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 ۱۴۰۰ید خدمت سربازی در سال خر 

 ۱۴۰۰خرید خدمت سربازی در سال 

، هیچ گونه خبری مبنی بر فروش  ۱۳۹۹با توجه به لغو قانون خرید سربازی در سال   خبریفا  به گزارش
اقدام به خرید سربازی    ۹۷خدمت سربازی منتشر نشده و صرفًا برای آن دسته از مشموالنی که در سال  

اند فرصتی ایجاد شده است که تا پایان  یک قسط از مبلغ خرید خود را پرداخته   ۹ کرده و در سال  
 .اقدام به پرداخت جریمه خود کرده و کارت پایان خدمت را دریافت نمایند  ۱۳۹۹سال 

بدیهی است که تمام افرادی که در این طرح ثبت نام کرده ولی نسبت به پرداخت اقساط اقدامی  
وظیفه  اند مشمول خدمتنکرده و می نظام  وق بوده  اسرع  در  تکلیف  بایست  تعیین  به  نسبت  ت 

 .وضعیت خود اقدام نمایند

 در سایت  تماشای ویدیو مطلب

 کلیک کنید  جهت تماشای ویدیو 

فضاسازی اسیر  کرد:  اعالم  تلویزیونی  برنامه  با  گفتگو  در  عمومی  وظیفه  نظام  سازمان    های رئیس 
 .نشوید چیزی به نام خرید خدمت وجود ندارد های اجتماعیشبکه

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای    ۱۴۰۰در سال   خرید خدمت سربازی  با  رابطهدر  
مسلح در خصوص چگونگی بازگشت مشموالن غایب به سربازی و برخورداری از تسهیالت قانونی  

ن گفت و اعالم کرد: جوانان به شایعات توجه نکرده و وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف  سخ
 .کنند

https://khabarifa.ir/
https://vazifeh.police.ir/
https://khabarifa.ir/1400/04/16/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c/
https://khabarifa.ir/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/
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https://khabarifa.ir/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/
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زند؛ هیجان، استرس و نگرانی در صدایش موج می  انصاری:مریم عرب  -گروه انتظامی خبرگزاری فارس  
زن و  گوید: خانم؛ چرا کسی به فکر ماها نیست. من با این سن و سال با  کند و مینفسی چاق می

خواهد نان  توانم بروم سربازی؛ تازه اگر هم بخواهم بروم چه کسی میچند سر عائله، دیگر که نمی
شان  توانم شکمگیرم نمیطور که از صبح تا شب پشت این ماشین ترمز و کالچ میاینها را بدهد؛ همین

. تازه معلوم نیست  را سیر کنم چه برسد به آن موقع که باید از صبح تا شب بروم و نگهبانی بدهم
 چقدر برایم جریمه ببرند و چقدر اضافه خدمت بخورم؟

بودید و زمان سربازیمی که مجرد  که زن و بچه   نتا گویم: خوب آن زمان  از اول  نرفتید؛  بود چرا 
پدرم کارگر بنایی بود که از     آوری خانواده؛پدری بود و نانگوید آن موقع هم درد بینداشتید؟ می 

چهارم درس     قد ؛ تا کالستا بچه قد و نیم  7ما     ست افتاد و فوت کرد. بعد مادرم ماند با باالی دارب
 .رفتیم کارگری تا خرج مادرم و خواهرانم را بدهیم  خوانده بودم به همراه برادر بزرگم 

پرسدبه نظر شما من چه کار باید کنم. آیا خرید خدمت در کار  ادامه حرفش را قورت می دهد و می
  .شاید بتوانم کاری کنم هقول درست است که پول ندارم اما با قرض و است؛

چیند؛  سر هم میدهد و باز هم دالیل سربازی نرفتنش را پشتبدون اینکه منتظر پاسخ باشد، ادامه می
دانم که همه اینها  ام،خودم هم میگوید خانم؛ راستش کالفه شدهایم که میهنوز به مقصد نرسیده

 . ...کنماش به سربازی فکر میفکرم مشغول است، همه اما   بهانه است،

سر  شان بنشینید با تمام ادله و دالیلی که پشتنگرانی مشموالن غایب تمامی ندارد، اگر پای صحبت
قطار می باز هم خودشان میهم  بهانهکنند  است،  بهانه  اینها  که همه  که ساختهدانند  تا  هایی  اند 
شان  جیه کنند چرا که خودشان در ذهن خود هنوز نسبت به موضوع سربازیشان را توسربازی نرفتن

خبرنگاران خبرگزاری     شفاهی، تلفنی و یا حضوری با  به صورت دغدغه دارند تا آنجا که این موارد را
 .اند تا جوابی برای آن پیدا کنندفارس در میان گذاشته

رو در های پیشی، تسهیالت و یا محرومیتگاهی از چگونگی روند بازگشت مشموالن غایب به سرباز آ
و کفالت از کسری خدمت  از  استفاده  این دسته  و دریافت حقوق  و حتی بحث تقسیم  قانونی  های 

ما را بر آن داشت تا با» امیردریادار دوم غالمرضا رحیمی پور« رئیس اداره سرمایه انسانی  مشموالن 
 .مبنشینی ووگ به گفت ستاد کل نیروهای مسلح سرباز
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  اولین گام برای بازگشت به سربازی   10مراجعه به پلیس +

تعدادی از مشموالن غایب تمایل به بازگشت به خدمت و انجام امر مقدس سربازی را دارند؛ بفرمایید  
 داد؟ منجااامی باید که برای بازگشت به خدمت در وهله اول چه اقد 

شان  دو گروه مشمول غایب داریم، یک گروه مشموالنی هستند که هنوز برای انجام خدمت سربازی
  .مراجعه کرده و تقاضای اعزام کنند 10اند؛ این دسته از افراد باید به پلیس +اقدامی نکرده

ز برای تعیین و تکلیف باید  اند اینها نییک گروه سرباز هم داریم که در حین خدمت مرتکب فرار شده
خود مراجعه کرده و خود را معرفی کرده، سپس فرایند اداری انجام شده و پرونده   به یگان خدمتی

مند  شود و بعد وارد خدمت شده و از حقوق و مزایای قانونی بهرهاتهامی در مراجع قضایی رسیدگی می
 .الن غایب بسیار کمتر استشوند؛ البته باید گفت تعداد سربازان فراری از مشمومی

 سواالت متداول 

  

  سرباز فراری کیست؟

سرباز فراری چه مشخصاتی دارد؛ در رسیدگی به پرونده این دسته از سربازان، تعداد فرار هم تاثیر دارد؛  
 آیا این افراد به دادگاه هم معرفی می شوند؟

ود؛ اگر فرار برای بار اول باشد شروز غیبت کند فراری محسوب می  15سربازی که حین خدمت بیش از  
کند، کمیسیون برگزار کرده و  روز ادامه داشته باشد خود یگان خدمتی به موضوع رسیدگی می  00 و تا  

کند اما اگر فرار  وضعیت و مشکالت و مستندات سرباز فراری را بررسی کرده و تعیین و تکلیف می
شود  روز باشد فرد به مراجع قضایی معرفی می  00 بیش از دو بار باشد یا تعداد روزهای فرار بیش از  

سازمان قضایی   تا به پرونده فرار رسیدگی شود که عمومًا هم جریمه نقدی در کار است؛ در این حالت
 .مسئولیت رسیدگی به فرار سربازان را برعهده دارد نیروهای مسلح

این را باید گفت که ستاد کل نیروهای مسلح همواره این مطلب را اعالم کرده است که مشموالن  
شان رسیدگی  وظیفه غایب و سربازان فراری خودشان را در اسرع وقت معرفی کنند تا به وضعیت

 .شده و مشمول قوانین جدیدی چون افزایش حقوق سربازان شوند
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 مشمول غایب کیست؟ 

 مشموالن غایب و کفالت ها 

 ها بعد از بازگشت به سربازی استفاده کنند؟ های قانونی و کفالتد از معافیتتواننمی   مشموالن غایب 

ای دیگر؛ چرا که فردی که  انسانی مسئله   رسیدگی به غیبت یک بحث است اما مسئله سالمت نیروی
گیرد حتی اگر  نامه پزشکی در شمول معافیت قرار میامکان اعزام به خدمت را نداشته و طبق آیین

شود؛ پس مشموالن غایبی که مشکل پزشکی  اش رسیدگی میهم داشته باشد به پرونده  سابقه غیبت
شود و در  شان پرداخته میدارند نگران نبوده و خود را معرفی کنند چرا که اول به وضعیت سالمتی

 .شوندصورت سالم بودن به خدمت سربازی اعزام می

 ها است؟ سایر کفالت هب آیا غیبت مانع از دستیابی

هایی همچون کفالت پدر غیبت مانع از دستیابی است ؛ کفالت   ها باید اعالم کرد ر مورد سایر کفالتد
تواند در    است که می معافیت پزشکی یا مادر نیازمند مراقبت به مشموالن غایب تعلق نگرفته و فقط 

 .زمره مشموالن غایب هم قرار گیرد 

شود؛ به طور مثال اگر  شامل مشموالن غایب نمیمکرر    44و    44های ماده  باید گفت انواع کفالت
و   نرود  به سربازی  به سن    20کسی  پدرش  مثالً  که  معلوم است  باشد  داشته  سال    75 سال غیبت 

شود اما چون غیبت وی باعث شده که در شمول این  رسد و فرد غایب مشمول قانون کفالت میمی
 .دشو ماده قانونی قرار بگیرد این مورد برایش لحاظ نمی

 شود؟ شان لحاظ میکسر خدمت ایثارگری چه؛ این دسته از تسهیالت آیا برای 

 .ممنوع است نغایبی  استفاده از کسر خدمت ایثارگری هم برای

 حقوق و مزایا چه؟

برای افرادی که وارد خدمت سربازی می شوند فرقی نداشته و به همه تعلق  حقوق و مزایا و بیمه 
د قبالً سابقه غیبت داشته یا ندارد چرا که این موضوع، نگهداشت وظیفه  گیرد؛ تفاوتی ندارد که فر می

 .است و هیچ تفاوتی برای کارکنان وظیفه دیده نشده است
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 تسهیالت تاهل شامل مشموالن غایب متاهل هم می شود

کسر خدمت همسر و فرزند چه می شود؛ آیا سربازان متأهل در این زمینه مزایای سایر مشموالن متأهل 
 دارا خواهند بود؟  را

شود و این دسته از افراد هم  باید گفت کسر خدمت همسر و فرزند شامل مشموالن غایب هم می
کنند و هم حقوق و مزایای متأهالن را؛ بدین صورت که به ازای هر  کسر خدمت تأهل را دریافت می
گیرند و این موضوع هم محدودیت ندارد یعنی هر تعداد فرزند داشته  فرزند سه ماه کسر خدمت می

 .شود اشند به ازای هر کدام سه ماه کسری حساب میب

  2اند  به خدمت سربازی اعزام شده  99از سوی دیگر برای سربازان متأهلی که از تاریخ اول آذر سال  
شود؛  ماه کسری خدمت به ازای تأهل اجرا شده که این موضوع هم شامل مشموالن غایب متأهل می 

شود در زمره مشموالن متأهل غایب نیز  والن متأهل میپس در مجموع تمام مزایایی که شامل مشم
 .گیردقرار می

 تقسیم سربازان غایب و غیر غایب فرقی ندارد 

 اعزام می شوند؟  ها به مناطق بدتر وظیفه چگونه است آیا غایبتقسیم سربازان در سیستم نظام

تش، ناجا، سپاه و یا وزارت  کند که به ارنه، اینطور نیست. سیستم، سازمان خدمت افراد را تعیین می
کند و اینگونه  دفاع برای انجام خدمت سربازی بروند. حتی محل خدمت را نیز سیستم انتخاب می

اند در جاهای بد آب و هوا یا محروم به کار گرفته شوند؛  نیست که مشموالن غایب که به خدمت آمده
 .جود ندارددر این موضوع نیز هیچ فرقی بین مشموالن غایب و غیر غایب و

 تردد مشموالن غایب مقیم خارج از کشور چگونه است؟

 تکلیف مشموالن مقیم خارج از کشور چه می شود؟ این دسته از افراد چگونه باید اقدام کنند؟

ابتدا باید گفت مشموالنی که مقیم خارج بوده و غایب نیستند مثل دانشجویان رسمی و کسانی که  
گرفته ادامه تحصیل دارند. درست مثل سایر دانشجویان ساکن در کشور و  بورس  برای  اند مهلتی 

توانند با سپردن وثیقه از کشور خارج شده و به داخل و خارج تردد داشته باشند؛ البته باید بعد از  می
  .انجام تحصیالت برای خدمت سربازی اقدام کرده و به کشور بازگشته تا وثیقه آزاد شود

برای  که ادامه تحصیل در خارج از کشور طبق قانون خدمت وظیفه عمومی فقط    این را هم باید گفت 
 .مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان پذیر و مجاز است
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یا مجوز  اما دسته رفته  ترتیبی به خارج  به هر  دارند و  که غیبت  از مشموالن مقیم خارج  ای دیگر 
برای سربازی مراجعه  اند یا نداشتهداشته اند، به طور مثال با مجوز به خارج رفته و در موعد مقرر 

 .قانون می توانند تردد کنند اند طبقدهنکرده و مشمول غایب ش

اگر فردی سه سال در خارج از کشور اقامت کشور خارجی را داشته و این امر مورد تأیید    ظبق قانون
تواند دو بار در سال حداکثر سه ماه وارد کشور شده و تردد  نمایندگی ایران در کشور متبوع باشد می
 .سیدگی کندکند و در نهایت به وضعیت و امور خود ر

 !تنبیهی در انتظار مشموالن غایب نیست

می را  سؤال  این  مدام  غایب  جریمهمشموالن  و  تنبیه  چه  خدمت  به  بازگشت  در  که  در  پرسند  ای 
 شان است؟انتظار

معرفی کرده و به خدمت بیایند اضافه    10مشموالن غایب بدانند آنهایی که خودشان را به پلیس +
ته و تنبیه دیگری در کار نیست؛ آن اضافه خدمت هم اگر در حین خدمت  شان در نظر گرفخدمت برای

ماه اضافه    0یا    3احراز شایستگی کرده و رضایت یگان خدمتی و فرماندهان ارشد را جلب کنند همان  
 .خدمت هم بخشیده می شود

ده  خدمت استفاشاخص ارزیابی اعالم شده تا بتوان از بخشش اضافه  ۲۰باید گفت در این خصوص 
کریم و ...  کرد؛ رضایت یگان خدمت، نداشتن غیبت در حین خدمت، حفظ یک تا چند جزء از قرآن  

 .در این دسته جای دارند؛ همچنین متاهلین و ایتام نیز در اولویت هستند

شوند  از سوی دیگر کسانی که بیش از یک سال غیبت از سربازی دارند ابتدا به دادگاه معرفی می
 .شودرا جریمه نقدی می دادگاه هم آنها

 جریمه نقدی چقدر است؟ 

یا    300،  200جریمه نقدی بسیار نازل است و گاهًا تا    ۱۴۰۰در رابطه با خرید خدمت سربازی در سال  
  .هزار ناموت است 500

کنند فراهم  باید بگویم تسهیالتی که در این دوره برای مشموالن غایبی که به سربازی بازگشت می
ماه اضافه خدمت که آن هم با    0تا    3ی و مطلوب است. یک جریمه نقدی نازل و  شده بسیار عال

شود. بنابراین مشموالن غایب این را در نظر بگیرند که شاید این شرایط  حسن خدمت بخشیده می
 .تا ابد ادامه نداشته باشد. بنابراین هرچه زودتر برای تعیین تکلیف خود را معرفی کنند
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 حقوق مشموالن غایب و غیر غایب فرقی ندارد 

شود؛ بهترین خبری که در آغاز سال در حوزه سربازان  وضعیت حقوق دریافتی مشموالن غایب چه می
 شود؟غایب هم میبود افزایش حقوق آنها بود آیا این افزایش حقوق شامل مشموالن 

شود؛ همین موارد است که  بله، افزایش حقوق هم شامل سربازان چه غایب و چه غیرغایب هم می
اگر همان   و  کرده است  راحت و سهل  از پیش  برای مشموالن غایب بیش  را  به سربازی  بازگشت 

ده و به  هزار تومانی هم نباشد دیگر هیچ تفاوتی بین کسی که قانون را تمکین کر  دچندص  جریمه
قوانین احترام گذاشته و برای دفاع از جان، مال و ناموس مردم به خدمت آمده با کسی که فرار کرده  

 .ماندباقی نمی

به هر حال باید این افراد احساس نگرانی کنند؛ دور از عدالت است که ما حتی همین جریمه و اضافه  
غیرغایب محسوب کنیم. پس بهتر    خدمت را هم حذف کنیم و مشموالن غایب را همانند مشموالن 

است حاال که تمام تسهیالت فراهم است این دسته از افراد تعیین تکلیف کنند حتی مشموالن غایب  
 .بینی شده استشان پیشمتأهل چرا که این همه تسهیالت از کسر خدمت و افزایش حقوق برای

 !اریم، خرید خدمت هم ند  ۱۴۰۰در رابطه با خرید خدمت سربازی در سال 

 باز هم سؤال تکراری و همیشگی مشموالن غایب؛ از خرید خدمت چه خبر؟ 

گوییم که مشموالن وظیفه به شایعات توجه نکنند چیزی به نام خرید خدمت  بارها گفته و باز هم می
و غایب سربازی  این   جریمه مشموالن  با  نیروهای مسلح شدیدًا  کل  و ستاد  نیست  کار  در دستور 

 .که آثار و تبعات منفی در بین جوانان داشته، مخالف است موضوع ناعادالنه

تر دین خود را به کشور و  ایم که مشموالن وظیفه غایب منتظر نمانده و سریعبارها هم اعالم کرده
انقالب ادا کرده و وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند و به این شایعات هم توجه نکنند که تغییراتی  

ط سربازی در حال بهبود است و تمام تالش نیروهای مسلح این است  شرای اگرچه  شود؛حاصل می
شود  که شرایط روز به روز بهتر شود اما حاال با توجه به افزایش حقوقی که برای سربازان انجام می

 .مند شوندبهتر است به سر خدمت آمده و از حقوق و مزایای جدید هم بهره

شود پس حاال که مدت خدمت و حقوق سربازان  م میباید گفت خدمت سربازی با قوت و جدیت انجا
با     تکلیف کرده و بعد هم   در بهترین شرایط قرار دارد تعلل نکرده و وضعیت سربازی خود را تعیین 

 .خیال آسوده به سر زندگی خود بازگردند

بالتکلیفی مشموالن غایب سن   گفتنی است مخاطبان خبرگزاری فارس با درج موضوعی با عنوان »
 .ال برای خدمت سربازی« پیگیری این مورد را از خبرگزاری فارس خواستار بودندبا


