
برنامه ریزی  و  نظارت  معاون 
سازمان نظام پزشکی نحوه تعیین 
معافیت های  وضعیت  و  مالیات 
مالیاتی جامعه پزشکی را تشریح 

کرد.
به گزارش سپید، محمد جهانگیری 
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در 
وضعیت مالیات های پزشکِی سال 
۱۳۹۷، گفت: »افراد حقیقی که تا 
پایان خرداد ماه اظهارنامه هایشان 
را اعالم کردند و افراد حقوقی هم 
اظهارنامه هایشان  تیر ماه  پایان  تا 
را ارائه داده اند که جامعه پزشکی 

را هم شامل می شود.«
وی با بیان اینکه افراد حقیقی و 
دسته بندی  گروه  سه  در  حقوقی 
می شوند، افزود: »گروه یک کسانی 
هستند که بیش از سه میلیارد تومان 
در سال درآمد دارند. گروه دو شامل 
کسانی که بین یک تا سه میلیارد 
و  دارند  درآمد  سال  در  تومان 
گروه سوم شامل کسانی که زیر 
یک میلیارد در سال درآمد دارند. 

گرفته  نظر  در  مشاغل  تمام  برای  گروه بندی ها  این 
شده است.«

جهانگیری ادامه داد: »حال این برای کسانی که صرفا 
خدمت می دهند، نصف می شود. یعنی به برخی خدمات 
مانند قسمتی از خدمات پزشکی نصف می شود. به 
عنوان مثال اگر درآمد یک متخصص اطفال بین ۵۰۰ 
باشد،  سال  در  تومان  میلیارد   ۱.۵ تا  تومان  میلیون 
جزو گروه دوم به حساب می آید. گروه سوم دارای 
روش های خاص برای پرداخت مالیات هستند و از 
به  نیازی  استفاده کنند و  تبصره ماده ۱۰۰ می توانند 

اظهارنامه ندارند و تنها کافی است که درآمدشان را 
اعالم کنند. گروه دوم نیازمند دفتر مالیاتی بوده و گروه 
یک نیازمند پلمب دفاتر مالیاتی )دفاتر مالیاتی که از 
سوی اداره پست ُمهر شده و تایید می شود که گاهی 
به صورت الکترونیک و گاهی به صورت دستی است( 
هستند.  این موارد در قانون مشخص شده و جامعه 

پزشکی طبق قانون این اقدامات را انجام می دهد.«

بیمارستان ها جزو کدام گروه مالیاتی هستند؟
کامل  به طور  تاکنون  اقدامات  این  اینکه  بیان  با  وی 

انجام شده و بسیاری موسسات پزشکی، بیمارستان ها 
»بر  گفت:  هستند،  یک  زیرگروه  زایشگاه ها جزو  و 
این اساس باید دفاتر را پلمب کرده و همه چیز را به 
صورت کامل ارائه دهند و هر سه ماه یکبار این موارد 
از پزشکان جزو گروه دو  را گزارش دهند. عده ای 
هستند که دفتر دارند، اما فقط در زمان رسیدگی موارد 
را مطرح می کنند و عده ای هم مانند پزشکان عمومی 
از پزشکانی که در سال درآمد زیر ۵۰۰  و بسیاری 
میلیون تومان دارند، جزو گروه سوم محسوب می شوند 
اینکه  بنابراین  می کنند.  سایر صنوف عمل  مانند  که 

پزشکان جزو کدام یک از گروه های 
مالیاتی قرار گیرند، به درآمد ساالنه 

آنها بستگی دارد.«

معافیت های مالیاتی غیرشفاف
وضعیت  درباره  جهانگیری 
معافیت های مالیاتی پزشکان نیز گفت: 
»در حال حاضر مشکل ما این است 
که بحث معافیت های مالیاتی شفاف 
نشده است. در بسیاری از مسائل داریم 
کار می کنیم که ببینیم در مواردی مانند 
سرمایه گذاری هایی که شامل معافیت 
مالیاتی می شوند، به چه صورت باید 
عمل کرد.  البته قانون برخی موارد را 
مشخص کرده است. به عنوان مثال 
پنج  تا  شود  افتتاح  بیمارستانی  اگر 
سال معاف از مالیات است و اگر در 
از  تا ۱۰ سال  باشد،  مناطق محروم 
معافیت مالیاتی برخوردار است. در 
عین حال در راستای شفافیت بیشتر 
معافیت مالیاتی، در حال بررسی این 
مسائل در کارگروه مشترکی با سازمان 
امور مالیاتی هستیم.« وی تاکید کرد: 
از پرداخت  »بنابراین پزشکان در حوزه مالیاتی اعم 
مالیات یا برخورداری از معافیت هایی مانند سایر اقشار 
هستند و تفاوتی وجود ندارد. بر این اساس ساالنه 
درآمدی مشخص می شود که اگر درآمدشان کمتر از آن 
باشد، از مالیات معاف می شوند. این معافیت برای همه 
اقشار است که برای سال ۱۳۹۷، رقم ماهانه دو میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان برای همه مشاغل مطرح شده بود.«
جهانگیری درباره میزان معافیت مالیاتی پزشکان در سال 
۱۳۹۷ نیز گفت: »در حال حاضر هنوز رسیدگی های الزم 

انجام نشده و هنوز در این باره آمار دقیقی نداریم.«

نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اجبار تنها پزشکان به نصب دستگاه 
کارتخوان، دور از انصاف است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اجبار پزشکان 
به نصب دستگاه کارتخوان را دور از انصاف دانست و از مسئوالن 
سازمان امور مالیاتی کشور خواست تا همه مشاغل را ملزم به این 
کار کنند چرا که الزام پزشکان به تنهایی حساسیت برانگیز می شود.
محمدجواد جمالی نوبندگانی در مورد انتشار اخباری مبنی بر مقاومت 
پزشکان در مقابل نصب کارتخوان، گفت: »پزشکان سرمایه های 
اجتماعی کشور هستند و بسیاری از آنها خدماتی را در شرایط خاص 
ارائه می دهند که کمتر مشاغل دیگر حاضر به انجام آنها هستند، 
کما اینکه بعد از وقوع سیل یا زلزله و حتی در زمان جنگ تحمیلی 
بدون هیچ چشم داشتی در این حوزه فعالیت کردند.« وی ادامه داد: 
»پزشکان نقش موثری در توسعه حوزه های علمی کشور دارند و 
تالش این قشر باعث شد که از حضور پزشکان کم سواد کشورهای 
همسایه بی نیاز شویم، تاجاییکه امروز ایران به عنوان مرکز توریسم 
درمانی خاورمیانه شناخته می شود.« وی تصریح کرد: »شکی نیست 
که پزشکان نیز باید مالیات پرداخت کنند، اما مردم باید بدانند وقتی 
در بیمارستان های دولتی قرار است کارانه پزشکان پرداخت شود، 
ابتدا از آن مالیات و حق پرسنل کسر می شود، ضمن اینکه ممکن 

است گاه تا بیش از یک سال هم به آنها کارانه پرداخت نشود.«
اقتصادی  جمالی نوبندگانی یادآور شد: »همان طور که شفافیت 
باید در تمام زمینه ها وجود داشته باشد فعالیت پزشکان در بخش 
خصوصی نیز باید شفاف باشد، اما گاه تعداد زیاد بیمار در مطب 
از پزشکان که عمل های  یا درآمد برخی  پزشکان شناخته شده 
به تمام پزشکان تعمیم داده  انجام می دهند  جراحی زیبایی هم 
می شود که اقدام اشتباهی است، چرا که تنها ۱۰ درصد پزشکان 
از درآمد باالیی برخوردار هستند و درآمد سایر پزشکان در حد 
متوسط و گاه حتی پایین است.« وی خاطرنشان کرد: »پزشکان و 
پرستاران تنها گروهی هستند که بعد از اتمام تحصیالت حتی اگر 
در پردیس ها با پرداخت هزینه هم تحصیل کرده باشند باید به طور 
اجباری مدتی را در مناطق محروم به ارائه خدمات بپردازند، و این 
در حالی است که وکال و مهندسان هم از امکانات دولتی و فضای 
آزمایشگاه ها برای تحصیل استفاده می کنند، اما اجباری برای فعالیت 

در مناطق محروم ندارند.«
جمالی نوبندگانی اظهار کرد: »این پزشکان با اجبار باید در بد آب 
و هواترین مناطق کشور و با کمترین امکانات زندگی کرده و به 
ارائه خدمات بپردازند و بعد از چندین سال مجوز احداث مطب 
در مراکز استان ها را دریافت می کنند.« وی تاکید کرد: »اینکه در 
الیحه یا طرحی اعالم کنیم که تنها پزشکان باید کارتخوان نصب 
کنند، حساسیت برانگیز می شود، آن هم در شرایطی که برای وکال و 
مهندسان در این مورد اجباری وجود نداشته باشد، بنابراین این یک 
کج سلیقگی بوده که ناشی از این دیدگاه سطحی است که پزشکان 
درآمد بسیار باالیی دارند.« این نماینده مردم در مجلس دهم، در 
پایان خطاب به مسئوالن سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: »شما 
که در این مورد مصاحبه می کنید به این پرسش پاسخ دهید که آیا 
تنها پزشکان فرار مالیاتی داشته اند؟ چه اندازه در گمرک اتفاقات 
نابسامانی رخ می دهد و فرار مالیاتی توسط تجار صورت می گیرد؟ 
کما اینکه تعدادی از آنها با دریافت ارز 42۰۰ تومانی کاالی مورد 
نیاز را وارد نکرده اند! بنابراین این طرح باید یا همه یا حداقل تعدادی 

از مشاغل را در کنار پزشکان به نصب کارتخوان ملزم می کرد.«

خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

شورای عالی سالمت مانع شماره گذاری 

موتورسیکلت های کاربراتوری شود
با  مخالفت  ضمن  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
شماره گذاری ۱2هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری، گفت: 
ورود  و  شماره گذاری  اجازه  سالمت  عالی  شورای  »اعضای 

موتورسیکلت های کاربراتوری را به تهران ندهد.«
 بشیر خالقی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان متولی 
اصلی سالمت جامعه است و باید نسبت به تاثیرات منفی آالینده ها 
بر سالمت مردم واکنش نشان دهد، گفت: »استفاده از بنزین های 
غیر استاندارد آلودگی هوا را تشدید می کند، بنابر این سازمان 
حفاظت از محیط زیست هم باید به صورت جدی این موضوع 

را پیگیری و مانع تولید و استفاده از آن شود.«
افزایش  اینکه  بر  تاکید  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
ذرات آالینده در هوا برای سالمت مردم بسیار خطرناک است، 
افزود: »سازمان محیط زیست و مسئوالن مربوطه باید مانع تولید 
تولیدات  بر  باید  طرفی  از  و  شوند  غیراستاندارد  خودروهای 
بگیرد  بیشتری صورت  نظارت  نیز  کارخانه های خودروسازی 
تا اتومبیل  ها با استاندار های باال و با آالیندگی حداقل به شهر ها 
۱2هزار  شماره گذاری  با  مخالفت  ضمن  خالقی  شوند.«  وارد 
دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری، گفت: »مسئوالن مربوطه و 
اعضای شورای عالی سالمت و امنیت غذایی نباید اجازه شماره 
گذاری و ورود این موتورسیکلت ها کاربراتوری را بدهند چرا 
که می تواند اثرات مخربی بر سالمتی انسان داشته باشد، تاثیراتی 
که گاه جبران آنها، هزینه های چندین میلیاردی را برای درمان به 
وزارت بهداشت تحمیل می کند. بنابراین باید با جدیت از ورود 

این نوع وسیله نقلیه به تهران و شهرهای بزرگ جلوگیری شود.«

خانه ملت
شماره ۱4۹6 2۷ مرداد ۱۳۹8
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معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی تشریح کرد

معافیتهایمالیاتیدرچهمواردیشاملپزشکانمیشود؟

سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  و  گذشته  روز 
سازمان نظام پزشکی و با رای حاضران، اعضای هیات 
سازمان  این  بازرسان مجمع عمومی  و همچنین  رییسه 

انتخاب شدند.
به گزارش سپید، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
سازمان نظام پزشکی که 2۵ مرداده ماه ۹8 در محل انستیتو 
پاستور برگزار شد، رای گیری برای انتخاب هیات رئیسه 
و بازرسان جدید مجمع عمومی با حضور ۱8۰ نفر از 
اعضای مجمع صورت گرفت که در نهایت اعضای زیر 
به عنوان هیات رئیسه و بازرسان جدید مجمع عمومی 

سازمان نظام پزشکی برگزیده شدند:
اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی:

دکتر حسین بابایی با ۱۰۱ رای
دکتر الله تدین با ۱۰۰ رای

دکتر عباس آقازاده با ۹4 رای
دکتر علی ساالریان  با 86 رای

و دکتر انصاری مود نیز با 8۵ رای به عنوان عضو علی البدل
بازرسان مجمع عمومی:

دکترکمال بیگی ده آبادی با ۱۰2 رای
دکتر محمد هادی صادقی با ۱۰۰ رای

دکتر علی چنگیزی با ۹4 رای

بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، پس از اعالم نتایج انتخابات 
هیات رئیسه مجمع، به موجب آئین نامه تبصره 2 ماده ۷ قانون سازمان 
نظام پزشکی که در جلسه مجمع عمومی سازمان در تاریخ 2۵/۵/۹8 
به تصویب رسید، رئیس مجمع عمومی براساس انتخابات داخل هیات 

رئیسه تعیین می شود.

پیام تبریک رئیس کل 
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم 
در پیامی انتخاب هیات رئیسه و بازرسان جدید سازمان 

نظام پزشکی به تبریک گفت. 
در این پیام آمده است: 

به منتخبین امروز مجمع عمومي، چه عزیزان و بزرگواران 
مورد  که  ارجمند  بازرسان  چه  و  مجمع  رئیسه  هیات 
اعتماد  و حائز آراء مجمع عمومي قرار گرفتند، تبریک 

عرض مي کنم.
با حضور و کاندیداتوري خود به  از عزیزاني هم که   
آموزش  را   دموکراسي  مشق  و  افزودند  انتخابات  شور 

دادند، سپاسگزارم.
به بزرگان مجمع جناب آقاي دکتر انصاري مود و جناب 
آقاي دکتر جعفري نمین نیز خداقوت و سپاس عرض 

مي کنم. 
امیدوارم با همفکري و همدلي و همراهي هم بتوانیم به 
قله هاي بلند خدمت به بیماران و ارتقاء منزلت وتامین 

حقوق جامعه پزشکي نائل شویم. 
ارادتمند، 
دکتر محمدرضا ظفرقندي
رئیس کل سازمان نظام پزشکی

انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران ضمن هشدار 
در مورد هجمه هایی تخریب شان و جایگاه پزشکان، از رسانه ملی انتقاد 

کرد و خواهان تذکر قانونی به صداوسیما شد.
به گزارش سپبد، هیات مدیره این انجمن در نامه ای به رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ضمن انتقاد به هجمه های هدفدار 
برای تخریب شان و جایگاه مقدس حرفه پزشکی و اعتماد آحاد مردم به 
این قشر خدوم جامعه اعالم کرد: »در مورد استفاده غیرمنصفانه از تریبون 
ملی علیه جامعه پزشکی که پناهگاه مردم و محرومان  است، باید تذکر 

قانونی داده شود.«
در متن این نامه آمده است: »با تاسف در چند سال اخیر این جایگاه امنیت 
بخش و اعتماد ساز جامعه پزشکی مورد حمله و هجمه نابخردان و ناگاهان 
قرار گرفته است در حالی که جامعه پزشکان کشور از عالم ترین و سالم ترین 
اصناف خدماتی کشور است و در داخل سازمان صنفی خود دادستان و 
هئیت های رسیدگی به تخلفات انتظامی، حرفه ای و اخالقی دارد و با اتکا 
به ده ها انجمن علمی تخصصی از پاالیش های خود اصالحی سود می برد.  
همچنین جامعه پزشکی در جنگ تحمیلی و بالیای طبیعی دهه های اخیر پای 
ثابت و صبور خدمت به مجروحان و آسیب دیدگان بوده است و با وجود 

همه تحریم ها و ایذائات دشمنان این مرز و بوم سطح علمی و حرفه ای خود 
را قابل رقابت با پیشرفته ترین کشورهای دنیا نگه داشته است، اما از نمایندگان 
مجلس در بزرگ کردن عنوان هایی همانند "فرار مالیاتی پزشکان"، "نصب 
اجباری کارتخوان با عنوان مبهم صندوق و پایانه فروشگاهی" همچنین از 
صدا و سیما در تخریب جایگاه آرامش بخش این صنف صادق و خدمتگزار 
به شدت گله مند است. آمار غیرکارشناسی و استنادات غیرواقعی بعضی 
گفته شده است و  از نمایندگان مجلس به آنچه "فرار مالیاتی پزشکان" 
مصوبه تبعیض آمیز مجلس در اجبار پزشکان به "کارتخوان صندوق/پایانه 
فروشگاهی" مطرح شده در حالی است که دیگر صنوف تجاری و فعاالن 
اقتصادی کشور که گردش مالی عظیم وغیر قابل مقایسه ای با گردش مالی 
محدود بخش خدمات پزشکی دارند الزام قانونی برای استفاده از کارتخوان 
یا صندوق فروشگاهی ندارند. بنابراین اجحاف بزرگی است که اخیرا در 
جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹8 " بند _ ی تبصره6 " مجلس اتفاق 

افتاده و باعث دلسردی و سرخوردگی پزشکان کشور شده است. 
انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران ضمن هشدار 
نسبت به وضعیت جاری و هجمه های هدفدار برای تخریب شان و جایگاه 
مقدس حرفه پزشکی و اعتماد آحاد مردم به جامعه پزشکی، از جنابعالی 

و دیگر نمایندگان گروه پزشکی در مجلس تقاضا دارد طرح اصالح قانون 
فوق را با مشورت و کارشناسی سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی 
گروه پزشکی به مجلس تقدیم دارند و به صدا و سیما نیز در مورد استفاده 
غیرمنصفانه از این تریبون ملی علیه جامعه پزشکی که پناهگاه مردم و 
محرومین اند تذکر قانونی داده شود. جامعه پزشکی کشور معتقد است که 
طبق قانون اساسی "اصل سوم، اصل نوزدهم، اصل بیستم و اصل هفتاد و 
دوم" همه مردم ایران از هر قوم، صنف و گروهی در مقابل قانون یکسان اند 
و تردیدی به پرداخت عادالنه مالیات نیز ندارد اما استثنا کردن یک اقلیت 
صنفی پاکدست تبعیضی بزرگ و خالف عدالت است. نمایندگان مجلس 
با اطالع از واقعیات و گزارش های کارشناسی و منصفانه مراجع ذی ربط 
در جهت رفع تبعیض و دلگرمی پزشکان کشور تالش خواهند کرد و با 
درایت خود در بازسازی سرمایه اجتماعی پزشکی کشور نقش خود را ایفا 
خواهند کرد. در این فرصت از وزیر  بهداشت درمان آموزش پزشکی و 
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز می خواهیم در جهت تنویر افکار 
عمومی ملت ایران و  دفاع رسانه ای و حقوقی از خدمات جامعه پزشکی 
کشور و ارزش های آن پیشرو باشند و از تخریبگران و سوداگران اعتماد و 

امنیت روانی مردم به محاکم حقوقی و قانونی ارائه دعوا کنند.«

به دنبال برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی؛

هیات رئیسه و بازرسان جدید مجمع عمومی نظام پزشکی معرفی شدند

گالیه انجمن جراحی زانو نسبت به تخریب پزشکان در رسانه ملی در نامه ای به رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

به صداوسیما تذکر قانونی داده شود


