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بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری

سالم علیکم
در راستای تعیین روش واگذاری اسناد خزانه اسالمی منتشره توسط این وزارت در اجرای آییننامه اجرایی بندهای 
(الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (موضوع 

تصویبنامه شماره ۱۵۵۳۲/ت۵۹۷۷۹ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ هیأت محترم وزیران)، موارد ذیل را به آگاهی میرساند:
در اجرای بند (۱۲) ماده (۱) آییننامه اجرایی موصوف، کارگروه بند (ه) تبصره ٥ قانون بودجه سالجاری، نرخ حفظ قدرت خرید برای اسناد  -١

خزانه اسالمی موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را معادل ۱۸% تعیین نموده است.
٢- اولین انتشار اسناد خزانه اسالمی از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در اردیبهشت ماه سالجاری به شرح 

جدول ذیل انجام گرفت:

تاریخ انتشار تاریخ سررسید مبلغ انتشار (میلیارد ریال) نماد معامالتی بند قانونی  نوع اوراق
١٤٠١/٠٢/٢٦ ١٤٠٤/٠٣/٢٦ ١٥٠.٠٠٠ اخزا ١٠١ بند (ب) تبصره ٥ اسناد خزانه اسالمی

ضمناً مشخصات سایر انتشارهای اسناد خزانه اسالمی که پس از تاریخ این بخشنامه از محل قانون بودجه سالجاری 
انجام خواهد شد، به همراه سایر قوانین و مقررات مربوط از طریق پورتال مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط 

مالی دولت به نشانی https://iridmo.mefa.ir در دسترس خواهد بود.
بر خالف سنوات گذشته که واگذاری اسناد خزانه اسالمی از طریق بانکهای عامل ملی و توسعه تعاون انجام می شد،  -٣
در سال جاری با عنایت به راه اندازی زیرسامانه مدیریت اوراق ذیل سامانه مدیریت بدهیها و اوراق بازار پول و سرمایه(سماد نو)، واگذاری 
اسناد یادشده بدون استفاده از ظرفیت بانکهای مذکور و صرفاً از طریق زیرسامانه مورد اشاره انجام میگیرد.  لذا ادارات کل امور 
اقتصادی و دارایی استانها به عنوان مسوول ثبت توزیع اعتبارات تخصیصیافته استانی و دستگاههای اجرایی ملی و 
استانی دارای تخصیص اسناد خزانه اسالمی موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور میباید در چارچوب قوانین و 
مقررات و مطابق راهنمای کار با زیرسامانه (ماژول) اوراق ( به شرح پیوست) اقدامات الزم را معمول نمایند. شایان ذکر 

است فایل ویدیویی آموزشی نیز متعاقباً در آدرس پورتال فوقالذکر بارگزاری خواهد شد.
ترتیبات الزم برای آموزش ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها برای آموزش دستگاههای استانی اتخاذ شده  -٤
است که در این خصوص متعاقباً از سوی مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت اطالع رسانی خواهد 

شد. 
شماره تماسهای ۳۹۹۰۲۰۸۹-۰۲۱ و ۳۹۹۰۲۲۸۳-۰۲۱ (اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسالمی) برای پاسخگویی  -٥

و رفع مشکالت احتمالی اعالم میشود.



2

١٤٠١/٠٣/١٠

دارد

٥۷ / ٤٤١٦۷

٦- دستگاههای اجرایی ملی مستقر در مرکز که متقاضی حضور در دورههای آموزشی هستند میباید درخواستهای خود 
را صرفاً از طریق شماره تماس ۳۳۹۶۷۶۷۸-۰۲۱ (اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسالمی) اعالم نمایند تا پس از آن 

برنامهریزیهای الزم معمول شود.

رونوشت: 
 - جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار.

- جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار
- جناب آقای دکتر صالح آبادی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای استحضار.

- جناب آقای دکتر عشقی رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برای استحضار و صدور دستور مقتضی .
- جناب آقای دکتر مهدی زاده معاون محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهوری، برای استحضار و 

صدور دستور مقتضی جهت بارگذاری در پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات.
- اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ...... برای اطالع  و اقدام الزم.

- جناب آقای دکتر فدایی واحد مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران برای آگاهی و صدور دستور مقتضی .
- جناب آقای مهندس تقوایی نجیب رییس محترم مرکز فناوری اطالعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند برای آگاهی و اقدام الزم.

- جناب آقای دکتر برزوزاده مدیر کل محترم خزانه برای آگاهی و اقدام الزم.
- جناب آقای کوهستانی مدیر کل محترم  نظارت بر اجرای بودجه برای آگاهی و اقدام الزم.

- مرکز  مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت به همراه سوابق برای اطالع.

سید رحمت ا... اکرمی
خزانـه دار کـل کشـور


