ﻋﻮارض  ۵۰درﺻﺪی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﮔﻮﮔﻞ؛ آﯾﺎ ﻃﺮح ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪه در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۹ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در واﻗﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  ۵۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض وارﯾﺰ ﺷﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؟ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
و ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺪه ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﻮارد  ۵و ۸

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رایﮔﯿﺮی در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۷.۵و  ۳و  ۲درﺻﺪ از ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در
اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﻂ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ( ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﻃﺮح آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  ۱۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درآﻣﺪ دارد.
در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻋﻤﻼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل» ،ﻋﺎدل ﻃﺎﻟﺒﯽ« دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﯾﻦ ﻃﺮح را از اﺳﺎس
ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رﯾﺸﻪای ﻣﯽداﻧﺪ:

»اول ﺑﺎﯾﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺳﺘﯿﺰیﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ و دﻓﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻏﯿﺮه را در اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻋﻮارضﻫﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ اﻓﺘﺎد؛ اﺻﻼ در آن ﺻﻮرت ﻋﻮارض  ۱۰۰درﺻﺪی
ﺗﻌﻦ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ دﻓﺘﺮ و ﻧﻬﺎد رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و
اﻓﺮاد ﺑﺎ دردﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎر وارد اﯾﻦ ﺣﻮزهی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟«

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺑﯽﻓﮑﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﯾﮏ داروﻏﻪ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﯾﺶ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت رد ﺷﺪه اﺳﺖ» :اول ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺧﻮدﻣﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪ «.ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻋﺪهای ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ و

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ« اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭼﯿﺪهاﻧﺪ ،آن ﻫﻢ
ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ .او ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺸﻪای ﻃﺮح و ﻋﻮارض  ۵۰درﺻﺪی آن را

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﯾﻦ رﻗﻢ  ۵۰درﺻﺪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه؟ ﭼﺮا  ۵۰درﺻﺪ و ﭼﺮا  ۴۹درﺻﺪ ﻧﻪ؟ ﭼﺮا  ۵۱درﺻﺪ ﻧﻪ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺼﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره آن ﻧﻈﺮ دﻫﯿﻢ«.
ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آن ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه ،راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ در ﮔﻮﮔﻞ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را دور
ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﻣﮑﺎن رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد:
»ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  AdWordsﺧﻮد را ﺟﺎی
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺧﻼص .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﻃﺮح ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ
ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن وﺟﻬﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن و
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ«.

ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ وﺟﻮد دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی ﺗﯿﻢﻫﺎ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و اﻣﮑﺎن دور زدن را ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺮ ﮐﻨﺪ» :ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ داده ﺷﻮد و ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻔﻊ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ از اﺳﺎس ﻣﺸﮑﻞ دارد و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻄﻮر

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد«.

از آﻧﺴﻮ »ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪی« ﻧﺎﯾﺐ رﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان درﺑﺎره آن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی
ﻗﺎﻃﻌﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور دارد ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از  ۲۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ۱۰

درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ  ۵۰درﺻﺪ
اﯾﻦ ﻋﻮارض ﭼﻨﺪان ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد:

»ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﻋﻮارض ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد و اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻮارض ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد آن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم داد و در ﮐﻞ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر
ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ روی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

