
#پزشک_فراری_از_ کارتخوان، هشتگی که به تازگی فضای مجازی را درنوردیده است

همه ما حتما حداقل یک بار این تجربه را داشته ایم که 
به پزشکی مراجعه کرده و خواسته ایم پول ویزیت را 
بدهیم اما کارتخوانی در مطب نبوده و به دلیل نداشتن 
پول نقد، مجبور شده ایم به بیرون از مطب رفته و از عابر 

بانک پول بگیریم.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، این موضوع برای بسیاری 
از شهروندان جای سوال دارد که وقتی شمار قابل توجهی 
از دستفروشان، کارتخوان دارند چرا پزشکان با این همه 

علم و دانش در مطب از این وسیله استفاده نمی کنند.
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در نشست خبری هفتگی خود درباره 
نبود کارتخوان در برخی مطب ها اظهارداشت: »به عنوان 
یک پزشک خجالت می کشم وقتی امکان تهیه کارتخوان 
بسیار ساده است اما در برخی مطب ها این امکان فراهم 
نشده است.« وی افزود: »درخواست اخالقی و توصیه ای ما 
این است که پزشکان در مطب های خود کارتخوان داشته 
باشند، زیرا مورد  تقاضای مردم است. گالیه ما این است 
که حدود 10 تا 20 درصد پزشکان رفتارهایی می کنند 
که باعث واکنش های اجتماعی و سیاسی  و همچنین 
واکنش هایی از سوی قانون گذاران می شود که شرایط 
را برای خود این پزشکان و دیگران سخت تر می کند. 
خوشحال می شویم اگر کسی الزام قانونی این  موضوع 

را به وزارت بهداشت اعالم کند. «
هر چند این مقام مسوول در وزارت بهداشت، وضعیت 
مالیات پزشکان را مشابه مشاغل و صنوف دیگر بیان و آن 
را براساس دفاتر قانونی یا بر اساس توافق نامه های مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی عنوان می کند، 
اما به نظر می رسد این اظهارات ایرج حریرچی مبنی بر 
مالیات پزشکان برای کاربران فضای مجازی کافی نباشد؛ 
چرا که برخی افراد در شبکه های اجتماعی با راه اندازی 
هشتک #پزشک_فراری_از_ کارتخوان، فراخوانی برای 
بیان انتقادات مردم به برخی مطب ها داشته اند. کاربران 
متعددی با اشتراک گذاشتن تجارب شان، از پزشکانی 
که کارتخوان ندارند، گالیه می کنند. در این کمپین که 
به تازگی راه اندازی شده حتی نام پزشکان، کلینیک ها و 
بیمارستان های فاقد کارتخوان نیز اعالم شده است. بیشترین 
محتوای این هشتگ اشاره به فرار مالیاتی برخی از پزشکان 
دارد. اکثرا نبود کارتخوان در برخی از مطب ها را دلیلی 
می دانند که شماری از آنها نمی خواهند درآمدهایشان ثبت 

شود تا مالیات نپردازند.
پیرامون این بحث به مواردی دیگر نیز اشاره می شود که 
این مساله بخاطر این است که اغلب پزشکان نرخ ویزیت 
را باالتر از مبلغ مصوب شده می گیرند و نمی خواهند 
مدرکی از این بابت در درآمدهایشان درج شود. کاربری 
با نام مستعار حاج سروش این گونه نظر می دهد: »یه 
کارگری که حقوقش زیر 2 تومنه، همون اول مالیاتش از 
حقوش کسر میشه. ولی برخی از پزشکان که درآمد هر 
روزشون 2 تومنه میخوان مالیات ندن. این شرم آور نیست؟«
در این گزارش به شماری دیگر از کاربران پرداخته ایم 

که در ذیل، به کامنت های آنان اشاره شده است.
محمود: » آقای دولت! از من کارمند که ماهی 2 میلیون 
و پانصد حقوق می گیرم، اول مالیات برمیداری بعد حقوقم 
رو به حساب میریزی، اما پزشکی که روزانه 5 میلیون 

حق ویزیت میگیره، مالیات نمیده، چرااا؟؟«
آبی تر از دریاها: »البته پزشک فراری از کارتخوان یه 
دلیلش مالیات ندادنه، دلیل بعدیش اینه که مدرکی بابت اینکه 
دو برابر مبلغ مصوب ویزیت میگیرن دست کسی ندن.«
به  اجتماعی،  رسانه  بازخوردهای  از  تعدادی  در 
این واقعیت اشاره شده است که درآمد پزشکان در 
و  آنان  درآمدهای  بر  پایین  نظارت  واسطه  به  ایران 
سیستم های ناکارآمد مالیاتی، بسیار باالست در حالی 
مالیاتی  واسطه  به  پزشکان  دیگر  کشورهای  در  که 
سنگینی که به دولت می پردازند، جزو قشر پولدار و 

مرفه تلقی نمی شوند.
محسن ثانی: »می دانید چرا نرخ مهاجرت پزشک ها 
توی ایران کمه؟ چون درآمدشون تو ایران خیلی بیشتر از 
جاهای دیگه است، با این حال از مالیات هم فرار می کنن.«
رضایی: »دوست پزشکی هم داشتم که بعد از دو 
سال مهاجرت به یکی از کشورهای اسکاندیناوی به 
ایران برگشت، علت را که جویا شدم با کلی تعریف 
از کشور مقصد و جامعه شون گفت اونجا چهل درصد 
درآمد برای مالیات میره، احتماال درمانگاه هاشون پول نقد 

از بیمار نمی گرفتن.«
برخی نیز برای نقد این فرار مالیاتی، به پزشکانی 
پرداخته اند که گرچه کارتخوان دارند ولی کارتخوان شان به 
نام سایر بنگاه های تجاری و یا دیگر افراد است تا مبادا درآمد 
پزشک در حساب های بانکی قابل پیگیری باشد. از طرف 
دیگر کاربرانی به این اشاره داشتند که بسیاری از مشاغل 
حتی مشاغل کاذبی چون دست فروشی، کارتخوان های 
سیار استفاده می کنند ولی پزشکان با توجه به مبالغ باالی 

ویزیت، افراد را به پرداخت نقدی اجبار می کنند.

امین گل: »تا حاال شده توی مطلب کارت بکشین و 
رسید بوتیک رضا از دستگاه بیاد بیرون؟«

می نا: »دست فروش مترو برای جنس 5 هزار تومنی 
کارتخوان داره، دکتر مملکت برای ویزیت 70 هزار تومنی 

میگه پول نقد بدین.«
گاهی انتقادات از فرار مالیاتی پزشکان فراتر می رود و 
برخوردهای غیر اخالقی برخی از پزشکان برجسته می شود 
که هر کدام از این موارد را می توان با هشتگ های دیگر به 
مباحث داغ این روزها اضافه کرد. یکی از موارد پرتکرار 
در این خصوص، اشاره به ویزیت های همزمان در اتاق 
مطب است. بحثی که پزشکان به حریم خصوصی مراجعه 

کنندگان و بیماران احترام نمی گذارند.«
مستر یونس: »با مالیات و پول همین مردم درس 
خوندی دکتر شدی حاال 8 نفر رو با هم ویزیت میکنی؟ 

حیف لباس سفیدی که میپوشی.«
برخی از کاربران سطح انتقادات را به نهاد باالدستی 
جامعه پزشکان یعنی وزارت بهداشت و قوانین موجود 

نظارتی آنان نشانه رفته اند.
مصطفی: »یعنی وزارت بهداشت هیچ نظارتی به پزشکان 
نداره؟! هرکی هرکی شده... اکثر پزشکای معروف به 
بهانه های مختلف کارتخوان ندارن و باید پول نقد بدی.«

هرمس: »وقتی وزرای بهداشت و کمسیون بهداشت 
مجلس همگی پزشک باشند کنترل و نظارت اخالقی، 
فنی و اقتصادی بر پزشکان به دلیل تعارض منفعت به 
حداقل خواهد رسید. تولیت ستاد وزارت بهداشت باید 
به دست سیاستگذاران سالمت باشد تا با کنترل پزشک 
فراری از کارتخوان تعهدات اقتصادی و اجتماعی اش 

را یادآوری کنند.«

عطااهلل حافظی: »باید سازو کاری قانونی ایجاد شود 
تا پزشک فراری از کارتخوان به جهت شفافیت مالیاتی 
و جلوگیری از فساد، ملزم به استفاده از کارتخوان شود. 
پزشکی که اصرار بر عدم استفاده از کارتخوان دارد یا 

آلوده به مقوله زیرمیزی است یا بدنبال فرار مالیاتی.«
البی گری سیاسی و اقتصادی برخی از پزشکان برای 
افزایش منفعت شان با داروخانه دارها، تالش برای عدم تغییر 
قوانین به نفع خودشان، حمایت ها و پشتیبانی سازمان های 
مالیاتی از پزشکان نیز از دیگر مباحث داغ این روزها در 

شبکه های اجتماعی است.«
سعید الحسینی: » با احترام به پزشکان حرفه ای اکثر 
پزشکان ایرانی نه تنها زمان کافی برای بیمار نمی گذارند که 
اخالق هم ندارند، با البی سیاسی خود را گران می کنند و 
با نظام پزشکی امکان حساب کشی را از بیمار می گیرند.«
علی نوایی: »مورد دیگه فساد که شاید از پزشک فراری 
از کارتخوان خطرناکتر باشد، تجویز دارو براساس میزان 

منفعت پزشک از اون داروی خاص هست.« 
با این تفاسیر می توان چنین اذعان داشت که عده ای 
با روحیه کاسب کارانه خود می خواهند پول بیشتری به 
جیب بزنند و هر قانون و عدالتی را زیرپا بگذارند. هیچ 
فرقی ندارد که آنان پزشک باشند یا رانندگان خطی، اما 
می توان امید داشت که چنین هشتگ هایی در شبکه های 
اجتماعی بتواند صدای بخش اعظمی از مردم دردمند را 
به گوش مسئوالن برساند و مردم با همین امکانات موجود 

برای تحقق عدالت تالش کنند.«
پاسخگویی مسئوالن و یا حتی تغییر رویه های کوچک، 
مردم را بیش از پیش از تغییر شرایط کنونی و بهبود اوضاع 

امیدوار می کند.

از طریق سامانه های  پزشکان  »اطالعات درآمدی 
اطالعاتی نظام مالیاتی از جمله حساب های بانکی 
آنان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.«
به گزارش سپید، محمدرضا نوری در گفت وگو با 
ایسنا، در خصوص میزان مالیات پزشکان در تهران، 
گفت: »از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در 
تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1۳۹۶ 
اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعالمی از 
سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 700 هزار 
تومان بود. با توجه به رسیدگی های انجام شده برای 
عملکرد سال 1۳۹5 که تقریبا به همین میزان مالیات 
ابراز شده بود، بر اساس آمار و اطالعات سامانه های 
طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود 
1۴ میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص 

داده شده است.«
وی با بیان اینکه 500 پرونده پزشکان که با درآمد 
باال مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر اطالعات 

سامانه های طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شدند، افزود: 
»میانگین مالیات اعالم شده توسط پزشکان با درآمد باال حدود 17 میلیون 
تومان برای هر نفر بود در حالی که مالیات واقعی آنها بالغ بر 7۶ میلیون 

تومان تعیین و تشخیص داده شده است.«
نوری در خصوص پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده اند، 

اظهار کرد: »اطالعات این افراد برای رسیدگی به وضعیت پرونده مالیاتیشان 
از سامانه های طرح جامع مالیاتی اخذ شده و به ادارات خاص رسیدگی 
پزشکان داده شده است که به طور ویژه و با اولویت مورد حسابرسی 
قرار گیرند. این افراد همچنین باتوجه به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، طبق 

قانون مشمول جریمه می شوند.«

وی تصریح کرد: »کلیه بیمارستان ها مکلفند هر 
سه ماه یک بار درآمدهای کسب شده پزشکان در 
بیمارستان ها را به روش مکانیزه به سازمان امور مالیاتی 
ارسال کنند؛ هر چند بعضی از بیمارستان ها به این 
وظیفه قانونی خود به درستی عمل نکرده اند که بر 
اساس مقررات مربوطه، جرائم مالیاتی برای آن ها 

لحاظ و مورد مطالبه قرار گرفته است.«
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران بابیان اینکه 
در خصوص پزشکان برنامه منسجمی را از سال گذشته 
در دستور کار قرار داده ایم و نسبت به تشخیص 
مالیات آن ها اقدام خواهیم کرد، گفت: »پرونده های 
پزشکانی که از دستگاه کارت خوان استفاده نمی کنند 
نیز به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرند و 
نسبت به پذیرش هزینه ها و تعیین درآمد مشمول 

مالیات آن ها سخت گیرانه برخورد می شود.«
وی در پایان ضمن تشکر از مردم که نسبت به 
معضل فرار مالیاتی بی تفاوت نبودند، از آن ها خواست 
در صورت مشاهده مواردی که مصداق فرار مالیاتی است، آن را از طریق 
www.  شماره تلفن 152۶ و یا سامانه رسیدگی به شکایات به آدرس
intamedia.ir  به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش دهند و اطمینان 
داشته باشند که این اطالعات موجب برخورد جدی تر با فراریان مالیاتی 

و گسترش عدالت مالیاتی است.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعالم کرد

موسسات اعزام دانشجو مورد تائید 
وزارت بهداشت نیستند

و  »اخبار  کرد:  اعالم  بهداشت  وزارت  آموزشی  مرکز خدمات 
اطالعاتی که از طریق موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور 
منتشر می شود، به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیست.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مرکز خدمات آموزشی وزارت 
بهداشت با اشاره به اطالعیه قبلی درخصوص شرط گذراندن 
حداقل ۳۶ واحد با معدل باالی 15 در دانشگاه های خارجی مورد 
انتقال به داخل ایران و همچنین با توجه به برخی  تایید برای 
اطالعیه  ها که از طریق موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور 
منتشر می شود، طی اطالعیه ای به شرح زیر از افراد درخواست 
کرد تا پیش از اعزام به خارج از کشور به این نکات توجه کنند:
 درخصوص موضوع انتقال از دانشگاه های خارج به داخل 
واحد   ۳۶ گذراندن  شرط  پزشکی،  علوم  رشته های  در  کشور 
درسی صرفا برای افرادی است که قبل از تیرماه امسال تحصیل 

خود را شروع کرده اند.
انتقال، صرفا از دانشگاه هایی صورت می گیرد که مورد تایید 
وزارت بهداشت بوده و فهرست این دانشگاه ها سالیانه در سایت 

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت منتشر می شود. 
به  دانشجو  اعزام  از طریق موسسات  که  اطالعاتی  اخبار و 
خارج از کشور منتشر می شود به هیچ عنوان مورد تایید وزارت 

بهداشت نیست. 

برای انتقال، داشتن شرایط حداقل معدل، شامل معدل کتبی 
الزامی   ،17 حداقل  پیش دانشگاهی  معدل  و   1۶ حداقل  دیپلم 
است و افرادی که معدل دیپلم و پیش دانشگاهی الزم را ندارند 
واجد شرایط نبوده و از اقدام به آغاز تحصیل در دانشگاه های 

خارجی به امید انتقال به دانشگاه های داخلی خودداری کنند.

نخستین مرکز بستری طب ایرانی 
در یزد راه اندازی شد

اولین مرکز بستری طب ایرانی کشور در یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا،  مجید امتیازی رئیس دانشکده 
طب ایرانی یزد با اعالم این خبر گفت: »طب ایرانی و طب رایج 
مکمل هستند و یکدیگر را نفی نمی کنند.« وی افزود: »با بیان 
اینکه در حال حاضر دو سالمتکده طب سنتی دولتی در یزد فعال 
اردکان  استان در  اظهار کرد: یک دانشکده طب سنتی  هستند، 
و دیگری در بیمارستان شهید صدوقی یزد در مرحله تجهیز و 
راه اندازی است.« امتیازی اضافه کرد: »مرکز بستری طب ایرانی 
بیمارستان شهید رهنمون با ۹ تخت مورد بهره برداری آزمایشی 
قرار گرفت و در آینده ای نزدیک به طور رسمی افتتاح می شود.« 
این که در حال حاضر  بیان  با  یزد  ایرانی  دانشکده طب  رئیس 
»هدف  گفت:   می کنند،  فعال  یزد  در  خصوصی  سالمتکده  دو 
از راه اندازی این مراکز ارائه کلیه خدمات طب سنتی بر اساس 

قواعد علمی به مراجعین و بیماران است.«

این متخصص طب ایرانی خاطرنشان کرد: »در کلینیک اصلی 
بیمارستان های شهید صدوقی، رهنمون، شهدای محراب و کلینیک 
خاتم االنبیا خدمات طب ایرانی به مراجعین ارائه می شود.« امتیازی 
همچنین بر ضرورت آگاهی بخشی مردم در خصوص استفاده از 
درمان های طب ایرانی و مراجعه به مراکز مجاز تأکید کرد و گفت: 
»طب ایرانی و طب رایج مکمل هستند و یکدیگر را نفی نمی کنند.« 
محمد خدادوست، مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت هم در 
این خصوص گفت: »در حال حاضر در 17 دانشگاه علوم پزشکی 
کشور متخصص طب ایرانی تربیت می شود و در مجموع تعداد 50 
سالمتکده، درمانگاه و دانشکده در کشور دایر است. هم اکنون در 
هشت دانشگاه رشته داروسازی سنتی و هشت دانشگاه، رشته تاریخ 
پزشکی راه اندازی و تاکنون تعداد 120 فارغ التحصیل شده اند و 500 

دانشجو در این دانشکده ها مشغول به تحصیل هستند.«

اخبــار

 چرا برخی پزشکان کارتخوان ندارند
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رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبر داد: 

دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطالعات درآمدی پزشکان


