  سا ا  یف ز رمحصوالتیسا دیتول 2599 74
 ٪57.4 ٪21.5 1018  کیالکارون قطیات و مدار تخا  سا ت 2610 75
 ٪49.9 ٪20.6 926  جانب زاتیتجه و ان یرا دیتول 2620 76
 ٪60.2 ٪28.2 1371  مخابرات زاتیتجه سا ت 2630 77
 ٪81.5 ٪32.8 2272  کیالکارون  مصرف یکاالها سا ت 2640 78
 ٪60.6 ٪36.0 1564 کتارل و یراهبر آزمون، ،یریگ انداز  زاتیتجه سا ت 2651 79
 ٪83.2 ٪34.1 2210 ساعت انواع دیتول 2652 80
 ٪88.0 ٪59.8 3879  والکارودرمان  الکاروپزشک ، پرتوده زاتیتجه سا ت 2660 81
 ٪94.8 ٪63.8 4571  سیمغتاط و ینور یها رسان  دیتول ؛ عكاس زاتیتجه و  كیاپا یابزارها دیتول 2680_2670 82
 ٪33.0 ٪12.3 379 برق کتارل و عیتوز یها دساگا  و ترانسفورماتور و تا ید ، برق موتور دیتول 2710 83
 ٪67.8 ٪28.6 1703 انبار  و یباتر دیتول 2720 84

85 2731_2732_2733 
 دیتول ؛ رقب و  کیالکارون یها کاب  و ها میس ریسا دیتول ؛ینور بریف یها کاب  دیتول

  کش میس یها دساگا 
204 13.2٪ 28.2٪ 

 ٪39.5 ٪13.5 548  برق ی روشتا زاتیتجه دیتول 2740 86
 ٪42.5 ٪15.3 595   انگ  برق  یوسا دیتول 2750 87
 ٪83.1 ٪66.2 4513  برق زاتیتجه ریسا دیتول 2790 88
 ٪72.8 ٪40.7 2197 ک تیموتورس و  ودرو ،ی هوا  ینق   یوسا یموتورها بجز-نیموتوروتورب دیتول 2811 89
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 )دنباله(                         ۱۳۹6 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۲ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪27.1 ٪12.9 4953 الیس یروین زاتیتجه سا ت 2812 90
 ٪23.3 ٪8.4 279 ها وسوپاپ رهایش ها،کمپرسورها، رپمپیسا دیتول 2813 91
 ٪33.4 ٪12.5 553  یفرانسیود دند  چرخ  اتاقان،ی دیتول 2814 92
 ٪85.4 ٪60.4 3900 کور  یهاومشی  وکور  اجاق دیتول 2815 93
 ٪38.5 ٪12.1 536 وجابجاکتتد  بر باال زاتیتجه دیتول 2816 94
 ٪10.8 ٪7.9 2913 ( جانب  یوسا و ان یرا )بجزیدفار زاتیتجه و آالت نیماش دیتول 2817 95
 ٪36.2 ٪22.9 663 عا  باکاربرد آالت نیرماشیسا دیتول موتوردار؛  دسا ابزار دیتول 2819_2818 96
 ٪69.4 ٪55.8 3224 یوجتگ دار یکشاورز آالت نیدماشیتول 2821 97
 ٪37.8 ٪15.3 562 دیتول- ثابت  برق ار  2822 98
 ٪75.8 ٪47.7 2877 ف زات ذوب - یماالوژِ آالت نیماش دیتول 2823 99
 ٪30.9 ٪9.5 562 وسا امان میدن اساخراج آالت نیدماشیتول 2824 100
 ٪30.8 ٪10.1 398 اتید ان و ها  دنینوش ، ی غذا مواد یآور عم  آالت نیماش دیتول 2825 101
 ٪72.3 ٪53.8 3437 وچر  والبس  متسوجات دیتول یبرا آالت نیماش دیتول 2826 102
 ٪56.3 ٪16.3 1037 باکاربرد اص آالت نیرماشیسا دیتول 2829 103
 ٪63.9 ٪22.0 1279 یموتور  ینق   یوسا دیتول 2910 104
 ٪52.5 ٪23.4 1018  ریتر مین و  ریتر سا ت و یموتور  ینق   یوسا ( اتاق ) بدن  دیتول 2920 105
 ٪23.5 ٪10.7 254 یموتور  ینق   یوسا  الحاق لواز  و قطیات دیتول 2930 106
 ٪85.2 ٪55.9 3434 شتاور یهاساز  و  كشا دیتول 3011 107
 ٪119.6 ٪33.9 3335  ورزش و  حیتفر یها قیقا دیتول 3012 108
 ٪58.7 ٪19.6 1135   یر  ینق   یوسا و  آهن را   یها ویلوکوموت دیتول 3020 109
 ٪41.9 ٪11.8 732 ك تیس موتور دیتول 3091 110
 ٪93.7 ٪80.1 6510 نیمی ول چر دار  صتدل و دوچر   دیتول 3092 111
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 )دنباله(                         ۱۳۹6 سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۲ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪59.8 ٪14.9 1224 گرید یجا در نشد  یبتد طبق  نق  و حم   یوسا ریسا دیتول 3099 112
 ٪34.4 ٪11.7 395 مب مان دیتول 3100 113
 ٪95.5 ٪51.6 3715 وابسا  یكاالها و  بدل جواهرات دیتول وابسا ؛ یكاالها و جواهرات دیتول 3212_3211 114
 ٪55.8 ٪17.9 1415  ورزش یكاالها دیتول 3230 115
 ٪52.9 ٪21.9 1163 یباز اسباب و یباز  یوسا دیتول 3240 116
 ٪31.6 ٪9.1 357  دندانپزشك و  پزشك  یوسا و م زومات سا ت 3250 117
 ٪24.0 ٪11.4 409  قیموس آالت دیتول گر؛ید یجا در نشد  یبتد طبق  مصتوعات ریسا دیتول 3220_3290 118

119 3311_3313_3319_3320 
 ریسا ری؛تیم کیاپا و  کیالکارون زاتیتجه ریتیم شد ؛ سا ا  یف ز محصوالت ریتیم
  صتیا زاتیتجه و آالت نیماش زات؛نصبیتجه

5767 73.7٪ 76.8٪ 

 ٪88.9 ٪58.8 3804 آالت نیماش ریتیم 3312 120
 ٪86.8 ٪39.5 2808  برق زاتیتجه ریتیم 3314 121
 ٪88.9 ٪31.9 2343 یموتور  ینق   یوسا بجز -ونق  حم  زاتیتجه ریتیم 3315 122
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 ۱۳۹۷ سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۳ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪18.2 ٪5.3 179 گوشت ینگهدار و یفراور 1010 1
 ٪24.3 ٪7.9 333 تتاننر  و پوساان،سخت ماه ینگهدار و یفراور 1020 2
 ٪24.1 ٪8.5 290 جاتیسبز و و یم ینگهدار و یفراور 1030 3
 ٪39.1 ٪19.0 630 ذرت روغن بجز - وانیح و  اهیگ یها چرب و هاروغن دیتول 1040 4
 ٪31.3 ٪16.0 413  لبت یهافرآورد  دیتول 1050 5
 ٪6.4 ٪2.1 97 غالت ابیآس یهافراورد  دیتول 1061 6
 ٪48.8 ٪23.2 934 یا نشاسا  یهاوفرآورد  دنشاسا یتول 1062 7
 ٪25.0 ٪7.9 243 ی غذا یهافراورد  ریسا دیتول 1071 8
 ٪16.3 ٪4.4 247 شکر و قتد دیتول 1072 9
 ٪56.7 ٪31.3 1287 یشكر یها تیریش و شکالت کاکائو، دیتول 1073 10
 ٪77.1 ٪38.7 2147 یا نشاسا  یها وفراورد  ش یورم و نودل  ، ماکارون دیتول 1074 11
 ٪46.2 ٪20.4 810 آماد  یغذاها دیتول 1075 12
 ٪18.5 ٪9.1 236 گرید یجا در نشد  یبتدطبق  ی غذا یهافراورد  ریسا دیتول 1079 13
 ٪7.3 ٪2.6 175 واناتیح آماد  یغذا دیتول 1080 14
 ٪90.8 ٪55.1 3678 دیسف الک  بیترك و  یتصف ر،یتقط 1101 15
 ٪80.5 ٪43.3 2469 ریوماالشی مالاا دیتول 1103 16
 ٪47.0 ٪17.4 746 یبطر در پرشد  یهاآب ریسا و  میدن آب الک ، بدون یهانوشاب  دیتول 1104 17
 ٪84.0 ٪65.7 4476 تتباكو و توتون یها فراورد  دیتول 1200 18
 ٪18.4 ٪8.4 198  نساج افیال  ستدگیر و یسازآماد  1311 19
 ٪22.7 ٪5.9 282 متسوجات  بافتدگ 1312 20
 ٪67.9 ٪37.7 1930 متسوجات  یتکم 1313 21
 ٪68.7 ٪30.7 1768  باف قالب و كشباف یهاپارچ  دیتول 1391 22
 ٪22.8 ٪8.3 293 پوشاك جزب  -آماد   نساج یكاالها دیتول 1392 23
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 )دنباله(                         ۱۳۹۷ سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۳ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪14.2 ٪5.3 212 چ یقال و  قال دیتول 1393 24
 ٪56.1 ٪22.5 1705 تور و  یال چتد نخ سمان،یر طتاب، دیتول 1394 25
 ٪20.2 ٪13.1 1451 گرید یجا در نشد  یبتدطبق  متسوجات ریسا دیتول 1399 26
 ٪21.2 ٪11.0 352  زدار پوست از پوشاك جز ب  پوشاك، دیتول 1410 27
 ٪9.4 ٪5.3 3136 شد   بافقالب و كشباف پوشاك دیتول 1430 28
 ٪55.7 ٪36.6 1630  ز یرنگرز و پردا ت چر ؛ پردا ت و  دباغ 1511 29
 ٪48.8 ٪22.6 1566 راقی و نیز آن؛ مشاب  و  دسا فیك چمدان، دیتول 1512 30
 ٪24.1 ٪10.1 385 پاپوش و كفش دیتول 1520 31
 ٪26.8 ٪12.7 926 چوب كردن رند  و  كش ار  1610 32
 ٪36.6 ٪12.8 494 است چوب آن اص  ک  ی ها صفح  و شد  روکش یهاورق دیتول 1621 33
 ٪28.4 ٪16.1 1102 سا امان یدرودگر ینجار یکاالها دیتول 1622 34
 ٪27.6 ٪17.9 1117  چوب یهامحفظ  و ظروف دیتول 1623 35
 ٪55.3 ٪37.7 1711  افربیحص مواد و ریحص و پتب  چوب از كاال دیتول و چوب از ها فراورد  ریسا دیتول 1629 36
 ٪23.4 ٪7.9 261 مقوا و كاغذ ركاغذ،ی م دیتول 1701 37
 ٪16.3 ٪7.4 183 ی مقوا و یكاغذ یبتدبسا   یوسا ریسا و یزنبور یمقوا و  فانوس دکاغذیتول 1702 38
 ٪57.0 ٪26.7 1180 ی مقوا و یكاغذ یكاالها ریسا دیتول 1709 39
 ٪25.1 ٪9.9 260 چاپ 1811 40
 ٪51.6 ٪16.2 899 شد  ضب  یهارسان  ریتكث چاپ؛ ب  وابسا    دمات یها تیفیال 1820_1812 41
 ٪65.3 ٪20.3 1295 یپز كك كور  یهافراورد  دیتول 1910 42
 ٪57.4 ٪16.4 1111 نفت شد  شیپاال یهافراورد  دیتول 1920 43
 ٪41.6 ٪14.9 653  اساس ی ایمیش مواد دیتول 2011 44
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 )دنباله(                         ۱۳۹۷ سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۳ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪83.0 ٪42.4 2397 اروژنین باتیترك و ی ایمیكودش دیتول 2012 45
 ٪50.3 ٪18.9 867 نینخسا شك  در  مصتوع کیوالسا  كیپالسا دیتول 2013 46
 ٪49.5 ٪23.3 929 یكشاورز در اسافاد  مورد ی ایمیش یهافراورد  ریسا هاو کش آفات دیتول 2021 47
 ٪11.9 ٪3.7 149 باان  و  جوهرچاپ مشاب ، یهاپوشش و جال روغن و رنگ انواع دیتول 2022 48
 ٪30.3 ٪14.9 435  شیآرا ومواد عطرها ، کتتد  وبراق زکتتد یتم باتیترک ها، تد یوشو صابون دیتول 2023 49
 ٪34.4 ٪18.0 581 گرید یجا در نشد  یبتد طبق  ی ایمیش یها فراورد  ریسا دیتول 2029 50
 ٪42.6 ٪15.1 665  مصتوع افیدالیتول 2030 51
 ٪14.5 ٪3.9 153  اهیوگ ی ایمیش ی دارو یها وفراورد  داروها دیتول 2100 52
 ٪64.1 ٪32.1 1589  کیالسا یرهایتا یبازساز و کردن روکش ، کیالسا یها وبیت رویتا دیتول 2211 53
 ٪30.5 ٪10.8 383  کیالسا یها فراورد  ریدسایتول 2219 54
 ٪4.8 ٪1.3 112 جزکفش ب  - کیپالسا یها فراورد  دیتول 2220 55
 ٪28.5 ٪14.6 405 یا ش یش یها فراورد  و ش یدشیتول 2310 56
 ٪52.8 ٪29.8 1198 نسوز یها فراورد  دیتول 2391 57
 ٪12.3 ٪4.5 101 ر   اک از  سا امان دموادیتول 2392 58
 ٪40.2 ٪13.5 623  کیسرام و  تیچ یها فراورد  ریسا دیتول 2393 59
 ٪35.7 ٪28.6 902 وگچ وآهک مانیس دیتول 2394 60
 ٪15.5 ٪8.4 162 وگچ مانیوس ازباون کاالها دیتول 2395 61
 ٪2.9 ٪1.5 144 ستگ پردا ت و  ده وشک  برش 2396 62
 ٪8.4 ٪3.0 127 گرید یدرجا نشد  یبتدطبق  یرف زیغ  میدن یها فراورد  ریدسایتول 2399 63
 ٪38.5 ٪19.8 581  یپا وفوالد آهن دیتول 2410 64
 ٪46.0 ٪27.0 946  رآهتیغ یرف زهایوسا گرانبها  یپا یف زها دیتول 2420 65
 ٪37.8 ٪12.5 563 وفوالد آهن یگر خا یر 2431 66
 ٪12.1 ٪8.3 3659  رآهتیغ ف زات یگر خا یر 2432 67
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 )دنباله(                         ۱۳۹۷ سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۳ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪18.0 ٪7.9 237 یا ساز  یف ز محصوالت دیتول 2511 68
 ٪47.2 ٪28.0 1011 یف ز یترهایوکانا  مخزن متبع، دیتول 2512 69
 ٪91.8 ٪48.1 3259 یمرکز حرارت گر  آب یگهایبجزد بخار، یدمولدهایتول 2513 70

71 2591 
 یوژوماال غ اك با ف زات  ده شك  ،یکار پاک ، زن قالب ،یپرسکار ،یکار چکش
 پودرها

812 9.0٪ 28.8٪ 

 ٪33.3 ٪11.7 1170 یکار نیماش ؛ ف زات کردن وروکش یآور عم  2592 72
 ٪26.8 ٪8.2 325  عموم آالت راقیو  دسا وابزار برند  آالت دیتول 2593 73
 ٪16.6 ٪7.9 163 گرید یدرجا نشد  یبتدطبق  شد  سا ا  یف ز رمحصوالتیسا دیتول 2599 74
 ٪39.0 ٪17.8 1191  کیالکارون قطیات و مدار تخا  سا ت 2610 75
 ٪56.9 ٪24.1 1223  جانب زاتیتجه و ان یرا دیتول 2620 76
 ٪57.8 ٪35.9 1626  مخابرات زاتیتجه سا ت 2630 77
 ٪89.3 ٪41.5 2818  کیالکارون  مصرف یکاالها سا ت 2640 78
 ٪55.7 ٪22.7 989 کتارل و یراهبر آزمون، ،یریگ انداز  زاتیتجه سا ت 2651 79
 ٪100.0 ٪35.0 2634 ساعت انواع دیتول 2652 80
 ٪90.3 ٪39.9 2818  والکارودرمان  الکاروپزشک ، پرتوده زاتیتجه سا ت 2660 81
 ٪71.2 ٪56.6 3932  سیمغتاط و ینور یها رسان  دیتول ؛ عكاس زاتیتجه و  كیاپا یابزارها دیتول 2680_2670 82
 ٪25.2 ٪8.5 260 برق کتارل و عیتوز یها دساگا  و ترانسفورماتور و تا ید ، برق موتور دیتول 2710 83
 ٪78.8 ٪47.4 2677 انبار  و یباتر دیتول 2720 84

85 2731_2732_2733 
 دیتول ؛ رقب و  کیالکارون یها کاب  و ها میس ریسا دیتول ؛ینور بریف یها کاب  دیتول

  کش میس یها دساگا 
334 12.3٪ 27.2٪ 

 ٪39.3 ٪12.0 524  برق ی روشتا زاتیتجه دیتول 2740 86
 ٪41.4 ٪15.4 606   انگ  برق  یوسا دیتول 2750 87
 ٪77.5 ٪41.0 2401  برق زاتیتجه ریسا دیتول 2790 88
 ٪66.7 ٪36.4 1788 ک تیموتورس و  ودرو ،ی هوا  ینق   یوسا یموتورها بجز-نیموتوروتورب دیتول 2811 89
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 )دنباله(                         ۱۳۹۷ سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۳ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪98.1 ٪58.1 4171 الیس یروین زاتیتجه سا ت 2812 90
 ٪27.8 ٪12.2 332 ها وسوپاپ رهایش ها،کمپرسورها، رپمپیسا دیتول 2813 91
 ٪29.0 ٪13.2 663  یفرانسیود دند  چرخ  اتاقان،ی دیتول 2814 92
 ٪82.9 ٪63.6 4198 کور  یهاومشی  وکور  اجاق دیتول 2815 93
 ٪44.5 ٪13.2 645 وجابجاکتتد  بر باال زاتیتجه دیتول 2816 94
 ٪63.9 ٪18.8 1287 ( جانب  یوسا و ان یرا )بجزیدفار زاتیتجه و آالت نیماش دیتول 2817 95
 ٪33.3 ٪23.6 650 عا  باکاربرد آالت نیرماشیسا دیتول موتوردار؛  دسا ابزار دیتول 2819_2818 96
 ٪70.2 ٪59.1 3555 یوجتگ دار یکشاورز آالت نیدماشیتول 2821 97
 ٪40.8 ٪22.7 819 دیتول- ثابت  برق ار  2822 98
 ٪82.3 ٪63.8 4305 ف زات ذوب - یماالوژِ آالت نیماش دیتول 2823 99
 ٪24.3 ٪12.0 1155 وسا امان میدن اساخراج آالت نیدماشیتول 2824 100
 ٪31.3 ٪12.9 537 اتید ان و ها  دنینوش ، ی غذا مواد یآور عم  آالت نیماش دیتول 2825 101
 ٪39.6 ٪26.1 3728 وچر  والبس  متسوجات دیتول یبرا آالت نیماش دیتول 2826 102
 ٪59.4 ٪28.7 1300 باکاربرد اص آالت نیرماشیسا دیتول 2829 103
 ٪58.6 ٪22.5 1158 یموتور  ینق   یوسا دیتول 2910 104
 ٪46.9 ٪18.0 773  ریتر مین و  ریتر سا ت و یموتور  ینق   یوسا ( اتاق ) بدن  دیتول 2920 105
 ٪22.8 ٪12.4 257 یموتور  ینق   یوسا  الحاق لواز  و قطیات دیتول 2930 106
 ٪82.3 ٪58.6 3663 شتاور یهاساز  و  كشا دیتول 3011 107
 ٪100.0 ٪100.0 10000  ورزش و  حیتفر یها قیقا دیتول 3012 108
 ٪60.8 ٪22.7 1215   یر  ینق   یوسا و  آهن را   یها ویلوکوموت دیتول 3020 109
 ٪56.3 ٪21.1 970 ك تیس موتور دیتول 3091 110
 ٪49.0 ٪19.7 2372 نیمی ول چر دار  صتدل و دوچر   دیتول 3092 111
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 )دنباله(                         ۱۳۹۷ سال در (.4ISICRev) اق صادی هایفیالیت رقمی چهار کدهای تفکیک به شده گیریاندازه تمرکز هایشاخص -۳ جدول

 کد شرح رقمی چهار ISIC کد ردیف
 شاخص

-هرفیندال
 هیرشمن

 یک سهم
 مسلط بنگاه

 چهار سهم
 مسلط بنگاه

 ٪64.6 ٪16.1 1341 گرید یجا در نشد  یبتد طبق  نق  و حم   یوسا ریسا دیتول 3099 112
 ٪16.3 ٪5.0 177 مب مان دیتول 3100 113
 ٪86.7 ٪60.1 5203 وابسا  یكاالها و  بدل جواهرات دیتول وابسا ؛ یكاالها و جواهرات دیتول 3212_3211 114
 ٪72.4 ٪48.0 2611  ورزش یكاالها دیتول 3230 115
 ٪64.7 ٪25.7 1343 یباز اسباب و یباز  یوسا دیتول 3240 116
 ٪28.0 ٪9.5 361  دندانپزشك و  پزشك  یوسا و م زومات سا ت 3250 117
 ٪11.5 ٪3.7 636  قیموس آالت دیتول گر؛ید یجا در نشد  یبتد طبق  مصتوعات ریسا دیتول 3220_3290 118

119 3311_3313_3319_3320 
 ریسا ری؛تیم کیاپا و  کیالکارون زاتیتجه ریتیم شد ؛ سا ا  یف ز محصوالت ریتیم
  صتیا زاتیتجه و آالت نیماش زات؛نصبیتجه

1799 24.5٪ 77.9٪ 

 ٪70.0 ٪37.6 2751 آالت نیماش ریتیم 3312 120
 ٪92.1 ٪75.4 5862  برق زاتیتجه ریتیم 3314 121
 ٪79.9 ٪36.2 2201 یموتور  ینق   یوسا بجز -ونق  حم  زاتیتجه ریتیم 3315 122


