
گفت:  پزشکی  نظام  عالی  شورای  رئیس 
نصب  الزام  بر  مبنی  مجلس  »مصوبه 
با  پزشکی  مراکز  در  فروشگاهی  صندوق 
نصب کارتخوان فرق دارد. چنین مصوبه ای 
نادرست است زیرا کار طبابت با کار یک 
سوپرمارکت فرق می کند و نظام پزشکی با 

این مصوبه مخالف است.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در 
در  که  »طرحی  افزود:  ایرنا  با  گفت و گو 
اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
تصویب و ارائه شده است، الزام به نصب 
صندوق فروشگاهی است نه کارتخوان. چون 
اکنون کارتخوان در اکثر مطب های پزشکان 
وجود دارد، اما در متن ذکر شده الزامی برای 
فروشگاهی  صندوق  از  استفاده  و  وجود 
به صورت  پول  اخذ  یعنی صندوق  است 
مکانیزه باشد بعد هم ارائه فاکتور و رسید 
فراهم شود که این دو با هم متفاوت است.«
وی معتقد است: »وظایف و اختیارات سازمان 
نظام پزشکی در قانون تشکیل این سازمان 
برشمرده شده و قانونگذار عمال اختیاری 
برای ایجاد الزامات و نیز امکان دستور و 
نظارت برای صاحبان حرف پزشکی و وابسته 

قائل نشده است. حتی  مقوله و در مطب ها  این  در 
قوانین جاری کشور به ویژه ماده 274 اصالحی قانون 
مالیاتی  مالیات  های مستقیم در مقام اشاره به جرایم 
استفاده از دستگاه کارتخوان توسط مشموالن و مودیان 
را الزام و اجبار و خودداری از آن را بزه قلمداد نکرده 
است. بنابراین ابالغ این امر به عنوان دستور یا تکلیف 

از طرف سازمان نظام پزشکی محل ایراد است.«

رفتار با جامعه پزشکی مانند سوپرمارکت ها نباشد
وی تصریح کرد: »اعتقاد داریم اساسا کار طبابت و 
خدمات پزشکی از نوع فروش نیست که بخواهد ارزیابی 
آن از طریق صندوق فروشگاهی صورت گیرد، این 
سوء برداشت اشتباه است و این موضوع برای تمام 
مطب ها و تمام خدمات پزشکی مشکل ساز است 
چون مقوله پزشکی یک مقوله خدمتی و درمانی است 
و فروش نیست که مانند سوپرمارکت با آن رفتار شود 

و دچار مشکل و تنش در جامعه پزشکی خواهد شد.«
ظفرقندی ادامه داد: »در این موضوع دیدگاه سازمان 
نظام پزشکی این است که تمرکز این بحث و الزام آن 
برای جامعه پزشکی نشان از یک دیدگاه نامناسب و 
غیرمنطقی به صنف پزشکی است. بحث این است که 
اگر الزامی در مجلس برای همه اقشار ایجاد شود یک 
موضوع است، اما اگر جامعه پزشکی را مدنظر داشته 
باشد یک دیدگاه ناصحیحی است و نظام پزشکی با 

این موضوع مخالف است.«

پرداخت مالیات پزشکان شفاف است
سرپرست سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سوال 
که آیا این موضوع صحت دارد که نصب کارتخوان در 
مطب ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، اظهار 
داشت: »اکثریت جامعه پزشکی در حوزه بیمارستانی 
و مطب ها مالیات را از تمام صنوف بهتر و شفاف تر 

پرداخت می کنند.«
وی اضافه کرد: »یکی از صنوفی که به اعتراف سازمان 
امور مالیاتی کشور همیشه مالیات را به موقع پرداخت 
اینکه گفته می شود  کرده اند، صنف پزشکان هستند. 
پزشکان مالیات خودشان را پرداخت نمی کنند، صحیح 

نیست.«
ظفرقندی اظهار داشت: »با توجه به اینکه دسترسی به 
حساب های بانکی مشموالن مالیاتی در رسیدگی بر 
درآمد و تعیین مالیات برای وزارت اقتصاد و دارایی 
وجود دارد، عدم استفاده از کارتخوان آن هم در شرایطی 
که وجوه در گردش بسیاری از پزشکان و سایر اعضای 
سازمان در اقصی نقاط کشور بسیار کم است نمی تواند 
نشانه متقضی بر انتساب فرار مالیاتی به پزشکان باشد.«
»تاکنون  داد:  ادامه  پزشکی  نظام  سازمان  سرپرست 
هیچ گونه مطالعه یا بررسی آماری دقیق در خصوص 
دستگاه  از  که  پزشکانی  یا  پزشکی  موسسات  تعداد 

کارتخوان استفاده نمی کنند صورت نگرفته 
است. به نظر می رسد چنانچه این عده در 
این  در  مناقشه  برای  محلی  باشند  اقلیت 
خصوص نخواهد بود، به ویژه که اشتغال 
همزمان در چند مطب یا مراکز پزشکی یا 
ارائه خدمات به صورت شیفتی در مراکز 
درمانی و سایر موارد نیز باید مورد توجه 

دقیق قرار گیرد.«

5 درصد رشد تعرفه های پزشکی
اما 20 درصد نرخ تورم

ظفرقندی ادامه داد: »تعرفه حوزه پزشکی در 
دو سال گذشته فقط حدود 5 درصد رشد 
طبق  تورم  نرخ  که  حالی  در  است  داشته 
 20 از  بیش  اقتصاد  وزارت  رسمی  اعالم 
درصد رشد دارد، دستمزدها و هزینه ها باید 
بسیار باالتر باشد بنابراین در چنین شرایطی 
بسیاری  می تواند  مالیات  بی رویه  افزایش 
خدمات رسان  دستگاه های  و  مطب ها  از 
مشکالت  دچار  را  بیمارستانی  و  پزشکی 

و ورشکستگی کند.«
درآمدهای  »اگر چه  کرد:  وی خاطرنشان 
خدمات پزشکی اکثرا باید از طریق بیمه ها 
تامین شود، چه بیمه تامین اجتماعی چه بیمه سالمت، 
در صورتی که پرداخت بیمه ها به بیمارستان ها و مطب ها 
مدت ها است به تعویق افتاده است. در مورد برخی 

بیمه ها پرداخت ها مربوط به سال 96 است.«
رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: »درباره مالیات 
بحثی مطرح می شود که مالیات حقوق و مطالباتی را 
که هنوز دریافت نکرده اید پرداخت کنید، چون هنوز 
بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی، مطالبات خود 
را از بیمه ها از سال 96 و حتی 97 دریافت نکرده اند، 

اما مالیات آن گرفته شده است.«
بایستی  مالیات  که  دارد  وجود  الزامی  وی،  گفته  به 
مضاعفی  ظلم  که  است  نکاتی  اینها  شود؛  پرداخت 
به جامعه پزشکی وارد می کند وقتی اقتصاد سالمت 
آسیب ببیند، مطالبات بیمارستان ها پرداخت نشود کاهش 
کیفیت خدمات را مشاهده خواهیم کرد و به مردم و 

جامعه پزشکی آسیب وارد می شود.«

ظرفیت آزمون پذیرش 
دستیار فلوشیپ پزشکی اعالم شد

تکمیلی  های  دوره  دستیار  پذیرش  آزمون  در  نفر   421 تعداد 
تخصصی )فلوشیپ( پزشکی پذیرفته می شوند.

به گزارش  سپید، فرایند ثبت نام در این آزمون، روزهای 6 تا 18 
بهمن ماه 97 در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی 

اینترنتی www.sanjeshp.ir آغاز می شود.
داوطلبان می توانند با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر 
گرفتن وضعیت شرکت در آزمون نسبت به انتخاب یک رشته 

و دانشگاه اقدام کنند.
بنابر اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، این آزمون اردیبهشت 

ماه 98 برگزار می شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی پرستاری
 وزارت بهداشت خبر داد

تعرفه گذاری خدمات پرستاری
 روی میز کمیسیون تلفیق

مدیرکل دفتر توانمندسازی پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اجرای 
تعرفه های پرستاری در منزل به صورت آزمایشی در دو استان گفت: 
»تعرفه گذاری خدمات پرستاری بیمارستانی منوط به تصمیم کمیسیون 

تلفیق مجلس برای تأمین اعتبار است.«
به گزارش سپید، احمد نجاتیان مدیرکل دفتر توانمندسازی پرستاری 
وزارت بهداشت در گفت وگو با فارس،  اظهار داشت: »در حوزه تعرفه های 
پرستاری در منزل مشکل تا حدود زیادی حل شده و تعرفه ها تدوین 
و به تصویب دولت رسید که ا کنون در حال اجرای پایلوت آن برای 
پوشش بیمه ای هستیم.«وی افزود: »در حال حاضر این مساله در همدان 
و کرمان با حمایت بیمه سالمت آغاز شده و برای تهران بیمه تامین 
اجتماعی ورود می یابد و امیدواریم بزودی این مساله به صورت کامل 
محقق شود.« مدیرکل دفتر توانمندسازی پرستاری وزارت بهداشت 
ادامه داد: »در زمینه تعرفه  پرستاری در بیمارستان وزارت بهداشت با 
همکاری سازمان نظام پرستاری بسته خدمتی را تدوین و استاندارد 
خدمت در این زمینه تهیه شده است و به شورای عالی بیمه ارائه آن 
صورت گرفت.« نجاتیان با اشاره به اینکه پیشنهاد نظام پرستاری دو 
هزار میلیارد تومان برای بودجه اجرای تعرفه پرستاری در بیمارستان 
است، گفت: »ما این موضوع را با سازمان برنامه و بودجه پیش بینی 
کردیم ولی متاسفانه در بودجه سال 98 به دلیل مشکالت مالی کشور 
این مساله دیده نشد ولی مجلس قول داد که در کمیسیون تلفیق این 
موضوع را در نظر گیرد و امیدواریم مشکل در این زمینه برطرف شود.« 
وی خاطرنشان کرد: »کمیسیون بهداشت طی جلساتی که با مسئولین 
حوزه پرستاری داشته قول مساعد داده که این مساله را در کمیسیون 
تلفیق پیگیری کند. البته مساله تامین بودجه استخدام پرستاران نیز در 

این کمیسیون مدنظر است.«
وی با تاکید بر اینکه زمینه اجرای این مساله باید فراهم شود باید گفت: 
»بسته خدمتی در نظر گرفته شده و پیشنهاد تعرفه نیز صورت گرفته 
که کمیسیون تلفیق در حال بررسی جزئیات است و  اگر این موضوع 
محقق شود در بودجه سال 98 اعتبار الزم به بیمه ها ارائه خواهد شد 

تا تعرفه ها را در حوزه پرستاری پرداخت کنند.«

خألهای قانونی
 مشکل درمان ناباروری کشور

نائب رئیس هیأت مدیره انجمن ناباروری ایران با اشاره به تشکیل 
مجمع عمومی و فوق العاده در مورد بررسی چالش های حقوقی و 
قانونی درمان ناباروری با حضور پزشکان متخصص گفت: »ورود 

وزارت بهداشت برای رفع این چالش ها ضرورت دارد.«
مهناز اشرفی، در ارتباط با مشکالت درمان ناباروی اظهار داشت: 
»علی رغم تالش های صورت گرفته در امر درمان ناباروری در کشور طی 
20 سال گذشته پزشکان با مسائل و مشکالت فراوانی مواجه بوده اند.«
وی با اشاره به خالء های قانونی فراوان در امر درمان ناباروری گفت: 
»به دلیل این مشکل بسیاری از مراکز ناباروری مجبور می شوند که 
فعالیت خود را و به سختی در امر ناباروری در موضوعات اهدای 

تخمک، جنین و رحم اجاره ای انجام دهند.«
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن ناباروری ایران بیان داشت: »این 
مشکالت بارها به وزارت بهداشت و مسئولین اعالم شده و تالش 

صورت گرفته تا خألهای موجود از پیش راه برداشته شوند.«
اشرفی گفت: »بر همین اساس و به دلیل مشکالت قانونی موجود قرار 
بر این شد تا انجمن ناباروری ایران جلسه مجمع عمومی و فوق العاده 
را تشکیل دهد و پیرو این مسئله از دبیر انجمن کمیسیون ها دعوت 
به عمل آمد و تشکیل مجمع نیز دو بار در روزنامه های کثیراالنتشار 
اعالم شد.« وی با اشاره به اینکه دبیر کمیسیون انجمن ها نماینده ای 
از وزارت بهداشت است، گفت: »متاسفانه علی رغم اعالم قبلی 
دبیر کمیسیون انجمن ها در جلسه ای که امروز در تهران برگزار شد 
شرکت نکرد و این در حالی است که 90 متخصص از نقاط دور 

و نزدیک کشور جهت شرکت در این جلسه حضور یافته بودند.«
انتقاد به عدم حضور نماینده وزارت بهداشت در  اشرفی ضمن 
این مجمع و گفت: »ورود وزارت بهداشت به این حوزه امری 

ضروری است.«

اخبــار
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 سرپرست و رئیس شورای عالی نظام پزشکی:

مراکز پزشکی سوپرمارکت نیستند

نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشکی با اشاره 
به دو مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی درباره الزام پزشکان به نصب پایانه های 
فروشگاهی و کسر 10 درصد از حق الزحمه آنها از 
سوی مراکز درمانی به عنوان مالیات، گفت: »معتقدیم 
که جامعه پزشکی قطعا باید مالیات پرداخت کند، 

اما باید شرایط پرداخت مالیات عادالنه باشد.«
به گزارش سپید، عزت اهلل گل علی زاده در گفت وگو 
تلفیق  کمیسیون  مصوبه  دو  به  اشاره  با  ایسنا،  با 
پزشکان،  مالیات  درباره  شورای اسالمی  مجلس 
به  حاضر  حال  در  که  نگاهی  »متاسفانه  گفت: 
ویژه در بین برخی مسئولین و نمایندگان مجلس، 
وجود دارد به نوعی جو ضد پزشک را ایجاد کرده 
است؛ در حالی که این تصویر از پزشکان درست 
نیست. باید پرسید که در این مملکت چند نفر از 
پزشکان فرار مالیاتی دارند؟ در سایر مشاغل فرار 
مالیاتی چقدر است؟. بنابراین تصویر برخی ها از 
آن  به تبع  و  بوده  غلط  تصویری  پزشکی  جامعه 

برخوردشان هم اشتباه است.«
وی تاکید کرد: »دوستان بیایند و به صورت شفاف بگویند که چند درصد 
از پزشکان فرار مالیاتی دارند و وضعیت سایر اصناف چگونه است؟  طبق 
اطالعات، قاطعانه می گویم که همکاران ما جزو منظم ترین و منضبط ترین 
گروه ها در زمینه پرداخت مالیات هستند. در سنوات گذشته توافق نامه هایی 
برای پرداخت مالیات پزشکان ایجاد می شد و همکاران ما بر اساس آن 

توافق نامه ها مالیات شان را می پرداختند.«
گل علی زاده با بیان اینکه به هر حال قطعا اقلیتی هم در جامعه پزشکی 
هستند که رانت اطالعاتی و سیاسی داشته و یا بر اساس روابطی که با 
ممیزی های ادارات مالیاتی برقرار می کنند، قوانین را دور می زنند، گفت: 
»حال نباید رفتار درصد اقلیتی در جامعه پزشکی را به پای اکثریت همکاران 
ما نوشت. باید توجه کرد که سازمان نظام پزشکی دارای 220 هزار عضو 
است که از این تعداد 120 هزار نفر گروه پزشکی هستند و بقیه در سایر 
گروه ها قرار دارند. حال بسیاری از همکاران  ما در گروه پزشکی بیکار 
هستند، بسیاری از آنها هم در سیستم دولتی کار می کنند و مالیات شان 
به طور مرتب از حقوق و کارانه هایشان کسر می شود. از طرفی برخی 

همکاران مان طرف قرارداد با بیمه ها بوده و مالیات شان کسر می شود.«
وی با بیان اینکه از طرفی همکاران ما ماه هاست که از بیمه ها طلبکارند، 
ادامه داد: »حال جالب این است که در حساب های مالیاتی این طلب ها 
به عنوان درآمد پزشکان لحاظ می شود. یعنی مالیات را بر اساس درآمدی 

که هنوز محقق نشده، محاسبه می کنند.«نایب رییس اول شورای عالی نظام 
پزشکی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
الزام پزشکان به نصب سامانه های فروشگاهی در سال آینده،  گفت: »اوال 
هر چه که بتواند ارائه خدمت به مردم را در هر حوزه ای تسهیل کند، 
مناسب است و باید نگاه مان به سمت مردم باشد؛ حال می خواهد این 
تسهیالت در زمینه نصب سامانه فروشگاهی باشد یا در حوزه صدور 
مجوز. شما دقت کنید که اگر کسی مجوز بخواهد، چه بالیی در سیستم 
بروکراسی اداری بر سرش می آید. باید توجه کرد که تبصره دو ماده 169 
قانون مالیاتی مستقیم درباره این موضوع اشاره کرده است که سازمان 
امور مالیاتی موظف است که به تدریج و بر اساس اولویت اشخاص 

مشمول حکم این تبصره را تعیین و اعالم کند.«
گل علی زاده تاکید کرد: »باید توجه کرد که پزشک معامله انجام نمی دهد و 
رابطه خرید و فروشی با بیمار ندارد، بلکه به بیمار خدمت ارائه می دهد. 
بنابراین اگر قرار است اولویتی هم باشد، این اولویت باید در سایر مشاغل 
انجام و زیرساخت های آن فراهم شود و بعد سراغ گروه پزشکی بیایند. 
البته ما تابع قانون نظام صنفی نیستیم، بلکه نظام پزشکی قانون مستقلی 
دارد.«وی همچنین درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مبنی بر کسر 10 
درصد از حق الزحمه پزشکان از سوی مراکز درمانی و واریز مستقیم آن 
به حساب سازمان امور مالیاتی، گفت: »باید پرسید این 10 درصد از کجا 

آمده است؟ احتماال از تبصره یک ماده 86 قانون 
مالیات مستقیم چنین برداشتی شده است. در این 
قانون اعالم شده اگر مرکز درمانی با پزشکی طرف 
قرارداد است، به غیر از حقوق پزشک، می تواند 
مستقیما 10 درصد از دریافتی اش کم و به حساب 
سازمان امور مالیاتی واریز کند، اما باید پرسید در 
اینجا تکلیف کسانی که مشمول معافیت مالیاتی 
هستند چه می شود؟. به هر حال ممکن است پزشکی 
رابطه قراردادی با هیچ مرکزی نداشته باشد و به 
صورت موردی هفته ای یک روز در یک بیمارستان 
یا مرکز درمانی کار کند و مشمول معافیت مالیاتی 
باشد، حال بیمارستان از کجا باید بفهمد که این 

مشمول معافیت مالیاتی هست یا خیر؟«
گل علی زاده همچنین اظهار کرد: »بنابراین باید یک 
قانون مالیاتی مشخص وضع شود و بر اساس آن 
مالیات را کسر کنند. قبال سیستم مالیات پلکانی را 
هم داشتیم و اگر این کسر 10 درصدی هم اعمال 
شود، به نوعی مالیات مضاعف برای پزشکان اطالق 
پزشکی  که جامعه  معتقدیم  ما  البته  خواهد شد. 
قطعا باید مالیات پرداخت کند، اما باید شرایط پرداخت مالیات عادالنه 
باشد.«وی با تاکید بر اینکه اگر درصد قلیلی از پزشکان فرار مالیاتی دارند، 
نباید به پای همه نوشته شود، افزود: »در عین حال این درصد قلیل باز 
هم می توانند قانون را دور بزنند. این فرار مالیاتی در اصناف و مشاغل 
اطالعاتی  دلیلش عدم شفافیت سیستم  و  است  بیشتر  مراتب  به  دیگر 
است. متاسفانه برخی افراد بر اساس ارتباطی که با ممیزین سازمان امور 

مالیاتی برقرار می کنند، راحت قوانین را دور می زنند.«
گل علی زاده همچنین گفت: »همکاران ما تاکنون نشان دادند جزو منظم ترین 
پرداخت کنندگان مالیات هستند. ما هم معتقدیم که مالیات باید به صوت 
عادالنه اخذ شود. از طرفی بسیاری از همکاران ما در مراکز درمانی به 
صورت موردی کار می کنند. این همکاران از حقوق اولیه قانون کار هم 
محرومند و نه قراردادی دارند و نه حق بیمه ای از آنها کسر می شود. 
همکاران متخصصی هستند که یکسال کار کرده اند، اما حقوق ماهیانه  
را  کارانه شان  یکسال  از  بعد  تا  منتظرند  و  نکرده اند  دریافت  را  خود 
دریافت کنند. حال بر اساس همان کارانه هم مالیات کسر می شود و این 
ظلم مضاعفی برای کسانی است که با شرافت کار می کنند. البته آنچه 
که در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده، به صورت پیشنهاد است و 
بعد از بررسی در کمیسیون های تخصصی، نهایتا باید در صحن مجلس 

به رای گذاشته شود.«

واکنش نظام پزشکی به دو مصوبه مالیاتی پزشکان


