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Abstract 
Anti-competitive practices in the tourism market can be examined from two 

perspectives of marketing and competition law. Despite the importance of the 

issue, little attention has been paid to it, and only a few relevant studies have 

been conducted in Iran. The present study examines the anti-competitive 

practices in the travel and tourism services market in Iran and particularly 

among Tehran's travel agencies. To conduct this research, a semi-structured 

interview method, one of the important qualitative research tools, has been 

used. The statistical population of the research includes managers and experts 

in the field of tourism services and experts in the field of competition and 

competition law. By using the interpretive analysis method, the content of 

interviews has been reviewed and analyzed. According to the objectives of the 

research and coding process, the components were extracted and explained. 

The results indicate that there are instances of unilateral and multilateral anti-

competitive practices in the market under study. The intensity of these 

procedures varies depending on being a retailer or wholesaler. Finally, several 

recommendations have been made. 

Introduction 
In the past, for various reasons, including increased demand for supply and 

limited competition in various fields, the demands and needs of customers 
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were not paid much attention, and people were forced to choose and receive 

the goods and services they need with any quality. However, today, due to the 

increased number of suppliers and customers and the formation of competition 

of production and service organizations to survive and increase profitability 

and market share, it is forced to provide more diverse goods and services. In 

this regard, competition was formed among suppliers to provide better quality 

goods or services. Researchers believe that high quality and customer 

satisfaction levels lead to customer loyalty; this is especially true in the service 

industry (Hossain and Leo, 2009). Large tour operators and travel agencies 

are among the main players of the travel distribution system. Large tour 

operators can take away the tourism market from their neighbors by forcing 

them to sign exclusive agreements. Thus, smaller agencies face serious 

barriers to entering the market and do not have the power to establish a new 

agency and are forced to exit the market (Papatheodoro, 2003). For shaping 

fair competition in the tourism industry, regulatory tools are needed, and 

competition law can take the market situation out of Monopoly by creating 

conditions for fair competition. The Competition Law sub-section deals with 

anti-competitive practices, including unilateral and collective agreements 

(vertical and horizontal agreements) and disruptive mergers, each of which is 

an example of behavior that causes. They disrupt market competition. 

Competition to improve service quality is generally recognized as a key 

strategic issue for organizations operating in the service sector. Organizations 

that achieve a higher level of service quality will have higher levels of 

customer satisfaction as a prelude to achieving a sustainable competitive 

advantage (Guo et al., 2008). Today, Iran's tourism industry, like other 

industries, needs competition to increase quality and efficiency. Therefore, the 

main question of the present study is to what extent the issue of competition 

has been formed healthily and fairly among the existing tourism businesses? 

And if there are anti-competitive forces and procedures in the tourism market? 

The present study seeks to know what these procedures are. 

Materials and Methods 
The present study is descriptive. The statistical population consists of both 

managers and experts in travel agencies and professors in the relevant field. 

All interviewees have had either university education or experiences in the 

field of travel and tourism services. By using two judgment and snowball 

sampling methods, 14 people were selected as a sample. The criterion for 

selecting this number of samples was to achieve saturation. The average 

interview time was one hour. In this study, due to the impossibility of 

gathering experts simultaneously in a joint meeting, the interview method was 

chosen. Interviews were recorded, written, and coded. Semi-structured 
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interviews were used, and the data obtained from the interviews were analyzed 

using thematic analysis. 

Discussion and Results 
Based on the research findings and according to the content analysis map that 

was extracted and discussed, the results can be mentioned as follows: 

Given the "use of dominant position," which is one of the unilateral anti-

competitive procedures, factors such as technology, and the emergence of 

startups and the elimination of intermediaries have changed the face of 

competition among activists in the travel and tourism services in Tehran. On 

the other hand, managerial problems and the entry of the public sector as a 

strong competitor for private sector activists are mentioned as a challenge by 

activists in this field. From the perspective of the anti-competitive practice of 

"price distortion," the nature of being seasonal is one of the reasons 

mentioned, which has led to the formation of unconventional discounts and 

unregulated auctions in this sector. On the other hand, Monopoly is one 

example of "price disruption" among the agencies under study, both in terms 

of service nature and aggressive pricing. Another challenging issue for 

activists is their concern about rent, which significantly impacts competitive 

mechanisms in this market in terms of both communication and power. On the 

other hand, due to the anti-competitive practice of "disrupting the transaction, 

" the interviewees listed factors such as lack of supervision, customer type and 

Monopoly, and believe that circumventing the rules shows weakness and 

inefficiency of existing laws, has fueled anti-competitive instances. 

Customers, depending on the type of relationship they have with the 

organization (permanent and loyal or temporary, with different social and 

economic classes and their level of awareness of services), also have a 

significant impact on decision-making that can enrich antitrust procedures. On 

the other hand, the influence of charterers is also an issue that should not be 

overlooked. Another important factor in unilateral anti-competitive practices 

is the way of governing in this field are as follows, all challenges directly or 

indirectly address the quality of governance: illegal activities, the inefficiency 

of standards, lack of support from brokers, lack of experts among relevant 

authorities, lack of a well-codified plan, and the lack of continuous oversight. 

On vertical collective antitrust practices, issues, as follows, have been 

mentioned: such as "environmental factors" in the form of the seasonal nature 

of industry and sanctions; "monopoly" due to the specialized nature of the 

routes that in some cases have made Monopoly inevitable; "chartering 

collusion" with airlines so that others are unable to compete with them and it 
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has become impossible to control ticket prices on some charters (which may 

eventually lead to the loss of passengers' rights); "wholesale cooperation with 

individuals "; and "comparative and competitive advantages," which have led 

to the distinction, specialization, and type of Monopoly. Here, management 

and governance are of great importance, as examples such as economic rents, 

lack of standards and managerial inefficiency, the formation of anti-

competitive examples, and collusion among monopolists. 

Regarding horizontal collective anti-competitive practices, for reasons such as 

agencies' unwillingness to cooperate in groups, low power, large numbers, and 

the entry of the public sector and support for monopolies, it is impossible to 

form collusion among retail agencies. However, among wholesalers, there is 

a potential for Monopoly, which their influence and power can exemplify in 

setting prices, eliminating retailers, and aligning with the policies of other 

wholesalers. And limited and constant supply capacity of some products and 

services has paved the way for Monopoly as much as possible. 

Conclusions 
Today, due to changes in the travel and tourism services market, including 

reducing problems and barriers to entry and the emergence of new entrants to 

this market, we are witnessing a relatively significant competition among 

businesses providing travel and tourism services. Also, the presence of e-

agencies in cyberspace with irrational discounts and sometimes tour operators' 

direct sales has increased the pressures of competition for travel and tourism 

agencies and has led to bankruptcy. In addition, technology has made tourists 

more inclined to travel independently and with personal planning, which will 

affect the performance and profitability of agencies. On the other hand, 

competition in the tourism industry has a dynamic meaning, which has led to 

some anti-competitive practices. But business owners and sometimes 

customers are not aware of these anti-competitive practices. They do not know 

that this issue can be investigated within the legal framework and can be 

followed up. Examining the practical procedure of the Competition Council ,  

the cases raised since the establishment of the Competition Council in this 

institution also show that travel agencies have not yet complained about the 

violation of market competition. It is noteworthy that the Competition 

Council, in its report on various markets, has not yet examined the possibility 

of anti-competitive practices in the tourism market. However, despite the lack 

of practice, the present study results indicate that there are competitive 

concerns about the tourism market. The majority of the interviewees 

mentioned the existence of an anti-competitive approach acknowledged "in 
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many cases this also affects supply and demand." As a result, in analyzing the 

results of this research, it should be said that not only there is a dominant 

position, but there are also signs of abuse of a dominant position in this market. 

On the other hand, unlike the European legislature, the view of the Iranian 

legislature does not limit unilateral anti-competitive practices to dominant 

economic enterprises. However, in the tourism market, based on the data of 

the present study, it can be seen that the implementation of unilateral anti-

competitive procedures by firms with a dominant position does not lead to the 

reaction of the competition regulator. There is evidence in this study that 

aggressive pricing, restricting resale, transaction discrimination, and 

misleading statements are alarm bells that the Competition Council should 

take seriously. 

Keywords: Competition, Competition law, Anti-Competitive Practices, The 

City of Tehran. 
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: وردیم مطالعه گردشگری بازار در ضدرقابتی هایرویه شناسایی
 تهران شهر گردشگری و سفر خدمات دفاتر

     رضاخانی البنین ام
شجوی  سی   دان شنا شد  کار شته  ار شگری،  بازاریابی ر شگاه  گرد  و لمع دان

 ایران تهران، فرهنگ،
  

 ایران تهران، فرهنگ، و علم دانشگاه گردشگری، استادیار پورنادعلی زهرا

  

 ایران تهران، فرهنگ، و علم دانشگاه حقوق، استادیار حسینی مینا

 
 چكیده

شگری،  بازار در ضدرقابتي  هایرويه سي  قابل رقابت حقوق و بازاريابي دوجنبة از گرد ست  برر  رغمعلي .ا
 مورد ايران داخل در خارجي، تحقيقات معدود بجز و اسووتنشووده آن به چنداني توجه موضوووع اين اهميت
 و سووفر خدمات عرضووة بخش در ضوودرقابتي هایرويه بررسووي به حاضوور پژوهش. اسووتنشووده واقع توجه

 برای. اسوووتپرداخته  تهران شوووهر گردشوووگری های آژانس بين در خاص،  طوربه  و ايران، در گردشوووگری
ست  کيفي تحقيقات مهم ابزارهای از يکي که ساختاريافته نيمه مصاحبة  از اطالعات آوریجمع  گرفته هرهب ا
 نيز و گردشووگری، خدمات عرضووة بخش در کارشووناسووان و مديران شووامل تحقيق آماری جامعة. اسووتشووده

 شوويوۀ دو از تلفيقي با موردنظر نمونة و اسووتبوده رقابت حقوق و رقابت حوزۀ در خبرگان و کارشووناسووان 
 محتوای ،تفسووويری تحليل روش از گيریبهره با ادامه، در. شووود انتخاب برفيگلوله و قضووواوتي گيرینمونه

ست  هامقوله و کدگذاری هامصاحبه  متن منظور، بدين. گرفت قرار واکاوی و بررسي  مورد هامصاحبه    خراجا
 ينتبي و اسوووتخراج موردنظر هایمولفه گرفته،صوووورت هایکدگذاری و پژوهش اهداف به توجه با. شووودند
 وجود العهمط مورد بازار در چندجانبه و جانبهيک ضدرقابتي هایرويه از مصاديقي که داد نشان نتايج. شدند
سته  هارويه اين شدت  و دارد سيْ  مورد هایآژانس بودن فروشعمده يا فروشخرده به ب س  متفاوت برر . تا
 . استشده ارائه مهم اين به توجه جهت پيشنهاداتي نهايت، در

  . تهران شهر ضدرقابتی، هایرویه گردشگری، حقوق رقابت، ها:کلیدواژه

                                                           
 .ستا وفرهنگعلم دانشگاه گردشگری بازاريابي رشتة ارشد کارشناسي نامةپايان از برگرفته حاضر مقالة
 مسئول نويسنده :z.nadalipour@usc.ac.ir 
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 مقدمه
سته  ،ر گذشته د   هتقاضا بر عرض  فزوني متعددی از جمله  ليبه دال انيمشتر  یازهايها و نبه خوا

  افتيدربه انتخاب و و افراد  شدينم يمختلف توجه چندان یهانهيو محدود بودن رقابت در زم
ضر با توجه به    شدند. مي مجبور يتيفيخود با هر ک ازيمورد نکاالها و خدمات  صر حا   اما در ع

ضه افزايش  ضاکنندگان و     کنندگانعر ستردگي نياز تقا   یهاسازمان  1ی رقابتريگشکل و گ
  ةش مجبور به ارائويبازار خ سووهم و یسووودآور شيجهت حفظ بقا و افزا يو خدمات یديتول

  کنندگانعرضووهدر همين راسووتا رقابت ميان  اند.شووده ترتيفيباک و ترمتنوع يکاالها و خدمات
باورند که      نير امحققان ب  قت يدر حقة کاال يا خدمات با کيفيِت بهتر شوووکل گرفت.         ارائ برای 

  گزاره نيا .دشويم انيمراجعان منجر به حفظ مراجعان و مشتر و رضايت تيفيک یسطوش باال
گردانان  تور. (Hossain and Leo, 2009) ابدييار نمود ميبسووو يخدمات عيدر صوووناويژه به

   .سفر هستند عيتوز ستميس یهامولفه نيترياصل وجز يمسافرت یهاو آژانس بزرگ
از   ي،مسووافرت یهاآژانس رياز سووا یدعو ةبا سوولب حق اقام تواننديبزرگ م تورگردانان

  رنديگخود ب گانيرا از همسا  ی، بازارگردشگر یانحصار  یهانامهتوافق یاجبار به امضا  قيطر
  ياتو بانک اطالع يشوووبکه خروج ،تجربه کسوووب و کار رينظ ي،با سووولب حقوق و اين کار را

  اییورود به بازار با موانع جد     یبرا تری کوچک ها آژانس. بنابراين  دهند يمانجام   ی،مشوووتر
را ندارند و به ناچار مجبور به خروج از   یديجد يندگينما سيرو هسوووتند و قدرت تأسوووروبه

 (.Papatheodoro, 2003) شونديبازار م
ستيم و         ريگشکل برای  شگری نيازمند ابزارهای نظارتي ه صنعت گرد سالم در  ی رقابت 

با ايجاد شووورايط رقابت سوووالم و عادالنه وضوووعيت بازار را از حالت               تواند يمرقابت    قحقو
يمپرداختهی ضووودرقابتي هاهيروة حقوق رقابت به مجموعانحصوووارگونه خارج کند. در زير 

ی مخل   ها ادغام و جمعي )توافقات عمودی و افقي( و   جانبه  ک؛ که شوووامل توافقات ي     شوووود
يمی از رفتارهايي هسوووتند که باعث اخالل در رقابت بازار           انمونه  هرکدام رقابت هسوووتند و    

  یديکل ی راهبرد ةمسوووئل کي نوانعخدمات به تيفيبهبود ک یرقابت برا ي،طور کلبه .شووووند
که به   ييهاشده است. سازمان   شناخته  کننديم تيکه در بخش خدمات فعال ييهاسازمان  یبرا

را به انيترمش  یتمندرضاي از  یسطوش باالتر  ابندييخدمات دست م  تيفياز ک یسطح باالتر 
 (.Guo et al., 2008)خواهند داشت  داريپا يرقابت تيبه مز يابيدست یبرا یاعنوان مقدمه

                                                           
1 Competition 
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امروزه صنعت گردشگری کشورمان نيز همانند ساير صنايع نيازمند رقابت برای افزايش       
ست     سيا ست. قانون اجرای  صل  کيفيت و کارايي ا سي )از اين پس      ۴۴های کلي ا سا قانون ا

صل   صل  ابالغي هایسياست   اجرای قانوني ةحيال» ( با ادغام۴۴قانون ا ساسي   قانون ۴۴ ا  و ا
 منع و ابترق تسهيل» ةحيال و «غيردولتي هایبخش به دولتي هایبنگاه و هافعاليت واگذاری
صار  سال        بازرگاني وزارت «انح سي قرار گرفت و در  سالمي مورد برر شورای ا در مجلس 
جام  آن، سران  دييتأتصويب شد؛ اگرچه پس از ايرادات متعدد شورای نگهبان و عدم     138۶

سال   صلحت نظام     138۷در  شخيص م صورت قانون فعلي به اجرا   شد و به  دييتأدر مجمع ت
ر  ات ضوودرقابتيْ بنيان رقابت را دبا اين حال از نظر حقوق رقابتْ گاهي برخي توافقدرآمد. 

سست و روند طبيعي بازار را مختل     س . بنابراين کننديمبازار  ضر اين     م صلي پژوهش حا ئلة ا
ی  وکارهاکسوووباسوووت که موضووووع رقابت تا چه اندازه به شوووکلي سوووالم و عادالنه ميان  

ی ضووودرقابتي در بازار    ها هي رواسوووت  و اگر نيروها و  گردشوووگری  موجود شوووکل گرفته   
رای ب. هاسووتهيرودنبال آگاهي از چيسووتي اين گردشووگری وجود دارد، تحقيق حاضوور به 

سيدن به موفقيت در   ص   ر صادی  منتج از آن، رعايت قواعد حقوق   ساز يخصو ی و رونق اقت
پيشووورفت و موفقيت اقتصوووادی   گرنظارهبا اعمال اين قوانين،  هادولترقابت الزم اسوووت و 

اقتصاد    یهاو عوامل مؤثر در توفيق نظام اتياز ضرور  يکيعنوان به ز حقوق رقابتهستند. ا 
سايي     . شود يم اديبازار آزاد  شنا ضوع رقابت و  ضدرق هاهيروبنابراين پرداختن به مو ابتي  ی 

ويژه در ايران که هنوز  سووزايي برخوردار اسووت، بهموجود در بازار گردشووگری از اهميت به
ست.        ست و برای بقای خود نيازمند رقابت و پويايي ا صي نوپا حقيق  هدف از تبخش خصو

ضر   سايي    حا سفر و گردشگری        هاهيروشنا ضدرقابتي، با تاکيد بر بخش عرضه خدمات  ی 
 ر گردشگری است.شهر تهران، در بازا

 مباني نظري پژوهش
 رقابت -1

. تاسووگرفتهصووورتازآنجاکه رقابت يک مفهوم نسووبي اسووت، تعاريف متعددی از آن  
شور در توليد المللنيبی تجارت هاهينظرية پا( بر 2008)1هانگ  ، رقابت را توانايي يک ک

مد واقعي            با افزايش و حفظ درآ بازار آزاد و برابر همراه  مات در شووورايط  خد کاال و 
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تاکنون  .کنديمي باشد تعريف المللنيبی که پاسخگوی نياز بازارهای اگونهشهروندان به 
مزيت »ية نظربه  توانيمارائه شوووده اسوووت. از آن جمله  رقابت  دربارۀمختلفي  یهاهينظر

شاره کرد؛   « مطلق سميت ا های است که فقط در وضعيت  ي رقابت فعاليت وی،از نظر آدام ا
که اميآيد. هنگپديد مي برابر نيسووتند،که عرضووه و تقاضووا   کهزمانييعني  ،«عدم تعادل»

بد    يا ک        ، عرضوووه عرضوووه افزايش  با ي به ديگران  ندگان برای تحميل آن  ق دکن بت  يگر ر ا
يووابوود متقوواضووويووان برای  عرضووووه کوواهش مي  کووهيعني زمووانيو برعکس،  ،کننوودمي

به رقابت برمي       اختصووواص به خود  به   . (13۷۶)رناني،   خيزند کاالهای موجود  اين تئوری 
و از اين نظر، کشوووری از   کنديمتفاوت کارايي کشووورها در توليد محصوووالت اشوواره   

 توليد کند. ترانارزکه محصولي کارآتر با قيمت  استمزيت مطلق برخوردار 

 ي ضدرقابتيهاهيرو -2
صل   1مادۀ  11طبق بند  ضعيتي در بازار که  : »شود يم، رقابت اينگونه تعريف ۴۴قانون ا و

در آن تعدادی توليد کننده، خريدار و فروشوووندۀ مسوووتقل برای توليد، خريد و/ يا فروش  
يت          عال يا خدمات ف ند يمکاال  ندگان، خريداران و         یطوربه . کن يدکن يک از تول که هيچ 

شند، يا برای ورود      شته با شندگان قدرت تعيين قيمت در بازار را ندا به بازار يا  هابنگاهفرو
شد.    شته با ست يس قانون اجرای »؛ «خروج از آن محدوديتي وجود ندا صل  هاا  ۴۴ی کلي ا
بة            يا چندجان قانون شووورمن اعمال دو  ند  به  ، هرگونه  ها بنگاه همان باني و توافق را  وان  عنت

 ۴۴، مادۀ ۴۴(. در قانون اصل  29۵ص : 1393)غفاری فارساني، « است بردهمصاديق آن نام  
ی ضدرقابتي يک جانبه اختصاص دارد.   هاهيروبه  ۴۵به توافقات ضدرقابتي جمعي و مادۀ  

يا   معاهدۀ ليبسوووون، هرگونه توافق، تصوووميم     101در حقوق اتحاديه اروپا نيز، طبق مادۀ     
رقابت باشووود      ۵يا اخالل، و انحراف  ۴، محدوديت  3آنْ ممانعت   2يا اثر  1فعاليتي که هدف   

به  توانيمی ضدرقابتي را  هاهيروطور کلي میاير با بازار مشترک است و ممنوع است. به    
ی کرد، که در ادامه به مفهوم و مصاديق هر يک در بندميتقسو جمعي  جانبهکدو دستة ي

 .شوديمرداخته بازار گردشگری پ

                                                           
1 Object 

2 Effect 

3 Prevention 

4 Restriction 

5 Distortion 
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 جانبهي ضدرقابتي يکهاهيرو -1 -2
 سو استفاده از موقعیت مسلط -1-1-2

اسووت که موقعيت مسوولط به تاکيد شووده« معاهدۀ ليسووبون 102مادۀ »در اتحادية اروپا در 
که سوووو اسوووتفاده از اين موقعيت صوووورت نگيرد      خودی خود ممنوع نيسوووت و مادامي 

سلط Norinder, 2015ممنوعيتي هم وجود ندارد )  یساختار  يژگيو کي (. موقعيت م
ست  شرکت پ  شود ياطالق م يتيبه وضع  و بازار ا س   شرو يکه  ا در ر ييباال اريسهم بازار ب

شد. در موارد پ    ارياخت شته با ست با جمع  تردهيچيدا شو  زين يبازار، ممکن ا که  ميروبرو 
 جمعيصار  انح با يکديگر با ايجاد موقعيت مسلط و همچنين تباني شرکت   يندر آن چند

از سوی ديگر، داشتن موقعيت مسلطْ خود     (.2002 ی،دهند )دادگاه بدوب ليتشک  یمؤثر
، مگر در مواردی که با سو استفاده از شودينمی ضدرقابتي محسوب هاهيروبه تنهايي از 

ی ديگر هاطرفموقعيت مسووولطْ نظم بازار مختل شوووود و باعث اضووورار ]يا آسووويب[ به  
 ةارائ ليدلممکن اسووت به تورگردان کدر صوونعت گردشووگری ي عنوان مثال، به شووود؛

 (.Papatheodoro, 2003) بتواند بر بازار مسلط شود انيخدمات موفق به مشتر

 هامتیقاخالل در  -2-1-2
 1زیآمضیتبعگذاري قیمت -الف
ند    :کند يمرا اينگونه تعريف   زيآم يتبعی گذار مت يق ۴۴قانون اصووول    ۴۵مادۀ  « ب»ب
ا که حاکي از تبعي  بين دو ي ييهامتييا خدمت مشووابه به ق العرضووه و يا تقاضووای کا »

شرايط م  چند طرف معامله و يا تبعي  قيمت بين مناطق مختلف به عامله رغم يکسان بودن 
 یگذارمتيانواع ق در اقتصووواد،«. جانبي آن باشووود یهانهيحمل و سووواير هز یهانهيو هز
تفاق  ا يهنگام  که  درجه سوووه  زيآم يتبع یگذار مت ياز جمله ق  ،وجود دارد زيآم يتبع
تد يم نده      اف نده ق دي تول اي که فروشووو فاوت  یها مت يکن ف مختل یها گروه یرا برا يمت

 .کنديم نييکننده تعمصرف

 

                                                           
1 Discrimination Pricing 
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 1گذاري تهاجميقیمت -ب
ی تهاجمي به دو گذارمتيق ۴۴ی کلي اصل  هااست يس قانون اجرای  ۴۵مادۀ « د»طبق بند 

سيم     سته تق ض ( 1: شود يمد آن به  ۀشد تمام ةاز هزين ترنيييا خدمت به قيمتي پاال کا ةعر
شو   ،جدی به ديگران وارد کند ةنحوی که لطم شخاص جديد به بازار  ( 2 د؛يا مانع ورود ا

شدن لطم  ةارائ شود  ةهديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن که موجب وارد   .جدی به ديگران 
)مخرب( شووود که  يتهاجم یهایگذارمتيمنجر به ق توانديگاها م ینفوذ یگذارمتيق
و  دي دج  یورود رقبا  یمانع برا  جاد يا اي بردن رقابت و    نياز ب یشووورکت در ابتدا برا   کي 

شووورها،  ک شووتريدر ب. بفروشوود نييپا داريناپا یهامتيخدمات را با ق ايبالقوه، محصووول 
  آن دشووووار اسوووت و شوووناسوووايي اسوووت اما اغلب اثبات يرقانونيغ يتهاجم یگذارمتيق
(et al., 2010 Dwyer.) هاجم  یگذار مت ياگرق بل      يت قا کاهش  به  در  يتوجهمنجر 

 یهاهيرو ۀ، ممکن اسووت در زمرقرار دهد ريتاثکننده را تحترقابت شووود و رفاه مصوورف
 .(Bolton et al., 2000) رديقرار گ يرقابت ضد

 مجدد محدودکردن قیمت فروش -ج
( اجبار 1 اند:مشووروط کردن عرضووة کاال يا خدمت به پذيرش شوورايطي که در ادامه آمده 

شده يا محدود کردن وی در تعيين قيمت فروش به هر  خريدار به قبول قيمت فروش تعيين
( مقيد کردن خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شووده يا محدود کردن وی در 2شووکلي؛ 

به هر شوووکلي؛     يا        3تعيين قيمت فروش  ( مقيد کردن خريدار به حفظ قيمت فروش کاال 
، يا محدود کنديما شووورکتي که از او کاال يا خدمت خريداری خدمتي معين برای بنگاه ي

شکلي )    شرکت مزبور در تعيين قيمت به هر  قانون اجرای  ۴۵مادۀ « ی» بندکردن بنگاه يا 
 (.۴۴ی کلي اصل هااستيس

 اخالل در معامالت -3-1-2
 احتكار و استنكاف از معامله -الف

صل   1مادۀ  20در بند  ست:  آمده ۴۴قانون ا ساد    ا صار، احتکار، اف مواردی که موجب انح
در اقتصووواد، اضووورار به عموم، منتهي شووودن به تمرکز و تداول ثروت در دسوووت افراد و   

                                                           
1 Predatory Pricing 
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اقتصووادی بيگانه بر کشووور   ةخاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و يا سوولط یهاگروه
شناخته   شود  سه   قانون م ۴۵مادۀ « الف». همچنين ذيل بند شود يماخالل در رقابت  ذکور 

شده     صور  ستنکاف از معامله مت ست:  حالت برای احتکار و ا ستنکاف فردی يا جمعي  ( 1ا ا
وادار کردن ( 2؛ يا خدمت موضووووع معامله       الاز انجام معامله و يا محدود کردن مقدار کا       

ستنکاف از معامله و يا محدود کردن     شخاص ديگر به ا ذخيره ( 3؛ آنها با رقيب معامالتا
نابود کردن    ئ      الکا يا  ناع از ارا ناع از فروش آن و نيز امت به     ةيا امت که اين  خدمت  نحوی 

ازار  يا خدمت در ب     الرفتن سووواختگي قيمت کا   ، اقدام يا امتناع منجر به باال     یسوووازرهيذخ
 .طور مستقيم يا با واسطه انجام گيردشود، اعم از اينکه به

 تبعیض در شرايط معامله -ب
در  زيآم يتبع، تحميل شرايط ۴۴ی کلي اصل هااستيسای قانون اجر ۴۴مادۀ  3طبق بند 

 .شوديمی تجاریْ از مصاديق اخالل در رقابت محسوب هاطرفمعامالت همسان به 

 فروش يا خريد اجباري -ج
( 2( منوط کردن فروش يک کاال يا خدمت به خريد کاال يا خدمت ديگر يا بالعکس؛               1

با اين شووورط که       ناع         وادار کردن طرف مقابل  با رقيب امت طرف مذکور از انجام معامله 
با رقيب                 3ورزد؛  با اين شووورط که طرف مذکور از انجام معامله  با طرف مقابل  ( معامله 

 (.۴۴های کلي اصل قانون اجرای سياست ۴۵مادۀ « و»امتناع ورزد )بند 

 ي ضدرقابتيهاهيروساير  -4-1-2
 ي ضدرقابتي جمعيهاهيرو -2 -2
 1عموديتوافقات  -1-2-2

 2تثبیت قیمت بازفروشي -الف
ستفاده از برند   تواننديمقدرت رقابت با همکاران خود  بر عالوهی بزرگ هاتورگردان با ا

ی مسافرتي وابسته را از طريق رها کردن و عرضه نکردن    هاآژانسو قدرت تجاری خود، 
هاست مجبور به نآ مؤثری سفر با اين استدالل که مستقل بودن تهديدی برای تبليغ هابسته

                                                           
1 Vertical Restrictive Practices 

2 Resale Price Maintenance(PRM) 
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عنوان تنها گزينة جايگزين شود. تنها راه برای استقالل کنند و در نهايت، خروج از بازار به
يبة آنْ جيتنی سفر دريافت کميسيون کمتر از تورگردان است، که هابستهگارانتي عرضة 

ستگي پديد ثبات آمده در بلندمدت خواهد بود؛ در حالتي ديگر، ممکن ي مالي به جهت واب
و  فروشوووانخردهرا برای  ها مت يقاسوووت تورگردان ميزان عرضوووه را کاهش ندهند، اما       

ی بروشووورهای تبليیاتي با تعيين سووقف قيمت   هامتيقمتمايز سووازند. اگرچه   هاواسووطه 
ی آشووکار و پنهان هایدسووتکار، اما کنديمعمل عنوان نوعي تثبيت قيمت بازفروشووي به
 (.Papatheodoro, 2003) کنديم استفادهيبرا  هاآن هامتيق

 1انحصار در خريد -ب
س  شرکت  یبرا ،از مناطق یاريدر ب  عوامل ديگرْ اي هاميوجود تحر ليدلها بهکارگزاران و 
 يفعاالن محل  يياجرا ييباعث عدم توانا     ها تي محدود  نيوجود دارد و ا ييها تي محدود 

قدرتمند وجود    يخارج  یها احتمال حضوووور گروه  ان،ي م نيا در .شووووديدر آن مناطق م 
س  تيباعث حما توانديکه م ،دارد ست ياز  ضيه  نيا شود.  يضدرقابت  یهاا دامه ا آنجاتا  ق

  بان يکه رق  يبزرگ در مناطق  یها تي موقع جاد يبا ا  یقو یگروه اقتصووواد کي که   ابد ي يم
و از طريق ايجاد  شوووديمهم  مانکاريپ ،کارفرما عالوه بر در آن وجود ندارد، خود یاديز

 (.Rodriguez, 2011) آورديمروية انحصار در خريدْ منطقه را به انحصار خود در 

 2انحصار در فروش -ج
رقابت ميان خطوط هوايي محلي ابعاد متفاوتي دارد، زيرا معيار انتخاب مشووتری به عوامل 
متعددی مانند قيمت بليط، نوع کالس پرواز )اقتصوووادی، تجاری و درجه يک(، کيفيت           
خدمات، زمان پرواز، نوع فرودگاه، پذيرايي و سرگرمي بستگي دارد؛ همچنين بسياری از    

ای از جمله مشوومول مقررات اقتصووادی 3ه تحت کنترل بريتيشاز جمله فرودگا هافرودگاه
ستند، زيرا     سقف قيمت ه ست يس نر  بازده و  صيات انحصار در فروش      گذارانا از خصو

ند. از انواع     گاهي دار قابتي در  ها هي روآ مايي  ها شووورکت  ی ضوووودر به   توانيمی هواپي

                                                           
1 Monopsony 

2 Monopoly 

3British Airport Authority (BAA) 
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شرکت با  گذارمتيق شاره ک هاشرکت ی تهاجمي يا تباني يک  ة آن جيتنرد که ی ديگر ا
 است.همتيقتقسيم يا تسهيم بازار و همچنين اخالل در 

 1تقسیم سرزمیني -د
ض  سته  یبرا يمتقا سته  از شتر يب يمجزا و تک سفر  یهاب ست. ا    یهاب  کي نکهيسفر کامل ا

صد در کدام   سته  کيمق ست که با  کي رديها قرار بگاز ب ع مورد توجه واق ديعامل مهم ا
 تياهد ديگر عيتوز یهاکانال مقصد را به سمت   یاديتا حد ز نيانتخاب همچن نيشود. ا 

 شده آغازدر انگلستان  1980از اواخر دهه  يمجزا و تک سفر یهادر بسته افزايش .کنديم
 ی مقصوودها در اين بين بندميحال، تقسوو  نياسووت. با ا درصوود رشوود داشووته    ۴0و حدود 

 متحده االتيو ا ايآسوو ،خاور دور یبه کشووورها التيتعط مياسووت. رشوود عظ  توجهقابل
 (.Evans, 2019) کرده است جاديا دهامقص نيا یرا برا التياز تعط يمين با يتقر

 2فروش اجباري -و
از   يکيواحد اشوواره دارد.  ۀکنندنيتأم کيبه فروش دو محصووول توسووط فروش اجباری 

رکيب  تبه شرط  محصول تنهاعبارتي، وقتي که يک ؛ بهاستاجباری محصول  محصوالتْ
طور  به توانيرا م اجباریحال، فقط محصوول   ني. با افروخته شوود  گريمحصوول د  کيبا 

سته  افتدياتفاق م يزمان فروش اجباریکرد.  یداريجداگانه خر  اياز دو محصول   یاکه ب
از  يکيعنوان به فروش اجباری. دنشووويفروش واحد ارائه م کيصووورت خدمت با هم به

 تياسووتفاده از موقع سووو زا اینمونه 3TFEU یهاهيرو 102 ۀذکرشووده در ماد یرفتارها
 (.Smith, 2009 به نقل از Maziarz, 2013) است مسلط

 توافقات افقي -1-2-2
 4تثبیت قیمت -الف

انحصار در فروش و نيز احتمال تباني در بازارهای وسيع ملي و بين المللي در صنعت گردشگری     
متناق  است. هماهنگي بين برگزارکنندگان    هاآنوجود دارد، هر چند که نحوۀ بررسي قانوني  

                                                           
1 Dividing Territories 

2 Tying/Bunding Agreement 

3 Treaty on the Functioning of the European Union 

4 Price Cordination 
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منجر به تثبيت قيمت در مقصوودهای گردشووگری شووود اما اين     توانديمی بازاريابي هانيکمپو 
و بعيد نيست که هدف    شود ينمداخلي  کنندگانمصرف منجر به کاهش مستقيم رفاه   الزاما رويه 
 (.Rodriguez, 2011ی محلي انحصاری قرار گيرد )هاآژانس

 کنترل تولید -ب
به انعقاد توافقاتي        » قدام  به   کنند يمدر برخي موارد، رقبای تجاری ا موجب آن ميزان  که 

 (1389)وکيلي مقدم،.« دکنيميا با آگاهي طرفين تیيير  کنديمتوليد کاهش پيدا 

 تقسیم يا تسهیم بازار -ج
تقسويم يا تسوهيم    ۴۴ی کلي اصول  هااسوت يسو قانون اجرای  ۴۴مادۀ  ۶گذار ذيل بند قانون

  ، زيرا در اين صورت فقط است دانسته بازارکاال يا خدمت بين دو يا چند شخص را ممنوع  
يا اين که معامالت خود را با گروه      کنند يماصوووي تجارت  يک يا چند فعال در بازار خ       

 (.1389)وکيلي مقدم،  دهنديمانجام  کنندگانمصرفخاصي از 

 تباني در معامالت -د
باني يکي از   ظام حقوقي ايران اسووووت.     ها جرمت عامالت دولتي در ن جام م ی شووووايع در ان

. تباني در مناقصووه شووونديممعامالت دولتي در ايران به دو شووکل مناقصووه و مزايده انجام 
ی مختلفي از جمله ارائة  هاشووکلو اغلب به  رديگيمدر معامالت بزرگ صووورت  ترشيب

پيشووونهادهای مبهم  بدون سوووپرده و خارج از نوبت، انصوووراف از ادامة فرايند مناقصوووه، و  
(. انواع 138۶، نژاديمنت) رديگيمخودداری از انعقاد قرارداد و سوواير اشووکال آن صووورت 

 (.Pettinger, 2019تباني ضمني و رهبری قيمت ) تباني عبارت است از تباني رسمي،
ی پيشين مرور شد، چهارچوب مفهومي پژوهش در قالب شکل هابخشبر اساس آنچه در 

 قابل ارائه است. 1شمارۀ 
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 مرور پیشینه

 تحقیقات خارجي -1
شور تا  ةبا مطالع یادر مقاله( 2019)1چياراووتي س  لنديک شت  يبه برر از  ياخالق یهابردا

 جيانت پرداخت. لنديتا یدر گردشگر  ريدرگ فعاننيذ دگاهياز د زيآم يتبع یگذارمتيق
شان م  شگر    زيآم يتبع یگذارمتيکه ق دهدين صنعت گرد و  يقنه اخال ييبه تنها یدر 

دارد.  يموجود بسووتگ تيوضووع تيو ماه ياصوول یهازهيانگ به بلکهي اسووت، اخالقرينه غ
صورت  زيآم يتبع یگذارمتيق يةعنوان مثال، روبه سب    آنْ ۀزيکه انگيدر نجات دادن ک

                                                           
1 Yingyot Chiaravutthi 
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تر قبولگردشگران ثروتمند متمرکز است قابل یبر رو هيرو نيکه ا يهنگام ايو کار باشد 
 در ينقش مهم متيسوواختار اسووت و شوودت اختالف ق  کي نياکه  دارديمو بيان  اسووت

 .کنديم فايا زيآم يتبعی ذارگمتياز ق يدرک اخالق
  يضدرقابت  یهاتيفعال يساختار بازار و بررس   ميترس ( در مطالعة خود به 2019) وانسيا 

ص    شده خصو شگر    ييونقل هوادر حمل ريدر اثر تحوالت اخ ي ايجاد سفر و گرد ی  و بازار 
با تلفيق مباحث کالن اقتصوووادی و نحوۀ رفتار و       اسوووتکرده؛ وی تالش اسوووت پرداخته 
در بازار به يک شناخت واقعي در بازار برسد. برای دسترسي به       کنندهمصرف ی ريگميتصم 

: در بخش اول، به مطالعة نحوۀ  اسوت کردهدسوته تقسويم    ۴اين مهم، وی مطالعات خود را به 
ازار با تاکيد  در ب کنندهمصرف ی ريگميتصم چگونگي  نيچنهمو  کنندهمصرف دسترسي به   

است؛  ی مسافرتي پرداختههاآژانسسفر و بررسي رابطة تورگردان و  بر حوزۀ توزيع خدمات
رات  از مقر یاو منطقه  يمل تي ماه  کي و تفک ييما يهواپ صووونعت  شووورفت يپ، بخش دومدر 

  ؛ در بخشاستشدهمطرش  شدن صنعت مذکور يجهان شيافزا نيو همچن ييونقل هواحمل
و  پردازديرو هسووتند مکه فعاالن در صوونعت با آن روبه يمشووکالت ها وبه بخش هتل ،سوووم
 قيکنندگان از آن طرکه مصووورف عيتوز یهامختلف کانال یها بخش اني روابط م نيهمچن
یريگجهينت ،چهارم است؛ در بخش مورد بررسي قرار گرفته  کننديم دايپ يها دسترس  به هتل

 .  شوديمبيان  مطالعات آتي یبرا ييهاهيو توص ها
شگری     »با عنوان مطالعة خود ( در 2003)1پاپاتئودرو شکالت رقابت در گرد شف م  «ک

به اهميت رقابت در بخش خدمات گردشوووگری که به تازگي نمايان شوووده و همچنين به    
از موقعيت مسووولط و فعاليت ادغام و سوووپس رقابت در          اسوووتفاده  سوووويي مانند   ها مولفه 

بر در برا کنندگانمصوورفة حمايت از الزماسووت و حقوق رقابت را گردشووگری پرداخته
 . دانديماستفاده از قدرت بازار  رقابت و سو
عت      ها هي رو»با عنوان  ( نيز در تحقيقي 2011)2رودريگز قابتي در صووون ی ضوووود ر
سو «گردشگری  ستفاده از موقعيت مسلط توسط ذينفعان را بررسي کرد و بيان       ،   دارديما

س  ی دارای موقعيت مسلط از توافقات ضدرقابتي، به  هابنگاهکه  تفاده  ويژه، انحصار خريد ا
يمان رفاه آن و و در راستای نق  حقوق کنندهمصرفو اين توافقات را به ضرر  کننديم

                                                           
1 Papatheodorou 

2 Rodriguez 
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. پردازديمدر گردشگری   هاهيروو همچنين به اهميت نظارت برای جلوگيری از اين  داند
از  ی هواپيماييْ ها شووورکت آيا ادغام   »عنوان ی با  امقاله   ( در201۷و همکاران )  1کارلتون 

ی ها شووورکت ادغام اخير تعدادی از    «ی ضووود رقابتي ها هي رويا از   کند يمرقابت حمايت     
بررسوووي  ها يصوووندل قيمت و کرايه    ريتأث با توجه به     هواپيمايي اياالت متحده آمريکا را    

ست کرده شان    ی از روش تجزيهريگبهره. اين پژوهش با ا سيون ن که   دهديموتحليل رگر
قابتي نبوده    ها ادغام  قات ضووودر ند و همچنين  در زمرۀ تواف يه اسووومي    ريتأث ا منفي بر کرا

 اند.نگذاشته

 تحقیقات داخلي -2
قدم )    با و وکيلي م له   ( در 1393حبي قا با عنوان  ام قابتي در روابط    »ی  قات ضوووود ر تواف

به بررسي توافقات عمودی و تبيين مصاديق آن از جمله تعيين    « کنندهعرضه توليدکننده و 
مت            يت در توزيع و تبعي  در قي حدود عامالت انحصوووواری، م مت فروش، م قل قي حدا

در اين مقاله، با توجه به جديد بودن مفاهيم حقوق رقابت، متون قانوني مصوب   ند. پرداخت
مقايسووه شووده و نقاط ضووعف و قوت متون  کشووورهای مشووابه در سوواير هانمونهدر ايران با 

ش   شان داد که تحليل آثار توافقات ضدرقابتي و   است دهقانوني ايران بررسي  . نتيجة مقاله ن
( در 139۴. از سوی ديگر، کوخايي ) مورد پذيرش است  هاآنعدم اتکای صرف به قالب  

يت قيمت، ي شامل تثبلالملنيبباطل در حقوق رقابت  مطلقا اعمال رقابتي »ی با عنوان امقاله
به  ا حقوق رقابت و سازوکار آنمنشضمن پرداختن به « تقسيم بازار و محدوديت در توليد

، تقسوويم  ي شووامل تثبيت قيمتالمللنيبباطل در حقوق رقابت  مطلقا توضوويح اعمال رقابتي 
بازار   بازار و محدوديت در توليد و اثرات آن     يان   پردازديمها بر  که   کند يمو همچنين ب

منجر به نوع ديگری  توانديمدر تضاد است    ضدانحصار  تقسيم بازار ضمن اينکه با قوانين   
شود؛ وی به اين مهم     ضدرقابتي، يعني محدوديت توليد،  که يک عمل  پردازديماز عمل 

و  باشد  هداشت دنبال درپي بهساير اعمال رقابتي باطل را به صورت پي   توانديمرقابتي باطل 
باني ی تهاشووورکتدر نهايت تدابيری نظير پرداخت جريمة نقدی، حبس و تحريم جمعي 

 است. کننده ذکر کرده

                                                           
1 Carlton 
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« اخالق و حقوق رقابت در صوونعت دارو سووازی»ی با عنوان امقاله( نيز در 139۶حسوويني )
د ی ضووهاهيرودر جلوگيری از ارتکاب  مؤثرعنوان عاملي بازدارنده و رعايت اخالق را به

داند و نقش شووورای رقابت در نظارت بر صوونعت داروسووازی و نيز نقش اخالق ابتي ميرق
( در 1390. پاسووبان و بهفر )کنديمی در ممانعت از نق  حقوق رقابت را بررسووي احرفه
،  «و سوووازمان تجارت جهاني المللنيبی ضووودرقابتي در تجارت هاهيرو»ی با عنوان امقاله

با         بارزه  بت را م قا عث           انحصووووار ذکر مي هدف حقوق ر با که  هايي  تار ند و از رف کن
. سازمان تجارت جهاني وظيفه دارد  کنديماند جلوگيری ی موقعيت مسلط شده  ريگشکل 

 تا تجارت آزاد را تضمين کند. 
شريح و بيان اهداف حقوق رقابت،     ضر، پس از ت صول حاکم   نيترعمدهدر مقالة حا ا

، يعني ممنوعيت توافقات میاير رقابت و       الملل نيبی ضووودرقابتي در تجارت    ها هي روبر 
 اند.استفاده از موقعيت مسلط، مطرش شده سو
ی هاپژوهشکه بجز در تعداد محدودی از  شود يمبا مرور تحقيقات پيشين، مشخص    

صنعت گردشگری، توجه چنداني به اين      هاهيرورغم اهميت داخلي علي ضدرقابتي در  ی 
شده  ست تا انواع      مهم ن ضر بر آن ا ست. بنابراين پژوهش حا ضد رقابتي را در  هاهيروا ی 

شگری ايران ، به  شگری    بازار گرد سفر و گرد ضة خدمات  زه که امرو_ ويژه در بخش عر
 .در محيطي رقابتي در حال فعاليت هستند، مورد مطالعه قرار دهد

 روش
و  یاکتابخانهپژوهش حاضوور پژوهشووي توصوويفي اسووت که برای آن از دو روش مطالعه   

اسوووت. در بخش مطالعات ميداني، از روش مصووواحبه اسوووتفاده  ميداني بهره گرفته شوووده
ستادان حوزۀ       . است شده  جامعة آماری پژوهش حاضر متشکل از متخصصين، خبرگان و ا

با  مرتبط بعضووا دارای تحصوويالت دانشووگاهي و  شوووندگانمصوواحبهمربوط اسووت. تمامي 
 هر تهرانش  یخدمات سفر و گردشگر   ةبخش عرض ة فعاليت در سابق گردشگری هستند و   

شته نيز حوزۀ رقابت را  و ضاوتي و گلوله   انددا ستفاده از تلفيق دو روش ق نفر  1۴رفي ب. با ا
 عداد نمونه رسووويدن به    عنوان نمونه انتخاب و مورد مصووواحبه قرار گرفتند. مالک اين ت     به 

با ادامة مصوواحبه با افراد جديد بود. مدت زمان  هاپاسووخعبارتي تکراری شوودن اشووباع يا به
دليل عدم امکان گردآمدن سوواعت بود. در اين تحقيق، بهطور متوسووط يکبه هامصوواحبه
شد.        طور همخبرگان به صاحبه انتخاب  شترک، روش م سة م صاحبه زمان در يک جل   هام
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شمارۀ    ضبط، م  شدند. در ادامه، جدول  ي  شناخت تيجمعاطالعات  1کتوب و کدگذاری 
ه  استفاد  افتهيساختار مهيندر اين پژوهش، از مصاحبة  . دهديمشونده را نشان   افراد مصاحبه 

( TA)1با اسووتفاده از روش تحليل تماتيک هامصوواحبهآمده از دسووتی بههاداده شوود و
(Braun & Clarke, 2006 )وتحليل شدند.تجزيه 

 مربوط به افراد مصاحبه شونده يشناختتیاطالعات جمع. 1جدول 

 سابقه شغل و سمت تخصص تحصیالت کد

R1 سال 20 مدیرفنی بند الف گردشگری کارشناسی 

R2 سال 10 کارشناس رسمی دادگستری گردشگری و حقوق دانشجوی دکتری 

R3 سال 20بیش از  خدمات مسافرتی مدیر عامل دفتر گردشگری دانشجو کارشناسی 

R4 گردشگری دکتری 
متخصص و فعال گردشگری 

 الکترونیکی
 سال 10بیش از 

R5 سال 16 مدیرفنی و مدیرعامل آژانس بند ب گردشگری کارشناسی 

R6 سال 12 مدیرفنی و مدیرعامل آژانس گردشگری کارشناسی 

R7 سال 15 مدیر بازرگانی آژانس بازاریابی کارشناسی ارشد 

R8 سال 8 مدیر عامل و مدیر فنی آژانس گردشگری کارشناسی 

R9 سال 20 مدیر عامل آژانس گردشگری گردشگری کارشناسی ارشد 

R10 سال 17 مدیر فنی بند ب آژانس گردشگری گردشگری کارشناسی ارشد 

R11 سال 15 مدیرتور گردشگری کارشناسی 

R12 سال 20 گردشگریمدیر عامل آژانس  کارآفرینی دکتری 

R13 سال 15 مدیرفنی آژانس بازاریابی کارشناسی ارشد 

R14 سال 15 مدیرعامل آژانس گردشگری دکتری 

ر داسوتخراج شودند.    هامصواحبه کدگذاری اولية شودند؛ اين کدها از متن   هادادهابتدا 
ی مربوط به هريک از کدها      ها دادهکدگذاری و    مند نظام ی اوهيشوووبه   ها دادهاين مرحله،  

دهای وبرگشووتي بين کشووناسووايي شوودند. از آنجا که الزمة تحليل تماتيک حرکت رفت  
ستخرج از   صاحبه م صاحبه ی قبلي و هام ست،  هام صاحبه ی مربوط به هادادهی جديد ا  هام

کدگذاری انجام پذيرد. در      نيترجامع در چند مرحله کدگذاری شووودند تا مختصووور و         
 اند.شده ارائه شدهبه همراه کدهای استخراج هادادهی از انمونه، 2جدول 

                                                           
1 Thematic analysis 
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 «مسلط تیاز موقع استفاده سو» يةرو يبرا هیاول ياز استخراج کدها يانمونه. 2جدول 

 کدهای اولیه )متن مصاحبه( هاداده
کنترل کار هارا   Bاست؛ در حال حاضر آژانسی مثلتا حدودی این اتفاق افتاده

 به دست گرفته است. تا حدود زیادی
 اعمال کنترل، اعمال نفوذ

از  هرکدام .ردیگیماینگونه موارد صورت  عدم مدیریت صحیحعلت به
 ی سطح تهران این موارد را دارند.هاآژانس

 مشکل مدیریت

و بازار باشد مشهود است و این  رقابتاین موارد در هر کشوری که مبتنی بر 
 .شودیماجرا  عمومیشابلون صورت یک رفتار شغلی به

 عمومیت پدیده
 

 کنترل عرضه و تقاضا است. مؤثرموارد در میزان عرضه و تقاضا هم  بسیاری ازمتاسفانه بله در 
محدودیت  توانندیم، اما در سیستم توزیع کنندینمتقاضا را محدود  معموالً

مثل مسیر های شرق  خاطر نداشتن رقیبایجاد انحصار بهایجاد کنند، درواقع 
 .ی خرده فروش از بازارهاآژانسحذف آسیا و ... و 

بازار انحصاری در برخی 
ی گذارمتیقمسیرها، 

 تهاجمی

يي با هم ادغام شوودند و پس از آن، هامقولهشووده در قالب در ادامه، کدهای اسووتخراج
شدند؛  آورجمعی مرتبط با هر مقوله هاداده ساي    هارمقولهيزو  هامقولهي، عبارتبهی  ي شنا

ترسوويم شوود و در مرحلة بعد، هر مقوله با  هاليتحلشوود. سووپس نقشووة تماتيک )مضووموني( 
و  ها دادهبا سووواير    اشرابطه ی زيرمجموعة خود )زيرمقوالت( تعريف و  ها دادهرجوع به  

بودند و در مراحل بعد اصوووالش و يا  فرضشيپ هامقولهبيان شووود. در اين مرحله،  هامقوله
استفاده از موقعيت   سو »ی از اين کدها را برای روية انمونه 2م صورت گرفت. شکل   ادغا

 .دهديمنشان « مسلط
شوووده بررسوووي و کدهای اسوووتخراج هامقولهارتباط ميان  هامقولهدر مرحلة بازنگری، 

( 1منظور، دو موضووع در نظر گرفته شوود: شوودند و درصووورت لزوم، بازنگری شوودند. بدين
ي دهکلش ها برای شده برای بررسي و اطمينان از پيوستگي آن   بازنگری کدهای استخراج 
ا يي اضافه ي هامقولهتا اگر الزم است کدها يا   هامقوله( بازنگری 2يک الگوی مشخص و  

اده استف سو»ی از ترکيب مقوالت و زيرمقوالت را برای روية انمونه 3حذف شوند. شکل 
 .دهديمنشان « از موقعيت مسلط

 

 



 181 |و همکاران  رضاخانی

 

 «مسلط تیاز موقع استفاده سو» يةرو ياز کدها برا اينمونه. 2شكل 

 

 «مسلط تیاز موقع استفاده سو» هيرو يکدها برا بیو ترک رمقوالتياز ز اينمونه. 3شكل 
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 هاافتهوتحلیل يتجزيه
ی هاهيروی ضووودرقابتي در قالب دودسوووته هاهيروگونه که پيشوووتر نيز اشووواره شووود، همان

و  هایبندسته دی هستند، که هر يک نيز از  بنددسته ضدرقابتي يک جانبه و چندجانبه قابل  
در  هاهيروای برخوردارند. در ادامه، به تفصوويل، به وضووعيت هريک از اين مصوواديق ويژه

اخته پرد شوندگان بازار عرضة خدمات سفر و گردشگری شهر تهران از ديدگاه مصاحبه       
 .شوديم

 جانبهکي ضدرقابتي يهاهيرو -1
 استفاده از موقعيت مسلط،   ضدرقابتي يک جانبه، مواردی مانند سو  ی هاهيرودر خصوص  
هارات   ها مت يقاخالل در  عامالت، اظ نده گمراه، اخالل در م مت     ، کن با قي کاال  عرضووووة 

سو     ستاندارد، کسب غيرمجاز و  شخاص، مداخله در     غيرا ستفاده از اطالعات و موقعيت ا ا
ستي( ق   معامالت يا امور داخلي بنگاه رقيب و تثبيت قيمت  شي )تباني باالد ابل ذکر بازفرو

به    تايج  درصووود از   ۷8که   دهد يمنشوووان  ها مصووواحبه  آمده از تحليل   دسوووتاسوووت. ن
ر در بازار عرضه خدمات سف« استفاده از موقعيت مسلط سو»ية رووجود  شوندگانمصاحبه

اسوووت؛ در حال حاضووور تا حدودی اين اتفاق افتاده: اندو گردشوووگری را تصوووديق کرده
(. متاسفانه بله در  R1است ) دست گرفته را تا حدود زيادی به کنترل کارها X سي مثل آژان

(. به صورت علني خير، اما با R4) است مؤثرموارد در ميزان عرضه و تقاضا هم  بسياری از
اين موضووووع را ديد که با توجه به قدرت عرضوووة خود و          توانيمدقت در برخي موارد  

سته    شتيباني توان ست گيرند و رقابت را در بين    پ سهم زيادی از بازار را در د   هارکتش اند 
 (.R10) کننديمسخت 

 تيعموم، تيريمشوووکل مد، اعمال کنترل و نفوذ همچنين در اين زمينه، عواملي مانند
ضه  ، دهيپد ضا و کنترل عر صار بازار ، تقا س  يدر برخ یانح جمي، ی تهاگذارمتيق، رهايم

شد تکنولوژ ، سهم بازار  ستارتاپ  یهاشرکت ظهور  ی،ر ف حذ ی،مجاز فروشي، نوپا و ا
. در انددانسوته را دخيل  گذارهيبه عنوان سورما  يبخش دولتي و حضوور  کيزيف یهاواسوطه 

نة روية    ی گذار مت يق»وجود  دهندگان  پاسوووخ درصووود از  ۷1، «ها مت يقاخالل در »زمي
صاديق اخالل در  « زيآم يتبع ست متيقرا که يکي از م ر زمان د معموال نمودند:  دييتأ ها

سفر اين اتفاق       صل پيک  ضای باال و در ف سط  افتديم(. بله اين اتفاق R1) افتديمتقا ، تو
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(. R4) ی آنالين خدمات سووفرهاسووامانهی چارترکننده يا تعدادی از هاشوورکتبرخي از 
(. R11) شوديمدر نظر گرفته  قطعا چون مخاطب نهايي مشتری است  کنسرسيوم درحالت
علت گرفتن  ی وابسوووته که دارای بودجه و رانت همکاری هسوووتند به         ها شووورکت  عمدتا   
 (.R12) شونديمی ويژه در نر  گذاری تبعي  قائل هافيتخف

، ميزان ارتباطات )رانت(،    ها مت يقعدم اطالع مشوووتری از  در اين ميان به عواملي نظير   
ی گذارمتيقدر بحث  مؤثرعوامل  عنوانبهی لحظه آخری، هافيتخفو  هاآژانسانحصار 

ز  يکي ديگر ا« ی تهاجميگذارمتيق»اشوواره شوود.  دهندگانپاسووخ، از سوووی زيآم يتبع
صاديق اخالل در   ست متيقم صد از   92. ها سخ در وجود اين رويه را در بازار  دهندگانپا

شدت  نمودند:  دييتأمذکور  ضرر به  هاآژانسبله به  و  هاسآژانی قوی با دامپينگ باعث 
شدن از ميدان   شدت، بعضي اوقات بخاطر خرابي وضعيت بازار     (. بهR5) شوند يمخارج 

پرواز برای صوودمه به رقبا نيسووت، اما اگر  صوورفا (. R6) و بعضووي اوقات برای لطمه به رقبا
شد اين کار را   ست چنين حالتي ر  دهد،  R8) دنکنيمخالي با (. در برخي موارد ممکن ا

شرايط گارانتي و چارتر برای   عموما اما به دليل وارد کردن خسارت به رقيب نيست و    در 
 (.R11) دهديمجلوگيری از زيان بيشتر ر  

سخ همچنين  صلي   براين باورند که عواملي نظير دهندگانپا آنالين  یهاسامانه ، بودنف
، جايزه و تخفيف خارج از عرف و قصووود لطمه به رقبا       ضوووابطه يبو چارترکننده، حراج   

محدود کردن » هامتيقديگر مصوداق اخالل در   اسوت. ی اين رويه شوده ريگشوکل باعث 
ی در اين بخش  اهي رودرصووود موافق بودند که چنين    92اسوووت که  « قيمت فروش مجدد  

 کنند يمۀ بازار هسوووتند و خرده فروش را مجبور به قبول     کنند نييتع ها قدرت وجود دارد: 
(R9.)  نر  مصوب نداريم، مگر عتبات عاليات، اما تور   عنوانبهچيزی  هاآژانسدر بحث

که ميليون نميدهي، چون ۴0مشوووتری بگويد چرا  تواندينمميليون بدهيم  ۴۵برزيل را اگر 
با  توانديم، آژانس دهميم VIPيا  دهمينم regularخدمات اسووت، و بگويد ترانسووفر  
مت         خدمات قي کاهش  يا  پايين ببرد     ها جيپکافزودن  يا  باال   ها بيشوووتر آژانس(. R7) را 

ند   خرده ند    یها آژانس و داللفروش هسوووت مده و بزرگتر هسوووت ند يم فروشووووانع  توان
 (.R13) ی کنندگذارمتيق

ي ثباتيبعدم آگاهي مشووتری، فصووول اوج تقاضووا و  عواملي همچون  دهندگانپاسووخ
مل    ها مت يق بازار مذکور ذکر کردند.      مؤثررا از جمله عوا اخالل » بر ظهور اين رويه در 
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ضدرقابتي ي هاهيرواز ديگر « در معامالت صاديق آن     جانبهکی  ست. يکي از م کار احت»ا
کر داليلي همچون رانت، با ذ دهندگانپاسخ درصد از   ۶۴است که  « و استنکاف از معامله 

ی در بازار عرضووة خدمات سووفر و  اهيروفروش بيشووتر و انحصووار، معتقد به وجود چنين  
شهر تهران بودند:     شگری در  سته با      گرد سته يا ناخوا ست و اين کار خوا اين روش بازار ا

سته  شويقي اعمال  هاب ضي از  R3) شود يمی ت ، اما دهنديماين کارو انجام  هاآژانس(. بع
يي داريم که بر هاآژانسمطرش اسوووت.  هانيراليا(. بله اين قضووويه بيشوووتر در R2همه نه )
 صووورتبهيک خدمت  کهيزمان(. R6... )کننديمبا ايرالين همکاری  شووانروابطاسوواس 

ست، چون اين اتفاق اتوماتيک ر         شد نياز به منع کردن ني شرکتي با انحصاری در اختيار 
 (.R10) دهديم

احتکار و اسووتنکاف از »با وجود روية  دهندگانپاسووخدرصوود از  3۶از سوووی ديگر 
ن  خير ايدر بازار عرضه خدمات سفر و گردشگری در شهر تهران، مخالف بودند:     « معامله

تعهدی  کنديمامکان وجود ندارد. آن آژانس خرده فروش نسبت به قيمتي که دارد خريد 
ي و خدمات مهم اسوووت دهسيسوووروزی که بعد از ندارد. تنها چي فروشعمدهنسوووبت به 

ست )  سعي  کنندينم(. وادار R7قيمت ا کاری کنيم که با ما بهتر رفتار کنند.  ميکنيم، اما 
مجبور کرد اين هم منوط به اين اسوووت که ما مشوووتری خوبي برای      توانينمهيچکس را 

، پس به ميکنيمتعداد هتل برات پر  n ميدار مييگويم کنندهنيتأمباشيم ما به   کنندهنيتأم
 (.R8فروشد )ای که اتاق کمتری را ميما با قيمت کمتری بده نسبت به فالني

له   »از ديگر مصووواديق اين رويه    عام که   « تبعي  در شووورايط م درصووود  100اسوووت 
ف و کردند اما تعري دييتأوجود اين مصداق ضدرقابتي را در بازار مذکور    دهندگانپاسخ 

شان متفاوت بود:     ستدالل اي صل       ا ساس ا صد، بر ا صددر شتر بله  شتری  مداریم ی، برای م
ثيرگذار ي تارساناطالعثابت شايد روی قيمت تبعي  قائل نشوند اما روی خدمات و نحوۀ 

 (.R13) کننديماين کار را  شانانيمشتری برای زيربرنامه(. بله برای R6است )
يست  ن دييتاقابل« فروش يا خريد اجباری»اين در حالي است که وجود قطعي مصداق   

صد از   ۶۵و  سخ در ضای وجود آن را انکار کردند و به وجود عواملي نظير  دهندگانپا  تقا
شتری، ، باال سته اعطای  عدم وفاداری م شويقي هاب ستناد کردند:  و  ی ت ر  خيخدمات ويژه ا

ی تشووويقي و هابسووته(. با R1اجباری نيسووت ) گونههواپيمايي هيچی هاآژانسدر مورد 
(. خير اين اتفاق R3که با رقيب معامله نکنند ) کننديمجذب مسوووافر مشوووتری را ترغيب  
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شرايط خاص مثل ويزای      هاآژانس؛ در افتدينم ست. در  شگری، برند خيلي مهم ا ی گرد
اينکار   گرددينمو بر  روديم، چون فرد هاسوووتآژانساروپا که غيرمجاز برای  طرفه کي 

(. در بحث رقيب ممکن است نگويند  R6) شود يمو شخص ثالث وارد معامله   کننديمرا 
که من ميدهم اون           ما ميگويد هتلي  با او     ده ينمکه از رقيب خريد نکن ا يا قيمت من  د 

شان     ست و ن ست )  ترفيضع که آژانس رقيب از آژانس ما  دهديممتفاوت ا (. خير،  R7ا
و روی پکيج هستند ولي مجبور و    هاهتلطور است که خدمات خود  طور مثال اينولي به
 (.R8) ميکنينممنوط 

ضوع   ضالتي   حا يتلواما با اين حال، برخي هم معتقد بودند که اين مو وجود دارد و مع
ظارت   ، موانع و ضوووعف قوانينهمچون  نده    ، دور زدن قوانين، عدم ن چارترکن و  قدرت 

يند سری از مشتريان بگو  شايد يک  مثال اجباری نيست، اما  انحصار محصول را برشمردند:    
شرايط موجود   معموال نام ی بههاآژانسو  ميخواهيمخدمات ويزای اروپا   نديآيمبخاطر 
ينمنه برای ويزای تک. اما پرواز تک آمسوووتردام بخواهند        دهند يمدر قالب تور پکيج   

ل بگيريد، اما در صوووورت ويزا بايد هتل هم بگيرند برای تعهد خروج هت حتما بايد  نديگو
دليل کمبود و انحصوواری بودن يک خدمت يا در (. ممکن اسووت بهR7بعد از اتمام ويزا )

شد        صادق با شلو  اين مورد  صول  شلو  ر     R10) ف صول  يم(. در برخي موارد و در ف
 (.R11) و در قالب پکيج دهد

با وجود اين رويه در  دهندگانپاسووخدرصوود  100،«کنندهگمراهاظهارات »در خصوووص 
ی  ها تي سووواتوقعات بيش از حد مشوووتری،   ند و به معضوووالتي مانند     بودبازار مذکور موافق   

ل  بله مرسوووم اسووت، مثفروش آنالين، تبليیات منفي و عدم آگاهي مشووتری اشوواره کردند: 
پکيج   نيترفيضووعی غيرواقعي يک تور با چند پرواز و اعالم نر  تبليیي با هافيتخفارائه 

  نيترفيضووع و يا نيترنييپاو پروازهای با کيفيت با عنوان شووروع نر  از  هاهتلتور، تبليغ 
تور اما با کمترين مدت اقامت بدون ذکر مدت اقامت و تبليغ            نيترنارزاپرواز يا هتل، تبليغ   
شب          بهترين زمان اقام سه  شب و اعالم قيمت تور  شب يا هفت  سه  ت مثل برگزاری تور از 

شرکت و برند دارد. اگر برای برند ارزش       R5شب )  ۷اما تبليغ  ستگي به  ست، ب (. فراگير ني
شند، توجه   ساني که توجهي    کننديمقائل با ستند ک (. در مواردی ديده R4) کنندينم، اما ه

(. بله، دادن نر  R11) خدمات هم منجر شده است  شده که به اختالف بين مسافر و مجری   
 (.R12شده )کاذب و وجود خارجي نداشتن خدمات وعده داده
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 «از اطالعات و موقعيت اشخاص  استفاده  سو کسب غيرمجاز و  »همچنين در خصوص  
در بازار عرضة خدمات سفر و گردشگری شهر تهران      دهندگانپاسخ نيز از ديدگاه بيشتر  

ی غيرمجاز، رانت اطالعاتي و سوورقت داده و هاتيفعالو به معضووالتي مانند  شوووديمديده 
 اطالعات اشاره شد:

 هانيراليااين موضوع بيشتر با چارترکنندگان و اطالعات رقبا در دفاتر بازرگاني 
  خورديممانند ديگر اصناف در اين صنف هم به چشم  مطمئنا  (.R5وجود دارد )

(R10 مشهود است اينگونه موارد موجب جذب مشتريان آژانس ثالثي .)دوشيم 
 (.R2) کننديمکه به نفع خود استفاده 

در اين « مداخله در معامالت يا امور داخلي بنگاه رقيب» رسووديمنظر از سوووی ديگر، به
  دييتأی را اهيرووجود چنين  دهندگانپاسوووخدرصووود از  82زيرا  شووووديمبازار کمتر ديده 

در بحث سهام خير، بيشترين     (.R3) کننديم هاروشکمتر مبادرت به اين  هاآژانسنکردند: 
ي به خواهر مديرفن مثال کار تحريک کارمندان اسووت، چون از آگاهي کمتری برخوردارند، 

ی  بيا برای من کار کن  ريگيمچقدر حقوق  نديگويمآژانس که خود کارمند همانجاست  
 (.R9(. خيلي به اين شکل نيست )R6که بانک اطالعاتي خوبي دارد ) دانديمچون 

ی غيرخصوووصووي يا  هابخشاما تعداد کمي هم بر اين باور بودند که اين موضوووع در 
 هااقامتگاهو  هاهتلی گردشگری،  هاشرکت چون ي ممکن است ديده شود:   خصوص  مهين

ي که صوص  خمهينی وابسته به دولت و  هاشرکت مالکيتي هستند و غير از  خرد و تک غالبا 
ی خصوصي اين موضوع اتفاق     هابخشدر  غالبا تصميمات هيئت مديره در آنها نافذ است   

 (.R5) [ممکن است مصاديقي ديده شود]ي ... خصوصمهين. اما در بخش افتدينم
صوص     ست که در خ ستاندارد   »اين در حالي ا ضة کاال يا خدمت غيرا ع قط طوربه« عر

يمي و ن دييتأاظهار نظری داشت، زيرا نيمي از پاسخ دهندگان وجود اين رويه را    توانينم
مانند           ناکارآمدی       ديگر آن را انکار کردند. تاييدکنندگان، مواردی  عدم وجود نظارت، 

ربط از تخصووص گردشووگری و عدم  شووده، عدم برخورداری مراجع ذیاسووتاندارد اعالم
خير، خدمات آژانس بر اسوواس درخواسووت  مردند: حمايت مراجع از کارگزارها را برشوو

ي خيلي فاصله داريم اما در سطح   المللنيببا استانداردهای   (.R2) رديگيممشتری صورت   
شخص   شيم        کنديمداخلي بايدها و نبايدهای ميراث م شته با ستي دا ولي اگر بخواهيم کا

(. از آن جهت که اسووتاندارد اعالم شووده هميشووه کاربرد R9) کنديمميراث برخورد  قطعا 
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صالش     ستند در برخي موارد دچار تیيير و ا نه،  لزوما (. R11) دنشو يمندارند و عمومي ه
يا   ی رقابتي گاهي برخي الزامات تور   ها یگذار نر چون نظارت الزم وجود ندارد و در   

 (.R5) شودينمبليط لحا  

 چندجانبهي ضدرقابتي هاهيرو -2
ی جمعي )چندجانبه( اختصووواص دارد که  هاهيروی ضووودرقابتي به هاهيرودسوووتة دوم از 

 ی ضدرقابتي جمعي عمودی و افقي است:هاهيرومشتمل بر 

 توافقات عمودي -1-2
ست ی بههاافتهبا توجه به ي صاحبه آمده از تحليل د سد يم، به نظر هام صاديق     ر شتر م که بي

 .شوديمتوافقات عمودی، در بخش عرضة خدمات سفر و گردشگری شهر تهران ديده 
شتر   سخ بي صد  ۷1) دهندگانپا ضدرقابتي  در شي »( وجود روية  ا با ر« تثبيت قيمت بازفرو

ند    مان ئة يک               ذکر عواملي  ناکارآمد، انحصوووار در ارا مديريت  ندارد،  تا عدم وجود اسووو
، رانت اهنيرالياو  هاچارترکنندهشورايط پيک تقاضوا، تباني    محصوول، کمبود عرضوه در  

له امکان بکردند:  دييتأی غيررقابتي گذارمتيقاقتصوووادی، اسوووتفادۀ نادرسوووت از منابع و 
گونه کارها بسوويار اسووت، به علت عدم اسووتاندارد و مديريت صووحيح در ادارۀ    انجام اين

باني نيسوووت، ولي چيزی که وجود دارد اين اسوووت که          R2گردشوووگری ) به معنای ت  .)
(. بله دليل R1هم بايد تبعيت کنند ) فروشووانخردهو  زننديمحرف آخر را  فروشووانعمده

ست.         صاد ايران ا شرايط عرضه محدود در اقت صلي آن  ساختار  هاشرکت ا ی هواپيمايي و 
و در زمان پيک تقاضوووا قادر به تعيين شووورايط   اندمواجهبا محدوديت شوووديد  هااقامتگاه

هسوووتند، که البته در بازار رقابتي در فصووول کم   فروشوووانخردهدلخواه برای خريداران يا 
(Low season در جهت عکس آن باالترين انعطاف از همان گروه مشووواهده )شووووديم 
(R5   بله انجام .)ليه هواپيمايي ی داخلي عهانيرالياو  چارترکنندهی هاآژانس، دهنديمX 

ی گذارنر ي ررقابتيغ(. روش معيوب و R6) کننديمتباني  Yو در مسووير  شووونديمجمع 
(. بله، متاسووفانه در اين حوزه رانت وجود دارد و يک  R11باعث چنين رخدادی اسووت ) 

 (.R9) کننديماز منابع اقتصادی ناصحيح استفاده  هافروشسری از عمده 
شتر  « انحصار در فروش »در زمينة  سخ نيز بي صد( مخالف بودند که   92) دهندگانپا در

 ی در حال حاضر در بازار مربوط وجود دارد:اهيروچنين 
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اما  کردند يمهمکاری   ها آژانسفقط با   قبال  C مثل آژانس  فروشوووانعمده خير، 
(. خير هرکدام از  R1االن داخل سووايت با اشووخاص حقيقي هم همکاری دارند )

شخص     هافروشخرده  صوالت و خدمات را م (. R2) کنديمخودش معامله مح
با افرادی کار کنند که بازارشووان   دهنديمحق فروش به همه را دارند اما ترجيح 

 (.R10به هم نريزد )
 در تقسيم قلمرو ی اذعان داشتند:  اهيرودرصد به وجود چنين   8اين در حالي است که  

صورت انحصار     آژانس به 10بين حداکثر  ،انحصار در بخش تور هتل بليط و حتي ويزا  و
ند در خريدوفروش تباني پنهاني انجام داده     ند  با ارتباطاتي که دار     ها آژانسبرخي  مثال ، ا

 (.R14) شونديممجری ويزای يک کشور خاص 
درصوود با وجود  ۵۷« انحصووار در خريد»از سوووی ديگر، در ارتباط با روية ضوودرقابتي 

بازار مذکور موافق و     با قطعيت        ۴3اين رويه در  نابراين  در  توانينمنفر مخالف بودند، ب
اما از آنجا که موافقان با ذکر دليل و  ی کرداظهارنظرخصووووص وجود يا عدم وجود آن 

ن  خير وجود ندارد، يا چني»دند و مخالفان تنها به گفتن جمله مصداق نظر خود را اعالم کر
 مثال بله بيشووتری دارد:  تأملموضوووع جای  رسووديمنظر ، بهاندکردهبسوونده « چيزی نيسووت

(. چون انحصوووار وجود دارد R8يک پرواز را فقط يک نفر دارد و حق انتخاب نيسوووت )   
چارتر در                  ند. چون پروازهای  چه نخواه ند  چه بخواه ند،  بده جام  که ان ند  مجبور هسوووت

ست وقتي          شه دست آن ا ست که همي شرکت ا صندلي هم    10 ميخواهيمانحصار يک  تا 
يد از آن فرد خاص بگيريم )     با نت هم وجود    R9بگيريم  له، انحصوووار وجود دارد، را (. ب

،  اين کندينم(. بله، اگر نکند ديگر معامله R6ار باشد رانت هم هست )  دارد، هرجا انحص 
 (.R5) گردديمباز  هاميتحرمستقيم  ريتأثموضوع به وضعيت مستعد انحصار اقتصاد و 

ی اهيرودرصد مخالف وجود چنين   3۶درصد موافق و   ۶۴« تقسيم قلمرويي »در خصوص  
، هم به صورت مشتری   کننديمی بندميتقس در بعضي از موارد بله، بازار را  در بازار بودند: 

 (.R2و هم جیرافيايي )
وع ی اذعان داشتند اين موضاهيروي که به وجود چنين دهندگانپاسخي، اکثر طورکلبه

له بة تخصووصووي بودن مسوويرها و بازارها در اين حوزه عنوان کردند: جينترا امری طبيعي و 
 شود ينمی اروپارکار، هر مسيرْ تخصص خاص خود را دارد و   هاآژانسصد درصد، مثل   



 189 |و همکاران  رضاخانی

 

تلويحي وقتي شووما در شوومال شووهر واقع    طوربه(. R6زمان همه مسوويرها را کار کرد )هم
 (.R3، مگر موارد استثنا و بر عکس )ديادادهی محلي را مخاطب قرار هایمشتر دياشده

ی هاتيمزاين موضوووع تابع   موضوووع مزيت نسووبي ارتباط دادند: برخي نيز اين رويه را به
، اسووت فروشخردهی هاآژانسی چارترکننده يا هاآژانسی هواپيمايي، هاشوورکتنسووبي 

 (.R5مثل انجام پرواز خاص از يک شهر خاص توسط ايرالين خاص )

 توافقات افقي -2-2
درصد موافق، به   ۷9با « تثبيت قيمت»ی ضدرقابتي جمعي افقي، رويه  هاهيرودر خصوص  

سد يمنظر  ست در حوزه چارتر ) در بازار مذکور وجود دارد:  ر شتر در  R4امکانش ه (. بي
 high(. امکان اين موارد در R6صادق است برای باال نگه داشتن قيمت )    هافروشعمده 

season   روديمهسوووت، که تقاضوووا باال (R2 عمده .)مثال ، کننديمبا هم تباني  هافروش 
و پنهاني   روديمندهيم ولي هميشوووه يک نفر زيرآبي    1۶00پرواز ژانويه را زير   ند يگويم
شرکت عمده یهادر بين آژانس تبانيمطمئنا  (. R8) فروشد يم های هواپيمايي و فروش و 

و ضدرقابتي شرايط يکساني       جانبهکي ةروياين  .در چند بخش در جريان است  داریهتل
فروشان هباعث حذف خرد زها نيعمال  تثبيت قيمت .کندتسهيم ايجاد نمي و را برای تقسيم

 (.R14) و حمايت از انحصارگرايان دولتي است
از آنجا که تعداد آرای موافق و مخالف به وجود اين « کنترل توليد»اما در خصووووص 

يه   به هم اسووووت،      با  يتقررو يک  هار نظر کرد:       توانينمنزد يت اظ با    با قطع طه  در راب
  هاتميقکه تقاضوووا بيش از عرضوووه باشووود باال رفتن بله، چون درصوووورتي فروشوووانعمده
وجود آمدن رقيب و از و اين باعث به شوووديمۀ منفعت و فعاليت در آن بخش دهندنشووان

 هاآنتمام نياز بازار از کانال  کننديم، برای همين سوووعي شووووديمدسوووت دادن بازار رقبا 
اهدافي   ی برای چنيناهياتحاد، به علت تکثر و نبود فروشووانخردهشووود. در رابطه با  نيتأم

قادر به اجرای اين کار نيستند، چون مسافرين در خريد آزادند و ايجاد اين انحصار توسط      
 (.R5نيز ممکن است چنين چيزی را رقم بزند  ) فروشانعمده
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 يضدرقابت يهاهيرو کیها به تفكپاسخ يفراوان. 3 جدول

 هاپاسخدرصد فراوانی 
 انواع هاهیرو مصادیق/ انواع

 بله خیر

22% 78% - 
استفاده از  سو

 موقعیت مسلط

 
 

یک 
 جانبه

 قیمت گذاری تبعیض آمیز 71% 29%

 قیمت گذاری تهاجمی %92 %8 هامتیقاخالل در 

 فروش مجددمحدودکردن قیمت  92% 8%

 احتکار و استنکاف از معامله 64% 36%

 تبعیض در شرایط معامله %100 %0 اخالل در معامالت

 فروش یا خرید اجباری 35% 65%

 اظهارات گمراه کننده 100% 0%

ی هاهیروسایر 
 ضدرقابتی

 عرضه کاال یا خدمت غیراستاندارد 50% 50%

35% 65% 
کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از 

 موقعیت اشخاص واطالعات

82% 18% 
مداخله در معامالت یا امور داخلی بنگاه 

 رقیب

 االدستی()تبانی بتثبیت قیمت بازفروشی  71% 29%

 عمودی

 
 
 

 جمعی

 انحصار در خرید 57% 43%

 انحصار در فروش 92% 8%

 تقسیم قلمرویی 64% 36%

 اجباری فروش 14% 86%

 تثبیت قیمت 79% 21%

 افقی

 کنترل تولید 57% 43%

43% 
برای عمده فروشان  57%

 و نه خرده فروشان
 تقسیم یا تسهیم بازار

57% 
 

 تبانی افقی عمده فروشان
بسیار کم و ضعیف  43%

 وجود دارد
تبانی افقی در جریان ادغام و تحصیل 

 مالکیت
100% 
100% 

ان فروشتبانی افقی خرده 
0% 

تحصیل مالکیت خرده یا 
 %0عمده فروش 
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کاری و               ية هم عدم وجود روح لت آن را  ند و ع کار کرد يه را ان برخي وجود اين رو
اهم  ب هافروشعمده معموال خيلي کم، چون مشووارکت در بين فعاالن اين حوزه عنوان کردند: 

سل کن،         Fهواپيمايي  نديگويم مثال ، کننديملجبازی  ستانبول رو کن ست پرواز ا ضا کم ا تقا
  اصال  (. خير، R6) دهنديمو مسير را به او   دهديمبعد عمده فروش ديگر درخواست پرواز رو  

ست. بايد     شگری ني شد، هيچ همکاری چشم ديدن ديگری را  ندارد مگر     مانيپهمدر گرد ي با
ا چون روابط خوبي با هم ندارند شايد  ، امافتديم(. اتفاق R7) مثل ما باشد hold sellerاينکه 

 (.R9) تا شرکت کنسرسيوم نانوشته داشته باشند يا شايد روابط قوی همکاری 2
سهيم بازار  »در خصوص   ي ی افقي ضدرقابتي جمع هاهيرو، که از مصاديق  «تقسيم يا ت

: روشان فخردهتا  انددانسته بيشتر صادق    فروشان عمدهدرصد اين پديده را برای   ۵۷است،  
 هاآژانسو  فروشان خرده(. R10غيرممکن است )  با يتقراين اتفاق  فروشان خردهدر مورد 

 (.R2) کننديم، فقط به فروش فکر کننديمبا همة خريداران معامله 
درصووود  100« تباني افقي در جريان ادغام و تحصووويل مالکيت      »همچنين در ارتباط با   

ی را در بازار عرضوة خدمات سوفر و گردشوگری شوهر     اهيرووجود چنين  دهندگانپاسوخ 
(. R4) شووونديمو/ يا محدود  دهنديمادغام ندارند، يا ادامة فعاليت تهران، انکار کردند: 

ی گردشگری ايران، به غير از چند شرکت خاص، چيزی   وکارهاکسب علت خرد بودن به
يچکس اين کار را که ه (.R5نيسووت ) نيآفرفروش هاشوورکتبجز نام يا برند برای ديگر 

 ، مگر شووراکت يا آشوونايي يا وابسووتگي خانوادگي کندينمدخالت کند در آژانس ديگر 

(R8.)  در ايران چنين قوودرتي نوودارنوود. قوودرت   فروشووووانخرده. دهوودينمر   معموال
 (.R10نيز در طي زمان متیير است ) فروشانعمده

شمارۀ   سخ فراواني  3جدول  ضدرقابتي هاهيرورا به تفکيک برای هر يک از  هاپا و  ی 
 .دهديمها نشان مصاديق آن

 ي مصاحبههاافتهي يبندجمع
ی ضدرقابتي   هاهيرو، هم از ديدگاه دهديمنشان   هاپاسخ گونه که نتايج حاصل از مرور  همان

و هم چندجانبه، مصاديقي با شدت و ضعف متفاوت در بازار عرضة خدمات سفر و     جانبهکي
. از سوووی ديگر، با اسووتفاده از روش تحليل مضوومون،  شوووديمگردشووگری شووهر تهران ديده 

شد. در ادامه، هريک از          هارمقولهيزو  هامقوله شدند و نقشه تماتيک مربوط ترسيم  ستخراج  ا
 :شوديمد تحليل مضمون، ارائه و تشريح شده، بر اساس فراينمراحل طي
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شده مستلزم شناخت     یآورجمعی هادادهالگوها و مضامين از دل   استخراج  :هاداده آشنايي با  -1
صورت  به هامصاحبهشده در طي یآورجمعی هاداده. بنابراين هاستدادهکافي و عميق نسبت به 

  ی اوليه در ارتباط با شووناسووايي هادهياشوووند تا آيند و چندين دفعه بازخواني ميمکتوب در مي
 شکل گيرند. سؤالی مورد هادهيپددربازۀ  دهندگانپاسخو نيز تحليل  هامقوله

له         -2 يه: در اين مرح کدهای اول يد  يه      ها دادهتول ند  يمکدگذاری اول که از متن  شوووو  ،
صاحبه  ستخراج قاب هام ستخراج ل ا شاره   اند و در ادامه، به برخي از متون و کدهای ا  شده ا

به  ها دادهکدگذاری و    مند نظام ی اوهيشوووبه   ها دادهدر اين مرحله،  . دشوووويم ی مربوط 
شدند. از آنجا که الزمة تحليل تماتيک حرکت رفت     سايي  شنا رگشتي  وبهريک از کدها 

ه ی مربوط بهادادهی جديد است،  هامصاحبه ی قبلي و هامصاحبه بين کدهای مستخرج از  
صاحبه  صر و     هام شد تا مخت کدگذاری انجام پذيرد  نيترجامعدر چند مرحله کدگذاری 

شوووده ارائه  همراه کدهای اسوووتخراجبه هادادهی از انمونهپيوسوووت  1 ۀشووومار)در جدول 
 .دهديمده را نشان شپيوست کدهای اوليه استخراج 2است(. همچنين جدول شماره شده
يي با هم ادغام و پس از  هامقولهکدهای اسووتخراج شووده در قالب  : هامقولهوجوی جسووت -3

  شووناسووايي  هارمقولهيزو  هامقولهي، عبارتبهی شوودند؛ آورجمعی مرتبط با هر مقوله هادادهآن، 
ه  ترسيم شد و در مرحلة بعد، هر مقوله با رجوع ب هاليتحلشدند. سپس نقشة تماتيک )مضموني(  

بيان شوود.   هامقولهو  هادادهبا سوواير  اشرابطهی زيرمجموعة خود )زيرمقوالت( تعريف و هاداده
است   بودند و در مراحل بعد، اصالش و يا ادغام صورت گرفته   فرضشيپ هامقولهدر اين مرحله، 

 (.دهديمنشان  هاهيروها را برای يکي از ی از اين کدانمونهپيوست  1شکل شمارۀ )
ست  -۴ شده     هامقولهاين مرحله ارتباط ميان  در :هامقولهوجوی ج ستخراج  و کدهای ا

ضع در نظر گرفته     سي و هرجا الزم بود مورد بازنگری قرار گرفت. بدين منظور دو مو برر
شد: نخست بازنگری کدهای استخراج شده برای بررسي و اطمينان از پيوستگي آنها برای 

تا اگر الزم اسوووت کدها يا       ها مقوله ي يک الگوی مشوووخص و دوم، بازنگری   دهشوووکل 
ی از ترکيب مقوالت و انمونهپيوسووت  2اضووافه يا حذف شووود )شووکل شوومارۀ  ييهامقوله

 (.دهديمنشان « استفاده از موقعيت مسلط سو»زيرمقوالت را برای روية 
  ،هاسوووت مقوله اين مرحله، که آخرين مرحلة پااليش      در :ها مقوله گذاری  تعريف و نام  -۵

ساير   سي قرار گرفت و تعيين نهايي و نام  هادادهرابطة هر مقوله با  گذاری  و مقوالت مورد برر
 .دندهيمی تماتيک را نشان هاليتحلنقشة  3 و 2ی شماره هاشکلمقوالت انجام شد. 
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 ي پژوهشريپذانتقالاعتبارپذيري و 

ها اشووواره دارد. بدين منظور، در   و تفسوووير آن ها دادهاعتبارپذيری به اطمينان از صوووحت      
و همچنين رويکرد تحليل   رنديگيمانتخاب زمينة پژوهش، افرادی که موردمصوواحبه قرار 

شوندگانْ مديران، فعاالن و  آيد. در پژوهش حاضر، مصاحبه   عملبهبايد دقت الزم  هاداده
تجربيات الزم و کافي در زمينة ، افرادی که از دانش و بودندکارشوووناسوووان حوزۀ مربوط 

صاص زمان کافي و دقت در انجام فرايند     ستند. اخت صاحبه موردنظر برخوردار ه نيز  و هام
از جمله مواردی اسوووت که در افزايش اعتبارپذيری اين       1اسوووتفاده از راهبرد مرور همتا   

انجام  هکنندمصاحبه توسط يک   هامصاحبه است. از سوی ديگر، تمامي   بوده مؤثرپژوهش 
ست که با توجه به نيمه شده  عتبار  ، اين موضوع در افزايش ا نامهپرسش ساختاريافته بودن  ا

( بيان 198۵) 2اسووت. از سوووی ديگر، با توجه به آنچه لينکلن و گوبا بوده ريتأثيبپژوهش 
شته  ست،         انددا شده ا صيل بيان  ضر به تف از آنجا که مراحل و جزئيات فرايند پژوهش حا
 است. ريپذامکانی آن ريپذانتقال

 

 گیرينتیجه
ی پژوهش و با توجه به نقشه تحليل مضمون، نتايج به شرش زير قابل ذکر است:       هاافتهبر اساس ي 

  اسووت جانبهکی ضوودرقابتي يهاهيروکه از جمله « اسووتفاده از موقعيت مسوولط »در خصوووص 
ی  هاانالکي به بخشووتنوعدليل به هاواسووطهو حذف  هااسووتارتاپعواملي مانند تکنولوژی، ظهور 

ی نوين تحويل خدماتْ چهرۀ رقابت را در بين فعاالن بخش عرضووة  هاوهيشووتوزيع و اسووتفاده از 
اند. از سوی ديگر، مشکالت مديريتي و ورود    دادهخدمات سفر و گردشگری شهر تهران تیيير    

ست که عنوان رقيبي قدرتمند برای فعاالن بخش خصوصيْ موضو    بخش دولتي به عنوان  به عي ا
شده      شاره  سوی فعاالن اين حوزه به آن ا ضدرقابتي     چالش از  ست. از ديدگاه روية    اخالل در»ا

ی  ريگشوووکل ، ماهيت فصووولي بودن از جمله داليل مورد اشووواره اسوووت که باعث           «ها مت يق
. از سوی ديگر، انحصار،    است شده در اين بخش  ضابطه يبی خارج از عرف و حراج هافيتخف

                                                           
شده توسط يکي از نويسندگان همکار انجام شد و جهت بررسي و بازنگری ارائه یهاليو تحل نتايج صورت که به اين -1

و  باشند داشته هاافتهيتحليلي بر وجانبه و تجزيههمکار ديگر قرار گرفت تا بازنگری همه ۀمجدد در اختيار دو نويسند

 .کنندمطرش  اعنوان داوران همتنکات الزم را با ديدی انتقادی و به

2 Lincoln & Guba 
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اخالل در  »ی تهاجمي، از جمله مصوواديق گذارمتيقاز جهت ماهيت خدمت و هم از جهت  هم
االن  برای فع زيبرانگچالشی مورد مطالعه اسووت. از ديگر موضوووعات هاآژانسدر بين « هامتيق

اين بخشْ دغدغة ايشان نسبت به وجود پديدۀ رانت است که هم از نظر ارتباطات و هم از منظر      
به روية              به  ريتأث قدرت   باتوجه  بازار دارد. از طرفي،  سوووزايي بر سوووازوکارهای رقابتي در اين 

در مصووواحبه عواملي مانند عدم نظارت، نوع   کنندگانشووورکت، «اخالل در معامله»ضووودرقابتي  
شان از         شمردند و بر اين باور بودند که دور زدن قوانين، که در حقيقت ن شتری و انحصار را بر م

ی نظارتي دارد، بر بروز مصوواديق ضوودرقابتي   هابحثنين موجود و/ يا ضووعف و ناکارآمدی قوا
ی که با سوووازمان دارند )دائم و وفادار يا موقت، با          ارابطه زنند. مشوووتريان، بسوووته به نوع     دامن مي

  ريأثتطبقات مختلف اجتماعي و اقتصادی و همچنين ميزان آگاهي ايشان نسبت به خدمات(، نيز    
ی ضووودرقابتي را تقويت کند. و نفوذ  هاهيرو توانديمسوووزايي در اتخاذ تصوووميماتي دارند که به

شت. عامل مهم        ست که به زعم فعاالن حوزه نبايد از نظر دور دا ضوعي ا چارترکنندگان نيز مو
ضدرقابتي ي هاهيروديگر در بحث  ست، به ۀ حکمويش  جانبهْکی  ی  اگونهروايي در اين حوزه ا

ی غيرمجاز، ناکارآمدی اسوووتانداردها، عدم حمايت مراجع از              ها تي فعال ديقي مانند   که مصوووا 
فقدان   ا تينهای مدون و ابرنامهربط، عدم وجود کارگزاران، کمبود متخصصين در بين مراجع ذی  

روايي در  يي است که مستقيم يا غيرمستقيم به بحث کيفيت حکم   هاچالشنظارت مستمر همگي  
 رند.اشاره دااين حوزه 
در قالب  « عوامل محيطي»ی ضوودرقابتي جمعي عمودی، موضوووعاتي مانند  هاهيرودربارۀ 

ناشي از تخصصي بودن مسيرها، که انحصار       « انحصار »؛ هاميتحرماهيت فصلي بودن صنعت و   
ی  اونه گ، به  ها نيراليابا  « ها چارترکننده  تباني  »کرده اسوووت؛  ريناپذ  اجتناب را در برخي موارد 

ها نيسوووتند و کنترل قيمت بليط در برخي از چارترها غيرممکن  که ديگران قادر به رقابت با آن
همکاری  »)که در نهايت ممکن اسووت منجر به تضووييع حقوق مسووافران شووود(؛     اسووتشووده
و  که تمايز، تخصوووص _«ی نسوووبي و رقابتيهاتيمز»همچنين  و« فروش با افراد حقيقيعمده
جا نيز بحث مديريت و قابل ذکر اسووت. در اين _در پي داشووته اسووت  ی از انحصووار رااگونه
ی که مصاديقي مانند رانت اقتصادی،    اگونهسزايي برخوردار است، به  روايي از اهميت بهحکم

ستاندارد و ناکارآمدی مديريتي،   ضدرقابتي و تباني در بي   ريگشکل عدم وجود ا صاديق  ن  ی م
ی ضوودرقابتي جمعي افقي، به داليلي  هاهيرور مورد انحصووارگران را در پي خواهد داشووت. د

به همکاری گروهي، قدرت کم، تعداد زياد و ورود بخش دولتي و  هاآژانسمانند عدم تمايل 
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فروش وجود  ی خردههاآژانسی تباني در بين ريگشوووکلحمايت از انحصوووارگران، و امکان 
که از   شود يمي برای انحصار ديده  ، پتانسيل فروشان عمدهندارد. اين در حالي است که در بين  

فروشان و همسويي    ، حذف خردههامتيقبه نفوذ و قدرت آنان در تعيين  توانيممصاديق آن  
ي تباني اشاره کرد. همچنين محدوديت و  دهشکل منظور ی ساير عمده فروشان به  هااست يس با 

  برای انحصار هرچه ثابت بودن ظرفيت عرضة برخي محصوالت و خدمات در اين بازار راه را   
 است.بيشتر هموار ساخته

 يبندجمعبحث و 
، از  اسووتوجود آمدهدليل تیييراتي که در بازار خدمات سووفر و گردشووگری به امروزه به 

شکالت و موانع ورود و ظهور   شاهد رقابت   واردانتازهجمله کاهش م سبت به اين بازار،    ا ن
ی  هاآژانسۀ خدمات سوووفر، خصووووصوووا دهندارائهوکارهای ي در ميان کسوووبتوجهقابل

با    ها آژانسگردشوووگری، هسوووتيم. همچنين وجود   جازی  ی الکترونيکي در فضووووای م
ی مسووتقيم تورگردانانْ بر فشووارهای ناشووي از  هافروش بعضووا ی غيرمنطقي و نيز هافيتخف

ی سووفر و گردشووگری افزوده و برخي را به سوومت ورشووکسووتگي    هاآژانسرقابت برای 
شانده  ست. افز ک شتر تمايل به      ا شگران بي شده تا گرد ون بر اين، امروزه تکنولوژی باعث 

ی شووخصووي داشووته باشووند که خودْ عملکرد و سووودآوری زيربرنامهسووفرهای مسووتقل و با 
دهد. از سووووی ديگر، رقابت در صووونعت گردشوووگری       قرار مي ريتأث را تحت   ها آژانس

ست. اما  ای ضدرقابتي شده  هاهيروی برخي ريگشکل مفهومي پويا دارد و اين امر منجر به 
که اين  دانندينموکارها و گاهي اوقات مشووتريان از آن آگاه نيسووتند و  صوواحبان کسووب 

ی قانوني قابل بررسووي اند و قابليت پيگيری دارد. مطابق با مادۀ هاارچوبهچموضوووع در 
های عمومي، دولتي، تعاوني و ، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش ۴۴قانون اصل   ۴3

سي           ستند. برر صل نهم اين قانون ه شمول مواد ف شورای رقابت و  روخصوصي م ية عملي 
ۀ نددهاند نشوان  نهاد مطرش شوده شوورای رقابت در اين   سيتأسو يي که از ابتدای هاپرونده

شکايتي از جانب      ستند که تاکنون  ضوع ه سافرتي از يکديگر به هاآژانساين مو دليل ی م
ي در اين ی ضدرقابت هاهيرونق  رقابت بازار سو استفاده از موقعيت مسلط و ساير اشکال      

ش خود از  رة قابل توجه اينکه شورای رقابت نيز در گزا نکتاست؛  نهاد رقابتي مطرش نشده 
شگری را مورد    هاهيروبازارهای مختلف، تاکنون امکان وجود  ضدرقابتي در بازار گرد ی 

 ۀ ايندهندرغم فقدان رويه، نتايج پژوهش حاضوور نشووان اسووت. اما عليبررسووي قرار نداده
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ی رقابتي در خصوووص بازار گردشووگری وجود دارد. اکثريت فعاالن  هادغدغهاسووت که 
ند و کرد دييتأضوود رقابتي سووو اسووتفاده از موقعيت مسوولط را   يةرومورد پرسووش، وجود 

 رمؤثدر بسووياری از موارد، اين موضوووع در ميزان عرضووه و تقاضووا نيز »ند که: داشووتاذعان 
د دارد تنها موقعيت مسلط وجو در نتيجه، در تحليل نتايج اين پژوهش بايد گفت نه«. است 
شانه که  ستفاده از موقعيت مسلط     هان سو ا ( ۴۴قانون اصل   ۴۵مادۀ « ط»)موضوع بند  يي از 

شاهده   سوی ديگر، نگاه  شود يمنيز در اين بازار م ست اگونهايراني به  گذارقانون. از   ی ا
ی هااهبنگی ضووودرقابتي يک جانبه را محدود به هاهيرواروپايي،   گذار قانون که برخالف  

ی پژوهش هاداده)با ، اما در بازار گردشووگری داندينماقتصووادی دارای موقعيت مسوولط  
ای ی دارهابنگاهاز سوی   جانبهکی ضدرقابتي ي هاهيروکه انجام  شود يمحاضر( مشاهده   

 دنبال ندارد.موقعيت مسلط نيز برخورد نهاد ناظر بر رقابت را به
ی تهاجمي، محدود کردن گذارمتيقوجود شووواهدی در اين پژوهش مبني بر وجود 
زنگ خطری اسوووت که   کنندهگمراهفروش مجدد، تبعي  در شووورايط معامله و اظهارات 

ساير بازارهايي که کارشناسان مرکز ملي       شورای رقابت بايد آن را جدی بگيرد و همانند 
د، در انرقابتْ تحقيق و تفحص در آن را به دسوووتور مسوووتقيم شوووورای رقابت آغاز کرده 

 یهاهيروختلف بازار گردشگری نيز ورود کنند. همين موضوع در خصوص     ی مهاحوزه
. درصد زيادی  خورديمی ضدرقابتي افقي، نيز به چشم   هاهيروويژه ضدرقابتي جمعي، به 

که شوووورای رقابت      کنند يمدر حالي به تباني افقي در اين بازار اقرار      دهندگان  پاسوووخ از 
صوص تباني و   سي نکرده    ی جمعيهاهيروتاکنون در خ ضوعي را برر ست. به نيز مو نظر ا

سد يم شکايت        ر سترهای قانوني موجود برای  شناخته بودن ب يکي از داليل اين موضوعْ نا
ی اقتصووادی گردشووگری از قواعد هابنگاهاز نق  رقابت بازار باشوود. عدم شووناخت کافي 

وجه   حقوق رقابت و سوووازوکارهای قانوني و قضوووايي شوووکايت از نق  رقابت و عدم ت            
د است   ها مشهو شورای رقابت به بازارهای رقابتي و تمرکز بر بازارهايي که انحصار در آن  

اسي که ة زماني حسبرهالبته بايد يادآور شد که با توجه به  است.باعث ايجاد اين خأل شده
سيده    ضر در آن به انجام ر شيوع ويروس کرونا و   بخش پاياني تحقيق حا ست، به عبارتي   ا

 وکارهای گردشووگریی اقتصووادی متعاقب آن، برای بسووياری از کسووب  هاتيفعالرکود 
شگری           سازوکار بازارهای گرد ساختار و  شاهد تیييراتي در  سر جهان يقينا در آينده  سرا

ی هادهيدپی که شايد نيازمند بازتعريفي و بازآفريني برخي مفاهيم و  اگونهبهخواهيم بود، 
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ش      شيم. بدون  صادی از جمله رقابت با ضای متفاوتي خواهد    اقت ضای رقابتي آينده ف ک، ف
ضدرقابتي نيز  هاهيروبود و از اين نظر،  ضای رقابتي   دنتوانيمی  همپا با تیييرات آتي در ف

ی جديدتری در بازارهای گردشووگری داخلي و هاچالششووکل ديگری به خود گيرند و 
م اين اسووت که رواج و فعاالن صوونعت قرار دهند. اما مسوولّ زانيربرنامهخارجيْ پيش روی 

و  نمايدی ضوود رقابتي با هر شووکل و تفسووير و در هر مقطعي از زمان  مطلوب نمي هاهيرو
 وکارها و مکانيزم بازارهای گردشگری را با تهديد مواجه خواهد ساخت.پويايي کسب

 پیشنهادات مبتني بر نتايج تحقیق
سطح کالن و توسط      هاافتهبا توجه به نتايج و ي ی تحقيق و نظر به اينکه موضوع رقابت در 

اند با مخاطب قرار دادن نهادهای مربوط       ربط نيازمند پيگيری و نظارت   ی ذیها دسوووتگاه 
 است:پيشنهاداتي ارائه شده

صاحبان کسب و کارهای گردشگری در خصوص رقابت و      بخش يآگاه*  ي به فعاالن و 
ی آموزشوووي با همکاری وزارت ميراث   ها دورهزاری ی ضووودرقابتي از طريق برگ ها هي رو

سنجش از طريق برگزاری       ستي و مرکز ملي رقابت و/ يا  صنايع د فرهنگي، گردشگری و 
 ؛سيتأسيي در اين خصوص قبل از صدور پروانه هاآزمون

ط با ی مرتبهارشته ی مربوط به حقوق رقابت در دروس دانشگاهي  هاسرفصل  گنجاندن * 
توسوووط کميتووه  « قوانين و مقررات حقوقي گردشوووگری»درس گردشوووگری از جملوه  

 ؛هادانشگاهربط در ی درسي ذیزيربرنامه

شکيل  *  شکل از نمايندگاني از نهادهای ذی ة ويژهتيکمت ل نظارت کربط مانند ادارهای مت
و ارزيابي خدمات گردشوووگری وزارت ميراث فرهنگي، صووونايع دسوووتي و گردشوووگری، 

 قابت و سازمان تعزيرات حکومتي به منظور:معاونت حقوقي مرکز ملي ر

 شناسايي عوامل ضدرقابتي و مخل در بازار گردشگری کشور، -

بررسووي حقوقي شووکايات مرتبط و رسوويدگي به تخلفات اقتصووادی ناشووي از اتخاذ   -
 ی ضدرقابتي از سوی فعاالن گردشگری؛هاهيرو

کز ملي مر« ة رقابتتوسع اقتصادی و  »ايجاد کارگروه تخصصي گردشگری در معاونت    * 
صد و  رقابت به شات  ارائمنظور ر شگری    ادورهة گزار ضعيت رقابتي بازار گرد ی دربارۀ و

کشوووور )همانند سووواير بازارها از جمله خودرو، پتروشووويمي، نيرو، مخابرات و غيره که           
 يي در اين مرکز برخوردارند(.هاکارگروهاکنون از هم
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 اي تحقیقات آتيي تحقیق و پیشنهادات برهاتيمحدود
 در بخش وکارهاکسووبپژوهش حاضوور بر مبنای مصوواحبه با مديران، فعاالن و صوواحبان  

 دليل مشووکالت دسووترسووي در بازۀاسووت و کارشووناسووان حقوقي )بهموردنظر انجام پذيرفته
زماني تحقيق( با نسوووبت کمتری مورد پيمايش و مصووواحبه قرار گرفتند. اگرچه با روش           

همزمان از سووابقة فعاليت در بازار  طوربهجای ممکن افرادی که  برفي سووعي شوود تا گلوله
شوند؛      هاهيرومرتبط و آگاهي از مفاهيم رقابت و  ستند انتخاب  ضدرقابتي برخوردار ه ی 

و  ترروشووونو عالوه بر آن، نظرات معدود خبرگان مسووولط به حقوق رقابت، تفسووويرهای 
ي به نمونة تحقيق  بخش تنوعبا  تواننديممعتبرتری از نتايج را ميسر ساخت اما محققان آتي   

ر ۀ حقوق رقابتْ بژيوی هاتخصوووصاز حيث برخورداری از تعداد بيشوووتری از خبرگان با 
ند. همچنين، تحقيق در         ياني خود بيفزاي پا تايج  يت ن ی  ها هي روة ن يزمقوت پژوهش و کيف

ونقل و ی عرضة گردشگری مانند بخش خدمات اقامتي، حملهابخشضدرقابتي در ساير 
 وند.شيمعنوان موضوعاتي برای پيشبرد تحقيقات آتي پيشنهاد ی بهداررستوران

 تعارض منافع
 پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 
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نو سووازمان تجارت  المللنيضوودرقابتي در تجارت ب یهاهي(. رو1390مليحه )، بهفر، محمد ،پاسووبان
 .۴۵-۷0، ص 3۴شماره  13دوره  مي.پژوهش حقوق عمو .جهاني

(. توافقات ضووودرقابتي در روابط توليدکننده و     1393حبيبا، سوووعيد؛ وکيلي مقدم، محمدحسوووين )     
 .33-۵9. ص 3شماره ، ۶. مطالعات حقوقي، دوره کنندهعرضه

شورای رقابت، چاپ اول     139۶حسيني، مينا )  ، 139۶(. حقوق رقابت در آيينه ساختار و تصميمات 
 تهران: انتشارات مجد.
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 تهران: نشر ميزان.

مت، ي شوووامل تثبيت قيالمللنيبباطل در حقوق رقابت    مطلقا  اعمال رقابتي   (. 139۴کوخايي، زهره ) 
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 .۴۷-۶2، صص ۶1شماره 
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