
های دولتی، اخذ وام و غیره دارد،  گرفتن کارت سربازی اهمیت خاصی برای هر شخص جهت استخدام در سازمان 

خرید  پیرو آخرین اخبار  .بسیاری از افراد که شرایط شرکت در خدمت سربازی را ندارند، در فکر خرید آن هستند

که از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به گوش می رسد احتمال بازگشت خرید سربازی وجود   خدمت سربازان فراری

.  ، این طرح لغو شده است1400ندارد زیرا پس از اعالم جزئیات طرح لغو اجباری بودن خدمت نظام وظیفه در سال 

به بعد مردود اعالم شده و به این دلیل که این   1400طبق آخرین خبرهای اعالم شده طرح خرید نظام وظیفه از سال 

طرح تنها به نفع اقشار متمول بود و اقشار ضعیف نمی توانستند از مزایای آن بهره مند شوند به صورت کلی لغو شده و  

 .مردود اعالم گردید

، مشموالن خدمت نظام وظیفه می توانند پس از  1400طرح جدید خرید سربازی در بودجه  شایان ذکر است با جایگزینی

احیای طرح خرید سربازی، عوارض و مالیاتی در عنوان خرید خدمت پرداخت کنند و از خدمت نظام وظیفه معاف  

 .از آن استفاده کنند گردند. البته این طرح که در سال های گذشته اجرا می شد دیگر لغو شده و افراد نمی توانند

سالگی به بعد به خود  18جریان نظام وظیفه و سربازی از جمله مواردی است که همواره ذهن پسران را در سن 

 .خود دارند نظام وظیفه  مشغول می کند. در واقع، کلیه آقایان جهت تحصیل در دانشگاه نیاز به تعیین وضعیت

از جمله این سواالت می توان به این  .اما در این میان سواالتی نیز ممکن است به ذهن مشمولین نظام وظیفه خطور کند

رد که آیا امکان خرید خدمت سربازی در حال حاضر برای مشمولین وجود دارد یا این که فراخوانی  موضوع اشاره ک

 در این مورد داده نشده است؟ 

در صورتی که امکان خرید خدمت سربازی وجود داشته باشد قیمت خرید خدمت سربازی چقدر است؟ آیا امکان خرید 

 یا قسط بندی آن وجود دارد؟ مهلت خرید خدمت سربازی تا چه زمانی است؟ سربازان فراریخدمت 

  

  

خرید خدمت نظام وظیفه و اجرا یا عدم اجرای این طرح در سال پیش جهت مشاوره جهت 

  .مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید با مرکز سراسر کشور از طریق تلفن ثابتاز  رو

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

 :بازی وجود دارد که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم دالیل مختلفی برای خرید خدمت سر

 .ممکن است یه عده کسب و کار داشته باشند و بترسند که کسب و کارشان به خطر بیوفتد •

ای را در نظر  فردی ممکن است متاهل باشد، درست است که سازمان نظام وظیفه برای متاهلین تسهیالت ویژه •

های زندگی خود را نداشته باشند و در دارد که مشمولین توانایی اداره کردن هزینهگرفته است اما باز هم امکان 

 .صدد این باشند که خدمت سربازی خود را خریداری نمایند

شود تا فرد نسبت به خرید خدمت سربازی اقدام کند، طوالنی بودن زمان  یکی دیگر از دالیلی که باعث می •

ل می کشد که زمانی طوالنی محسوب شده و بسیاری از افراد در  سال طو 2خدمت است. خدمت نظام وظیفه  

 .این دو سال می توانند پیشرفت های قابل توجهی در زندگی خودشان داشته باشند
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 شنیده اید؟  آیا چیزی در مورد لغو خرید خدمت سربازی

اما پس از مطرح شدن این  ، هنوز تکلیف خرید خدمت سربازان فراری مشخص نبود 1400آذر  13تا قبل از تاریخ 

و احتماالً در سال  1401طرح در مجلس، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که طرح خرید خدمت سربازان فراری در سال  

 .های بعد از آن را لغو نمایند

گرچه ا .حاال باید منتظر بمانیم تا اخرین اخبار از قوانین جدیدی که مجلس شورای اسالمی تصویب می کند منتشر شود

 .در حال حاضر این طرج لغو شده است

باید عرض کنیم که از نظر مسئولین امر خرید خدمت توسط بعضی از  خدمت نظام وظیفهدر رابطه با علت حذف خرید 

افراد نوعی بی عدالتی محسوب می شود و در واقع نوعی شانه خالی کردن از حضور در خدمت زیر پرچم به شمار می  

 .آید

 . تماس بگیرید ایران تحصیل ری در مورد حذف خرید نظام وظیفه با مشاورانبرای کسب اطالعات بیشت

  

  

 

  

  

   شرایط در نظر گرفته شده برای خرید خدمت سربازان فراری چیست؟
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ز آن،  و احتماالً سال های بعد ا 1401و حتی سال  1400در سال  خرید سربازیبا مشخص شدن امکان یا عدم امکان 

شاید بخواهید در رابطه با شرایط خدمت سربازی با توجه به شرایط تعیین شده در سال گذشته بیشتر بدانید که آن را  

 .بررسی خواهیم کرد

در سال گذشته، قیمت خرید خدمت سربازی برای مشمولین دارای مدارک مختلف تحصیلی از جمله افراد دارای مدرک 

 .برابر نرخ قبلی بود 3و فوق لیسانس افزایش پیدا کرد که این افزایش هزینه،  دیپلم، کارشناسی، دکتری تخصصی

درصدی برخوردار می   50افرادی که تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی باشند جهت خرید خدمت، از تخفیف 

 .شوند

این ماده برای آن ها در نظر قانون خدمت وظیفه، بغیر از امتیازی که در  45همچنین فرزندان ایثارگران طبق ماده 

درصدی   50گرفته شده، در صورت عدم غیبت و انجام خدمت وظیفه توسط پدرانشان در هر مقطع تحصیلی، از تخفیف 

 .برخوردار خواهند شد

  

  

 چگونه می توان برای خرید خدمت اقدام کرد؟

ذکر مراحل مختلف خرید سربازی برای خرید سربازی طی مراحلی برای فرد مشمول انجام می گیرد. در ادامه به 

 .مشموالن مختلف از جمله خرید خدمت سربازان فراری برای شما اشاره می کنیم

یا همان دفاتر خدمات الکترونیک   10اولین گام برای خرید خدمت، مراجعه فرد مشمول به دفاتر پلیس+ •

 .همراه داشته باشدانتظامی است. فرد در این زمان باید مدارک ضروری را نیز با خود به 

دومین گام مطابقت مدارک تحویل داده شده به وسیله سازمان وظیفه عمومی شهرستان ها و فرستادن آن ها به   •

 .معاونت وظیفه عمومی استان هاست

 .سومین گام فرستادن پیامکی برای مشموالن خرید خدمت در رابطه با واریز هزینه جریمه است •

جهت   10روز برای مراجعه به دفتر پلیس+ 5کننده پیامک واریز وجه جریمه تا در چهارمین گام افراد دریافت  •

 .واریز مبلغ جریمه زمان دارند

 .دهد 10روز همراه با تعهدنامه محضری تحویل پلیس+ 10در گام پنجم فرد باید فیش واریزی را تا  •

 .ی متقاضی فرستاده می شوددر گام ششم، بعد از تأیید و بررسی کلیه مدارک کارت هوشمند معافیت به نشان •
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 و قسط بندی هزینه 1401-1400قیمت خرید خدمت سربازان فراری در سال 

نمی توان در مورد قیمت خرید خدمت سربازی در سال آینده نظری  1400با توجه به عدم امکان خرید سربازی در سال 

 .داد و همچنان باید منتظر بود

  

  

 فراری در سال های گذشته برای مشموالن غایب چطور بوده است؟ هزینه خرید خدمت سربازان

همانطور که در موارد فوق اشاره کردیم، در حال حاضر این طرح لغو شده است ولی در سال های گذشته اگر کسی 

 :اقدام به خرید طرح خدمت سربازی کرده بود، باید هزینه ها را طبق موارد زیر پرداخت می کرد

 میلیون تومان  ۱۰لم: مشموالن زیر دیپ

 میلیون تومان ۱۵مشموالن دیپلم: 

 میلیون تومان  ۲۰مشموالن فوق دیپلم) کاردانی (:  

 میلیون تومان  ۲۵مشموالن لیسانس) کارشناسی (: 

 میلیون تومان ۳۰مشموالن فوق لیسانس) کارشناسی ارشد (: 
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 میلیون تومان  ۳۵مشموالن دکترای عمومی علوم پزشکی: 

 میلیون تومان ۴۰مشموالن دکترای تخصصی غیر از علوم پزشکی: 

 میلیون تومان ۵۰مشموالن پزشکان متخصص و باالتر: تا 

  

  

 

  

  

 طرح اخد مالیات از مشمولیت غایب چیست؟

ند. طرح دوم نمایندگان با عنوانی جدید به تازگی تصویب شده است که در آن مشمولین غایب باید مالیات بیشتری بپرداز

درصد بیشتر از مشموالنی که  50سالگی،  50سال سن داشته باشد تا سن  28در این طرح هر مشمول غایبی که بیش از 

 .سال مشمول در نظر گرفته می شوند 50تا  18در این طرح افراد بین  سربازی رفته اند مالیات پرداخت خواهند کرد. 

ست که برای سند زدن، مسافرت خارجی، اخذ گواهینامه و خدمات  درصد ا 50میزان پرداخت مالیات بیشتر به اندازه 

دیگر گرفته می شود. به طور مثال، اگر برای مسافرت به خارج کشور بیست میلیون تومان وثیقه نیاز باشد. این افراد  

 .بایستی بیست و پنج تومان وثیقه نزد نظام وظیفه امانت بگذارند
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سراسر کشور   از معافیت و غیره وظیفه در رابطه با مواردی همچونجهت مشاوره خدمت نظام 

  .مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید با مرکز از طریق تلفن ثابت

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 ی ایام تعطیلشب حت 12صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

 


