
در چهارمین نشست رئیس کل سازمان نظام 
پزشـکی با رئیس سـازمان امورمالیاتی کشـور 
پـس از بحـث و بررسـی های الزم، ضریـب 
درآمد مشمول مالیاتی برای مطب ها و مراکز 
تشـخیصی و درمانی تا نصف ضرایب فعلی 
تعدیل و برای فعالیت پزشکان، دندانپزشکان 
و داروسـازان در مراکز تشـخیصی و درمانی 

معادل ضریب سـال 98 در نظرگرفته شـد.
بـه گـزارش سـپید، محمـد رئیـس زاده در 
چهارمیـن دیـدار خـود  بـا »داوود منظـور« 
بـر  مالیاتـی کشـور  امـور  رئیـس سـازمان 
ضـرورت تعدیـل ضریـب درآمـد مشـمول 
مالیاتـی بـرای مطب هـا و مراکـز تشـخیصی 
و درمانـی تـا نصـف ضرایـب فعلـی و بـرای 
فعالیت پزشـکان، دندانپزشـکان و داروسـازان 
در مراکز تشخیصی و درمانی معادل ضریب 

سـال 98 تاکیـد نمـود.
در ایـن نشسـت کـه در محـل سـازمان امـور 
مالیاتـی تشـکیل شـد، رئیـس زاده بـا اشـاره 
بـه افزایـش بهـای تمـام شـده خدمـات در 
حوزه سـامت، عدم افزایش تعرفه خدمات 
تشـخیصی و درمانی متناسـب با نرخ تورم، 
افزایش حقوق و دسـتمزدها و قوانین حاکم 
بـر تعرفه هـای نظـام سـامت اظهـار کـرد: 
»سازمان امور مالیاتی ضریب درآمد مشمول 
مالیات سـال 99 جامعه پزشـکی شـاغل در 
مراکـز درمانـی را کـه بـه شـدت تحـت تأثیـر 

اثـرات منفـی بحـران همه گیـری کرونـا قـرار 
گرفتـه بـود از 42 درصـد در سـال 98 بـه 65 
و 70 درصد در سال 99 افزایش داده است.«
وی افـزود: »بـا توجـه بـه کاهـش مراجعـات 
مطب هـا و مراکـز تشـخیصی و درمانـی و 
افزایـش بهـای تمـام شـده خدمـات در ایـن 
مراکـز امـا ضرایـب مالیاتـی آن ها مطابق سـال 

قبـل از آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
بـه افزایـش هزینه هـای جـاری و بهـای تمـام 
شـده کاالهـای خدماتـی کـه در داروخانه هـا 
عرضه می شود، ادامه داد: »هزینه های سخت 
افـزاری و نـرم افـزاری، اصالـت سـنجی و 
نسـخه پیچی الکترونیکی داروها و ... سـبب 
کاهش شـدید حاشـیه سـود در این موسسـات 

شـده است.«
داوود منظـور رئیـس سـازمان امورمالیاتـی 
کشـور نیـز ضمـن سپاسـگزاری از حضـور 
نماینـدگان جامعـه پزشـکی و قدردانـی از 
ارائـه دهنـدگان خدمـات سـامت کـه جـزو 
مودیـان خـوش حسـاب هسـتند، بیـان کـرد: 
»نسـبت بـه تعدیـل ضرایـب درآمد مشـمول 

مالیات دسـتورات الزم را داده ام.«
وی با اشاره به نزدیکی رقم مالیات ابرازی 
و تشخیصی جامعه پزشکی عنوان کرد: »در 
سـال جدید که به مالیات های سـال 1399 
و 1400 رسیدگی می شود، همراهی جامعه 

پزشـکی را داشـته ایم و تعـداد افـرادی کـه 
از تبصـره مـاده 100 قانـون مالیاتـی اسـتفاده 

کرده اند، بیش از دو برابر شـده اسـت.«
کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان  رئیـس 
بـه  توجـه  بـا  آینـده  سـال  »در  گفـت: 
شـرایط درمانگاه هـا، مطب هـا، کلینیک هـا 
و بیمارسـتان ها اگـر مقـدار کمتـری مالیـات 
اخذ و در راسـتای کمک به جامعه پزشـکی 
بـرای امـکان جایگزینـی سـرمایه اسـتفاده 
شـود، فضای مناسـب تری در کسـب و کار 

خواهیـم داشـت.«
بـه گـزارش سـازمان نظـام پزشـکی، وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه نبایـد اخـال در رفتارهـای 
بازیگران اقتصادی ایجاد شـود، خاطرنشـان 
کـرد: »تغییـر ضرایـب را متناسـب بـا نـوع 
فعالیت جامعه پزشکی باید جدی گرفت و 
به سـمت پایین تعدیل کرد و با اسـتفاده از 
نظرات سـازمان نظام پزشـکی در سـال های 
آینده نیز بتوانیم همکاری و تعامل مناسـبی 

داشـته باشیم.«

معاون آموزشـی وزارت بهداشـت درمان و 
آموزش پزشـکی، سیاسـت وزارت بهداشـت 
را افزایش ظرفیت دستیار تخصصی دانست.
باقری فـرد  ابوالفضـل  بـه گـزارش سـپید، 
گفـت: »پارسـال ایـن ظرفیـت 4 هـزار و 
300 نفـر بـود کـه در نهایـت 3 هـزار و 600 
نفـر بـا اولویـت در رشـته های لوکـس قبـول 
شـدند و تعـدادی از صندلی هـای دسـتیاری 
در دانشـگاه ها و بویژه مناطق محروم خالی 

ماند.«
معـاون آموزشـی وزارت بهداشـت درمـان 
و آمـوزش پزشـکی تأکیـد کـرد: »ظرفیـت 
پذیـرش دسـتیار تخصصـی نـه تنهـا کمتـر 

نشـده بلکـه افزایـش هـم داشـته اسـت.«
باقری فرد گفت: »امسال 4 هزار نفر ظرفیت 

را بـه آزمـون ملـی دسـتیاری تخصیـص داده 
شـده است.«

وی افـزود: »بیـش از 500 ظرفیـت نیـز بـه 
پذیرش دسـتیار بومی اختصاص داده شـده 
اسـت که امسـال برای نخسـتین بار در کشـور 
اجرا می شـود، دانشـگاه های علوم پزشـکی 
کشـور بـا نظـارت جـدی وزارت بهداشـت 
انجـام  را  بومـی  آزمـون پذیـرش دسـتیار 

می دهـد.«
معاون آموزشـی وزارت بهداشـت درمان و 
آموزش پزشـکی خاطر نشـان کرد: »بدیهی 
اسـت کـه پذیرفتـه شـدگان آزمـون دسـتیار 
انجـام  تحصیـات،  پایـان  از  بعـد  بومـی 
تعهداتشـان در همـان منطقـه نیـز خواهـد 

بود.«
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ضریب درآمد مشمول مالیاتی مطب ها و مراکز 
تشخیصی و درمانی تا نصف ضرایب فعلی تعدیل شد
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