
 

 
 

سال با  ۱۸اساسی جمهوری اسالمی در ایران مختص پسران باالی  سربازی نوعی خدمت نظامی است که بر پایه قانون

ماه بسته به نوع منظقه محل خدمت که منطقه عادی باشد یا منطقه  18الی  24ملیت ایرانی است. افراد مشمول باید بین 

عملیاتی باید دوران خدمت سربازی خود را سپری کنند. بعضی از مشموالن قصد گرفتن معافیت موقت یا معافیت دائم را 

بخرند ولی در حال حاضر   که مشمولین می توانستند خدمت سربازی خود رادارند. بر خالف سال های نه چندان دور 

 .امکان خرید سربازی وجود ندارد

افرادی که قصد دارند خود را از خدمت سربازی معاف کنند باید قبل از اینکه برای آنها در نظام وظیفه غیبت زده شود باید 

نظام وظیفه عمومی تحویل دهند. اما کسانی که قصد دارند به خدمت  مدارکی را که برای گرفتن معافیت دارند را به سازمان

زمان دارند که خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی کرده و دفترچه خدمت نظام وظیفه را ارسال   سربازی بروند یک سال

وضع کرده را برای کنند و به خدمت اعزام شوند. ما در این مقاله قصد داریم طرح جدید مجلس که برای خدمت سربازی 

 .مشمولین خدمت سربازی بیان کنیم

 طرح جدید مجلس برای خدمت نظام وظیفه عمومی

مجلس شورای اسالمی در هر دوره مسائل مربوط به خدمت سربازی را بازبینی و یکسری قوانین جدید نیز وضع می کند. طبق طرح جدید مجلس  

یورو خود را از خدمت  15000توانند با پرداخت مبلغ کنند میه در خارج از کشور زندگی یم، مشموالن غایبی ک1402برای خدمت سربازی در سال 

شود. در حال حاضر، طبق طرح مصوب مجلس درصد تخفیف داده می 25سربازی معاف کنند. به افراد مشمول خدمت سربازی که متأهل نیز هستند 

بودواهددرصدی همراه خ 60با افزایش  1402حقوق سربازان در سال  . 

سید علی آقازاده رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح جدید مجلس گفت: این طرح، طرح اصالح 

قانون نظام وظیفه می باشد و رویکرد نمایندگان مجلس کاهش مدت خدمت سربازی مشموالن غایب است و درباره تعیین 

هایی مانند ممنوع ت: بر اساس قانون،برای مشموالن غایب محدودیتتکلیف مشموالن غایب خدمت وظیفه عمومی، نیز گف

های اقتصادی، منع از ادامه تحصیل، ممنوعیت در اخذ گواهینامه رانندگی و عدم شدن از شرکت در برخی از فعالیت

 .استخدام در ادارات و سازمان های دولتی وجود دارد

ام وظیفه در مجلس گفت: در این طرح برای مشموالن غایب وی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصالح قانون نظ

سربازی که متأهل می باشند و دارای فرزند هم هستند امتیازاتی در نظر گرفته شده است است. اگر این طرح جدید مجلس 

ه برای خدمت سربازی به تصویب برسد مشموالن غایب سربازی متأهل و دارای فرزند بنا به درخواست خودشان در درج

اول برای سربازی فراخوانده می شوند در غیر این صورت بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح ممکن است به لحاظ 

 .معافیت و کاهش خدمت سربازی برای آن فرد تخفیفاتی در نظر گرفته شود

کاهش مدت   یکرد مانماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در طرح اصالح قانون نظام وظیفه عموماً رو

کمیسیون امنیت ملی و سیاست   ولی هنوز این طرح در حال بررسی در کمیته دفاعی  خدمت سربازی مشموالن غایب است

 .خارجی مجلس شورای اسالمی است و باید ببینیم که در مجلس به تصویب می رسد یا خیر و نظر ستاد کل چیست

شورای اسالمی گفت: مشموالن غایب سربازی باید وضعیت خدمت خود را رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس 

تعیین تکلیف کنند و البته همه مشموالن باید به خدمت سربازی بروند و کسانی که به خدمت سربازی نروند و غیبت کنند 

افزایش سختگیری نسبت شود که منجر به مجرم هستند. آقازاده گفت اصالحاتی که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می



 

 
 

به مشموالن غایب می شود، از جمله اینکه افتتاح حساب بانکی برای مشموالن غایب با ممانعت مواجه می شود، گفت قطعاً 

در طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی این موارد اصالح خواهد شد و ممکن است این موضوع از طرح اصالح قانون 

 .نظام وظیفه حذف شود

 

 

لس برای احیای دوباره خرید خدمت سربازیطرح مج  

توسط مجلس شورای اسالمی قانون خرید خدمت سربازی به تصویب رسید و قرار بود این  1395از ابتدای خرداد ماه سال 

ای بود طول کشید. علت طوالنی شدن این قانون جبران کسری بودجه ۹۷روز اجرا شود اما تا سال  ۴۵قانون تنها در مدت 

توانستند با مراجعه به سال غیبت داشتند می ۸یروهای مسلح وجود داشت. بر اساس این طرح افرادی که بیش از که در ن



 

 
 

مبلغی را به عنوان جریمه خدمت پرداخت کنند و وضعیت خدمت خود را مشخص کنند و کارت پایان  10مرکز پلیس + 

شدجریمه مشموالن غایب" ذکر می عنوان " معافیت  شد بر روی آنخدمتی که به این افراد داده می . 

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: اکنون بر اساس آمار اعالمی بیش از 

است و شرایط خرید از غیبت آنها گذشته  سال ۸سه میلیون نفر مشمول غایب سربازی در کشور وجود دارد که بیش از 

باشند. با توجه به اینکه رند، این افراد منتظر اجرای دوباره قانون خرید خدمت سربازی میخدمت سربازی را هم دا

دهد که آنها به سربازی باشند و شرایط زندگی اجازه نمیمشموالن غایب بسیاری در سنین باال وجود دارند که متأهل نیز می

اند از یکسری خدمات اجتماعی و اقتصادی نیز کردهبروند، همین مشموالن به دلیل اینکه دوران سربازی خود را سپری ن

باید به وضعیت این افراد رسیدگی شود 1402شوند که به نظر من در بودجه سال محروم می . 

شود که یکی از مشکالت افراد مشمول غایب بنابراین خرید خدمت سربازی با شرایط منطقی و کارشناسی شده باعث می

را دوباره مطرح کرد و  1400تبلیغ بودجه مجلس، قانون خرید خدمت سربازی در سال برطرف شود. طرح اول کمیسیون 

خواستار سازماندهی و تعیین تکلیف مشموالن غایب شد. نظر اکثریت نمایندگان مجلس به تمدید طرح جدید مجلس در خدمت 

نفر از نمایندگان هم رسید ۴۶بود که حتی به امضای  1400سربازی و خرید خدمت سال  . 

شد برای مشموالن خدمت سربازی در این طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی، قانون خرید خدمت سربازی پیشنهاد داده

باشند. نمایندگان مجلس مبلغی را هم برای جریمه سال غیبت داشته ۸که زمان خدمت آنها گذشته و مشموالن بایستی بیش از 

ره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح این طرح جدید خرید خدمت سربازی را بودند؛ اما رئیس ادامشموالن غایب مشخص کرده

تبعات منفی دارد و کشور به سرباز احتیاج دارد رد کرد و آن را ناعادالنه خواند و گفت: اجرای این طرح . 

ر سالهای اخیر هدف از اجرای طرح خرید خدمت سربازی این بود که تعداد غائبین کاهش یابد ولی متأسفانه تعداد غائبین د

است. طرح بعدی که به عنوان طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی که در مجلس پیشنهاد شد بیش از حد انتظار زیاد شده

سال باشد تا سن  28" طرح اخذ مالیات از مشمولین غایب" بود. بر اساس این طرح هر مشمول غایبی که سن وی باالتر از 

اند مالیات بپردازند. بر طبق قانون خدمت وظیفه عمومی سن رادی که سربازی رفته% بیشتر از اف50سالگی، باید  50

باشدسالگی می ۵۰سالگی تمام تا  ۱۸مشمولیت از  . 

آیند. این طرح همین دلیل در طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی تا پنجاه سالگی افراد مشمول خدمت به حساب میبه

اند برای خدماتی مانند سند زدن، درصد بیشتر از سایر افرادی که سربازی رفته ۵۰بدین صورت است که مشموالن غایب 

 ۱۰سفرهای خارجی، اخذ گواهینامه و خدمات دیگر باید مالیات بپردازند. مثالً اگر برای سفر خارج از کشور افراد باید 

وثیقه نسبت به نظام وظیفه بگذارد میلیون تومان ۱۵میلیون تومان وثیقه بگذارند این افراد که خدمت نرفتند بایستی  . 

های دیگری عالوه بر این طرح در مجلس رئیس اداره سرباز ستاد نیروی کل نیروهای مسلح درباره این طرح گفت: طرح

شده و در حال بررسی هستندمطرح . 

  



 

 
 

 

 مقاله طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی روی لینک رنگی کلیک کنید pdf برای دریافت

مطلبخالصه   

پیشنهاداتی از سوی نمایندگان در طرح دید مجلس برای خدمت سربازی و برای بررسی  1401در هفته آخر بهمن سال 

شود یا خیر؟ به امید اجرای دوباره این قانون، افراد شده تا در آینده ببینیم این تصمیمات عملی میارائه 1402در سال   مجدد

مند شوندهای دیگر بهرهمعافیت و راه از سربازی غیبت نکنند تا بتوانند از . 

سال تمام، داشتن کارت پایان خدمت ضروری است. اهمیت داشتن کارت پایان خدمت جهت  ۱۸برای هر مرد ایرانی باالی 

باشد. برای معاف شدن از سربازی های دولتی و خروج از کشور و گرفتن مجوز و خدمات دیگر الزم میاستخدام در دستگاه



 

 
 

توان از سربازی معاف یا حداقل مدت سربازی مسیر خرید خدمت سربازی، راههای دیگری هم وجود دارد که می عالوه بر

توانید با کارشناسان ما تماس بگیریدخود را کم کنید. برای مطلع شدن از این مسیرها شما می . 
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