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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

خوانندگان  به  ما  پزشک  روز  ی  هدیه  امسال، 
ایران است که  گرامی، فرتور دو اسطوره ی پزشکی 
 آذین بند جلد این شماره است. این دو سرور گرامی، 
دکتر اردشیر قوام زاده، استاد بزرگ خونشناسی و درمان 
بدخیمی ها، پدر پیوند مغز استخوان در ایران و یکی 
از برترین پژوهشگران جهان در زمینه ی بدخیمی ها 
و بیماری های خونی است و دکتر بهروز برومند، پدر 
بیماری های نفرولوژی، فرزند پاک و برومند سرزمین 
ایران است. باری، روز پزشک به همه ی نیک پزشکان 

خجسته باد. 
هنگامه ی  در  مسووالن،  برخی  گذشته  ماه  در 
بی سرو سامانی های گونه گون روزمره های زندگی 
شهروندان، به بزرگنمایی جستارفرار مالیاتی پزشکان 
مالیات  جهان،  کشورهای  ی  همه  در  پرداختند. 
پایه ی بسیاری از هزینه های دولت ها است. در این 
کشورها، برای همه قانون یکسان است. قانون مالیات 
ایران نیز همانند کشورهای پیشرفته برپایه ی اندازه ی 
با  همواره  آن  اجرای  اما  است،  شده  نوشته  درآمدها 
ناروایی های  متمرکز دچار  قانونمند و  نبود مدیریت 

بسیار بوده است. 
انگیز  شگفت  های  باپیشرفت  خوشبختانه  امروزه 
اجرای  و  انجام  برای  زمینه  ای،  رایانه  و  الکترونیکی 
همه گونه برنامه ریزی در همه ی زمینه ها است. بی گمان 
برخی از پزشکان و یا پیراپزشکان همانند برخی دیگر از 
مردم با ترفندهایی تالش می کنند که از پرداخت مالیات 
مسووالن  از  برخی  تازه ی  هیاهوی  کنند.  خالی  شانه 
پزشکان  بیشتر  گویا  که  نماید  می  چنین  باره  این  در 

اگر در مطب ها  یا  مالیات می گریزند و  پرداخت  از 
کارتخوان نباشد، نشانی از گریز مالیات است. 

بیشتر  ایران،  در  مالیات  نپرداختن  بزرگ  چالش 
گمان  بی  است.  مدیریت  ناروای  ی  شیوه  به  وابسته 
پزشکان موظفند، برای رفاه بیماران دستگاه کارتخوان 
در کلینیک های خود داشته باشند. اما داشتن کارتخوان 
آیا  دارد،  هم  هردستفروشی  اکنون  که  کلینیک  در 

می تواند ازگریزمالیاتی پیشگیری کند؟ 
بانک ها  آمریکا،  و  غربی  صنعتی  کشورهای  در 
ناگزیر نیستند که موجودی و پس انداز شهروندان را 
گمان  که  هایی  واریزی  کنند)مگر  گزارش  دولت  به 
شهروندان  مالیات  هرگز  و  باشد(  درآنها  پولشویی 
کنند.  نمی  برآورد  آنان  بانکی  حساب  روی  از  را 
است  پردازان  مالیات  راستگویی  بر  فرض  آنجا  در 
و راستی آزمایی چندان دشوار نیست. اما کارشناسان 
به  کوتاه  نگاهی  با  هستند،  کارآزموده  راستی  به  که 
برند.  پی می  مالیاتی  اظهارنامه های  و دروغ  راست 
سزای دروغگویان هم سخت است، می تواند جریمه 

پولی و حتا زندان باشد. 
در ایران همسان کشورهای دیگر، درآمد هرپزشک و 
یا هر پیشه ور دیگراز دید یک کارشناس کارآزموده ی 
مالیاتی پوشیده نیست و همانند دیگر پیشه وران دیگر، 
نسبت به درآمدشان باید مالیات بپردازند. سخن پایانی 
این است: همه ی پزشکان باید برای رفاه حال بیماران، 
در مطبشان کارتخوان داشته باشند. دیگر اینکه پزشکان 
از مردم جدا نیستند و هر برنامه ریزی تازه باید برای 

همه ی مردم یکسان باشد. 
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