اطالعیه  011خرید خدمت سربازی
بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دیسی
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خرید خدمت سربازی
با عنایت به ابالغیه شماره  11123/21/3مورخ  2331/1/21ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبه بودجه سال  2331کلیه مشمولینی که
بیش از  8سال غیبت غیرموجه داشته باشند میتوانند نسبت به خرید خدمت سربازی خود اقدام کنند.
شــرائــط متقاضی:
 حداقل  8سال از زمان مشمولیت گذشته باشد (آغاز سن مشمولیت از  28سال تمام میباشد)
 شامل معافیت عفو رهبری نباشد (مراجعه شود به پرسشنامه عفو رهبری (فرم ))711
جهت این امر بایستی وکیل متقاضی و یا والدین وی با در دست داشتن مدارک ذیل به دفاتر پلیس  21+مراجعه کرده و نسبت به
تشکیل پرونده خرید خدمت سربازی اقدام نمایند .در صورتی که شخصاً جهت خرید سربازی مراجعه میکنید میتوانید با طی مراحل
زیر نسبت به دریافت مهر خروجی ،برای یک بار ،اقدام نموده و نیازی به انتظار جهت دریافت کارت معافیت نخواهد بود:
 .2مراجعه به اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه و اقدام به دریافت و تایید تعهدنامه سربازی
 .1مراجعه به اداره پلیس  21+مستقر در میدان سپاه جهت تشکیل پرونده سربازی و مشخص کردن هزینه جریمه
 .3پرداخت هزینه به بانک و دریافت رسید پرداخت و ارائه به پلیس 21+
 .7دریافت نامه از دفتر پلیس  21+و ارائه آن به همراه گذرنامه به اداره گذرنامه واقع در خیابان شهرآرا جهت دریافت یک بار
اجازه خروج
مدارک الزم:
 .2اصل گذرنامه ایرانی و یا تصویر برابر با اصل آن
 .1اصل شناسنامه و یا تصویر برابر با اصل آن (شناسنامه های قدیمی فاقد اعتبار بوده و شناسنامه بایستی جدید و عکسدار باشد)
 .3اصل کارت ملی و یا تصویر برابر با اصل آن
 .7اصل شناسنامه همسر و فرزندان (در صورت متأهل بودن)
 .5تعداد  7قطعه عکس ،طبق راهنمای عکس
 .1تنظیم وکالتنامه نظام وظیفه در سامانه تاک (در صورت عدم امکان مراجعه حضوری متقاضی و یا والدین وی)
 .1تنظیم تعهدنامه خرید سربازی در سامانه تاک در قسمت تصدیق امضاء (نمونه پیوست)
 .8تأیید مدارک تحصیلی طبق راهنمای امور دانشجویی (راهنمای )51
 .3هزینه طبق اطالعیه 111
جهت دریافت اطالعات بیشتر و میزان جریمه دریافتی ،به سایت سازمان نظام وظیفه به نشانی  vazife.police.irمراجعه نمایید.
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متن زیر را در سامانه تاک در بخش وکالتنامه ،در فرم "تصدیق امضاء" تایپ نموده ،و سپس از طریق دفتر حفاظت منافع
جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن دیسی آن را تایید نمایید.

متن نمونه
اینجانب  ...........................فرزند  ..............................به شماره شناسنامه  .............................صادره
از .................................................... :مجرد/متاهل (تعداد فرزند )................................:آخرین
مدرک تحصیلی ................................... :متقاضی معافیت جریمه مشموالن غایب بیش از  8سال
موضوع بند (ب) تبصره( )11ماده واحده قانون بودجه سال  69میباشم .بنابراین با توجه به اهمیت
ارائه اطالعات صحیح در خصوص بهرهمندی از این معافیت ،صحت کلیه اطالعات داده شده به
وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران را تایید نموده و متعهد میگردم در صورتی
که سازمان مذکور خالف اطالعات داده شده را بنا به تشخیص خود احراز نمود ،میتواند کارت
معافیت اینجانب را ابطال نموده و تبعات این امر نیز بر عهده اینجانب خواهد بود .ضمناً حق
هرگونه شکایت و اقامه دعوی اعم از حقوقی و کیفری در خصوص ابطال کارت معافیت و
درخواست استرداد وجوه واریزی را از خود سلب مینمایم.

توجه :متن نمونه فوق جهت تنظیم در سامانه تاک میباشد ،لطفا از ارسال آن به همین صورت اجتناب نمایید.
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