
 

 
 

یکی از مهم ترین مشکالت و معضالت مردم است که بسیاری از مشتریان بانک ها در این  لغو ثبت چک در سامانه صیاد

مورد با چالش مواجه شده اند. حذف چک از سامانه صیاد فقط به صورت مراجعه حضوری امکان پذیر است و برای نحوه 

 .ذیر استنسبت به عودت و لغو ثبت چک امکان پ  عودت چک صیادی فقط با در دست داشتن الشه چک

چک در سامانه  دقت الزم را نداشته و در هنگام ثبت سامانه صیاد و ثبت آن در چک برخی از افرادی که برای صدور

چک، بیش از مبلغ مورد نظر وارد گردیده و  برخی از اطالعات آن را به اشتباه وارد می نمایند؛ به عنوان مثال، مبلغ صیاد،

چک خود از سوی  با خطر برگشت خوردن چک وارد شده و به این ترتیب، صادرکننده چک، مقدم بر تاریخ مدنظر یا تاریخ

 .گیرنده مواجه می گردد.برای عودت و حذف چک در این مقاله با ما همراه باشید

  

 لغو ثبت چک در سامانه صیاد

این فرآیند، از سوی  در سال های اخیر از یک سو و عدم نظارت بانک مرکزی بر مقررات و شرایط آسان گرفتن دسته چک

هایی که  چک در این سال ها از طریق سیستم بانکی کشور گردید؛ دسته چک دیگر، باعث صدور تعداد زیادی دسته

هایی  چک نداشته، با این وجود برای صدور چک بسیاری از آن ها در دست افرادی قرار گرفت که آشنایی کافی با مقرات

برگشتی در دادسراها ودادگاه های  چک ا مهر برگشت مواجه شده و به طرح دعاو متعدداقدام نمودند که بسیاری از آن ها ب

 .ها منتهی گردید چک کیفری و حقوی و صدور حکم جلب صادرکنندگان این

های برگشتی که به نحو فزاینده ای در حال گسترش بود، سرانجام بانک مرکزی را مجبور به مداخله برای  چک معضل

اینترنتی با  سامانه ارائه نمود، خبر از راه اندازی یک 96کل نموده و این بانک در طرحی که در سال مقابله با این مش

های صادره  چک باید چک بانک مرکزی داد که طبق اعالم آن بانک، صادرکننگان سامانه صیاد پیچک یا سامانه عنوان

 .ثبت می کردند سامانه، خود را در آن

قرار دادشت، تفکری بود که می توانست مشکالت مرتبط  سامانه صیاد ت ایده راه اندازیهرچند، تفکر جدیدی که در پش

از پشتوانه قانونی  سامانه را در کشور ما تا حد زیادی کاهش دهد، اما به دلیل اینکه این برگشتی چک به ویژه مساله چک با

ای متروک و بدون استفاده  سامانه ه و در نتیجه، بهمواجه نشد چک برخوردار نبود، در عمل نیز با استقبال فعاالن معاماالت

قانون صدور  ادامه داشت تا اینکه در این تاریخ با آغاز اجرای رسمی 1400تبدیل گردید. این وضعیت تا فروردین ماه سال 

 .آغاز گردید چک در سامانه صیاد سامانه صیاد، عمال ثبت اجباری و با حمایت قانونی آن از چک جدید

سایت بانک مرکزی امکان پذیر بوده و  سامانه صیاد از طریق با کد ملی استعالم چک صیاد ر حال حاضر، صرفاالبته د

تنها از  سامانه صیاد در چک و تایید چک صیاد استعالم چک ، چک، انتقال یعنی ثبت چک صیاد بقیه عملیات مربوط به

 .امکان پذیر می باشد پرداخت اینترنتی برخی از بانک ها و درگاه های های پرداخت موبایل سامانه صیاد اپلیکیشن طریق

ثبت گردد،  سامانه و در این سامانه صیاد، انجام گرفته که لزوما باید از طریق چک یکی از عملیات مربوط به

موظف است تا بالفاصله پس از  چک صادر کننده بنابراین می باشد. سامانه صیاد صادر شده و انتقال آن در چک ثبت

اقدام نموده و با زدن  سامانه صیاد در بانک صادرکننده آن گیرنده چک و چک، اطالعات مربوط به چک، برای ثبت ورصد



 

 
 

انتقال نهایی و  نماید؛ با این وجود، مطابق اعالم بانک مرکزی، تایید در سامانه صیاد، دکمه تایید نهایی، این انتقال را

 .می باشد توسط وی ر سامانه صیادچک د منوط به تایید به گیرنده آن، چک قطعی

اقدام کرده، باز هم دقت الزم را نداشته و در  سامانه صیاد و ثبت آن در چک با این وجود، برخی از افرادی که برای صدور

چک، بیش از  چک در سامانه صیاد، برخی از اطالعات آن را به اشتباه وارد می نمایند؛ به عنوان مثال، مبلغ هنگام ثبت

با خطر  چک چک، مقدم بر تاریخ مدنظر وارد شده و به این ترتیب، صادرکننده ورد نظر وارد گردیده و یا تاریخمبلغ م

گشته و در نتیجه  چک خود از سوی گیرنده مواجه می گردد. این مشکالت، باعث نگرانی صادرکننده چک برگشت خوردن

لغو  به عبارت دیگر،  سامانه صیاد امکان پذیر می باشد؟ آیا لغو چک در که مطرح می گردد، آن است که اولین سوالی که

 )پیچک( توسط پرسنل شعب در چه زمانی صورت خواهد پذیرفت؟ ثبت چک در سامانه صیاد

 اطالعیه

ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند. همچنین امکان صدور چک مهمترین ویژگی چک در قانون جدید این است که تمامی چک

 .خص و وجه حامل نیز وجود ندارددر وجه ذینفع مش

  



 

 
 

 نحوه لغو ثبت چک در سامانه صیاد

عدم امکان لغو در سامانه صیاد، مترادف با این مساله نمی باشد که به طور کلی، چکی که در سامانه صیاد ثبت شده و  

حذف می باشد؛ بلکه در این اطالعات آن به اشتباه از سوی صادرکننده، وارد سامانه صیاد شده، به طور کامل غیرقابل 

 مورد نیز راه حلی وجود دارد

در حال حاضر، نحوه لغو چک در سامانه صیاد یا همان سامانه پچک بانک مرکزی به این صورت می باشد که در صورت 

ا وارد کردن هر یک از اطالعات چک به صورت اشتباه از ناحیه صادر کننده یا انتقال دهنده چک صیاد، وی موظف است ت

قبل از تایید چک در سامانه صیاد از سوی انتقال گیرنده ، با در دست داشتن الشه چک، برای ابطال و حذف چک در سامانه 

 .صیاد به بانک صادر کننده دسته چک مراجعه نموده و تنها از این طریق، برای لغو چک در سامانه صیاد اقدام نماید

  

  

 اطالعیه

 .ذینفع چک را تایید کرده باشد امکان لغو آن وجود ندارد الزم به ذکر است در صورتی که 

  

 نکات مربوط به لغو ثبت چک در سامانه صیاد

الزم است که در زمان مراجعه صادرکننده و انتقال  لغو چک در سامانه صیاد، دارای ترتیب خاصی بوده، از آنجا که،

بطال و حذف چک در سامانه صیاد، به درستی انجام ا مورد توجه قرار گرفته تا فرآیند نکاتی به بانک، چک دهنده

 :نکات مربوط به لغو چک در سامانه صیاد، شامل موارد زیر می باشد گیرد.

به جرات می توان گفت که در میان نکات مربوط به ویرایش چک در سامانه صیاد، مهم ترین و کلیدی ترین نکته، این -۱

ده چک، به دلیل وارد کردن اشتباه اطالعات چک صیاد ، قصد لغو چک در نکته است که اگر صادرکننده یا انتقال دهن

سامانه صیاد را داشته، مراجعه حضوری وی به بانک مربوطه حتما باید تا پیش از تایید چک در سامانه صیاد توسط گیرنده 

 چک انجام گیرد؛

طال و حذف چک از سامانه صیاد، بعد از اب دلیل اهمیت این مساله آن است که اگر مراجعه حضوری به بانک و درخواست

این درخواست از سوی بانک، مورد قبول قرار نمی گیرد؛ زیرا، با  انجام گیرد، سامانه صیاد توسط گیرنده در چک تایید

به نام وی بوده و او  چک کامل شده و اکنون، چک در سامانه صیاد مراحل انتقال توسط انتقال گیرنده، چک تایید

را که متعلق به دیگری است ، را  لغو چکی چک، حق شده می باشد؛ بنابراین، صادر کننده و انتقال دهنده صادر چک مالک

 .دارا نمی باشد



 

 
 

نکته مهم دیگر در رابطه با لغو چک در سامانه صیاد آن است که، دارنده باید در زمان مراجعه به بانک، حتما کارت -۲

اه داشته باشد؛ بدون وجود این اسناد، درخواست صادرکننده چک برای ابطال شناسایی معتبر و الشه چک صیادی را به همر

 .و حذف چک در سامانه صیاد ، از سوی بانک رد خواهد شد

نکته آخر اینکه که صادرکنندگان و انتقال دهندگان چک توجه نمایند که در هنگام ثبت چک در سامانه صیاد، در هر  -۳

ی نموده و صرفا پس از اطمینان از صحت اطالعات وارده، دکمه تایید و در آخر، مرحله، اطالعات وارد شده را بررس

دکمه تایید نهایی را بزنند؛ چرا که ورود اطالعات صحیح و اجتناب از وارد کردن اطالعات نادرست، بسیار از آسان تر از 

 . شدانجام مراحل مراجعه حضوری به بانک و انجام مراحل حذف چک از سامانه صیاد می با

 اطالعیه

لغو تایید چک صیادی نیز بنا به شرایطی امکان پذیر می باشد که در این صورت ذینفع می تواند با مراجعه به یکی از شعب 

بانک هایی که در آن افتتاح حساب کرده درخواست لغو تایید را به بانک ارائه دهد تا بانک مربوطه با ثبت در سامانه بانک 

 .لغو کند مرکزی عملیات تایید را

  

 



 

 
 

 آموزش نحوه عودت چک صیادی

چنانچه صادر کننده چک )مالک اولیه چک( به هر دلیل )به عنوان مثال سرقت برگ چک، مفقودی،عدم تمایل به گردش 

استفاده نماید. توجه داشته باشید که در  مجدد چک و ...( تصمیم بر ابطال آن داشته باشد، کاربر شعبه می تواند از این امکان

پیچک( ثبت شده باشد(، می بایست الزاما در کارتابل صادر )صورتی که چک، به هر نحوی گردش یافته باشد )در صیاد

کننده )مالک اولیه( قرار داشته باشد تا امکان ابطال آن فراهم باشد. این امکان همچنین برای ابطال برگهای خام چک 

باشند( نیز فراهم است.نحوه عودت چک صیادی تنها از طریق کاربر شعبه )برگهایی که در سامانه صیاد )پیچک( ثبت نشده 

 .امکان پذیر است

 .مربوطه نمایش داده شود برای استفاده از این سرویس از منوی سمت راست، گزینه ابطال چک را انتخاب کرده تا صفحه

 

ن صفحه را انتخاب خواهد کرد. بدین ترتیب، کاربر شعبه پس از وارد نمودن اقالم اطالعاتی مربوطه، دكمه ابطال در پایی

صفحهای جدید به منظور تایید اطالعات نمایش داده می شود. اگر اطالعات مورد تایید باشد، در نهایت دکمه تایید به منظور 

ت نیز انجام شده باشد، پیامی مبنی بر موفق بودن عملیا انجام عملیات انتخاب خواهد شد. در صورتی که عملیات با موفقیت

 .نمایش داده میشود و نحوه عودت چک صیادی با موفقیت انجام شده است



 

 
 

  

 

 اخبار لغو ثبت چک در سامانه صیاد

 چگونگی لغو ثبت چک های صیادی

برای این کار مشتریان می توانند با مراجعه به شعبه بانک مربوطه خود طی درخواست کتبی امکان   به گزارش بانک اول

 .را به بانک ارائه دهندلغو ثبت چک صیادی 

 جزئیات قانون جدید چک

های برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شد تا جایی که اگر چک شخصی برگشت بخورد عمالً از گیریسخت

های بانکی موجود و... بسیاری از خدمات بانکی همچون افتتاح حساب، صدور و دریافت کارت بانکی و حتی تمدید کارت

 .دشومحروم می

 .برای دریافت پی دی اف مقاله کلیک کنید

 خالصه مطلب



 

 
 

وجود نخواهد داشت. با  لغو ثبت چک در سامانه صیادسامانه صیاد، بعد از زدن دکمه تایید نهایی، امکان  با وضعیت فعلی

اوران ایران این وجود، در این مقاله توضیحات کامل با تصاویر توضیح داده شد.در صورت هرگونه سوال می توانید با مش

 .تحصیل در ارتباط باشید
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