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 -1مقدمه
در این مستند دستورالعمل استفاده از سرویسهای ایستگاه کاری صیاد در درگاه خدمات الکترونیک
بانک مرکزی ارائه شدددده اسددد  .به منظور اسدددتفاده از این سدددرویسها پس از ورود به درگاه خدمات
الکترون یک با نک مرکزی به آدرس  https://portal.pbn.netاز طریق شددد که بین بانک  ،از منوی
«خدمات» گزینهی «اي ستگاه کاری صیاد» را انتخاب کرده تا ای ستگاه کاری سامانه صیاد ن شان داده
شود.
با توجه به لزوم مراجعه و اسددتفاده از درگاه یاد شددده توسددر همکاران شدد که بانک و اهمی در
صددحیا اطاتات در آن ،جزئیات آرآیندهای نقد شدن درون بانکی و بین بانکی به تفصددیل (تاوه بر
آنچه که در م ستند در قالب سرویسهای مربوطه ت شریا شده ا س ) در پیو ست شماره  1ارائه شده
اس .
در ادامه ،برای هر کدام از خدمات سامانه صیاد در این ایستگاه کاری ،توضیحات الزم ارائه م گردد.

 -2استعالم چک
این گزینه برای ا ستعام م شخ صات چک (م شخ صات که در سامانه صیاد در شده ا س ) و نیز
صح مالکی آن توسر دارنده چک ،استفاده خواهد شد.
برای ا ستفاده از این سرویس از منوی سم را س  ،گزینه ا ستعالم چک را انتخاب کرده تا صفحه
مربوطه نمایش داده شود.

۱

پس از پر کردن آیلد های مربوط و انتخاب گزینهی ا ستعام ،نتیجهی ا ستعام ،همانند ت صویر زیر،
نشان داده م شود.
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 -3لغو ثبت چک توسط شعبه
در شدرایی که به هر دلیل م ادله تکمیل نشدده باشدد و کماکان برک چک در اختیار صدادر کننده
باشد ،شخص صادرکننده چک م تواند با مراجعه به شع ه بانک تهده (بانک که چک متعلق به اوس ) و
ارائه برک چک ،درخواس لغو ث

اطاتات در سامانه صیاد را ارائه دهد .به این ترتیب صادرکننده چک

(که همان مالک چک اسدد ) م تواند اصدداتات مورد نیاز را بر برگه چک اتماک کرده و اطاتات ینفع
جدید را مجدداً در سامانه صیاد ث

نماید .بر این ا ساس ،برک چک م تواند به چرخه تیات خود ادامه

دهد.
الزم به کر اس  ،هر یک از بانکها و موسسات تنها امکان لغو ث

صیادی چکهای متعلق به خود

(چکهای صادر شده توسر خود) را دارند.
برای استفاده از این سرویس از منوی سم راس  ،گزینه لغو چک توسط شعبه را انتخاب کرده تا
صفحه مربوطه نمایش داده شود.

3

بعد از پر کردن آیلد های مربوط ،دکمه لغو ثبت چک در پایین صدددفحه را انتخاب کنید .همانند
ت صویر زیر ،صفحهای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م شود .اگر اطاتات مورد تایید با شد،
در نهای دکمه تايید را به منظور انجام تملیات انتخاب نمایید.
در صورت که تملیات با موآقی انجام شده باشد ،متن پیام م ن بر موآق بودن تملیات نشان داده
م شود.
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 -4قفل نمودن يا « »Lockکردن چک برای نقد کردن
آرآیند نقد کردن هر چک (همانطور که در ادامه به تفصدددیل بیان خواهد شدددد) ،چند پیش نیاز خواهد
داش :
 -۱استعام چک با هدف تشخیص تعلق چک به شخص ینفع
 -2قفل نمودن چک به منظور جلوگیری از صورت گرآتن هر نوع تملیات دیگری توسر سایر شعب
بانکها با هدف پیشگیری از سوءاستفادههای اتتمال
 -3ط نمودن آرآیندهای نقد کردن چک به صورت «درون بانک » یا «بین بانک »
در تاک تاضر به دلیل اآزایش سهول کاربری سرویس های استعام و قفل نمودن چک توامان با یکدیگر
در پورتاک بانک مرکزی در اختیار شعب قرار دارند .برای ا ستفاده از این سرویس از منوی سم را س ،
گزینه «قفل نمودن چک جهت نقد کردن» را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود.

5

همانطور که میرح گردید ،به منظور سدددهول کاربری و کاهش تجر ورود اطاتات توسدددر کاربر ،ابتدا
الزم اس آیلدهای شناسه صیاد ،نوع مشتری و کد شناسای (کد مل  ،شناسه مل یا کد ات اع خارج )
آخرین مالک چک در سامانه وارد شده و سپس دکمه ا ستعام انتخاب گردد .با این اقدام ،اطاتات چک
که در سامانه صیاد (پیچک) ث

شده اس نمایش داده م شود.

در این مرتله کاربر م بایس دو آیلد دیگر که در جریان نقد شوندگ تائز اهمی اس را تکمیل نماید،
«درخواس برگش زدن چک» و «کد ش ای تساب مقصد» .تاوه بر آنها اگر شخص دیگری به تنوان
آورنده یا نماینده مالک چک ،درخوا س نقد شوندگ چک را به شع ه داده با شد ،کاربر شع ه م بای س
اقام اطاتات

یل تنوان «وکیل/نماینده دارنده چک در آرآیند قفل نمودن» را نیز تکمیل نماید.

نکته تائز اهمی در این بخش ،در اطاتات شخص قفلکننده چک م با شد .چنین شخ ص م تواند
هر دارنده (مالک) چک باشد و هر آنکه شخص دیگری به جز اآراد آوق باشند .بر این اساس ،در صورت
که «قفلکننده چک» یک از دارندگان چک م با شد ،کاربر م بای س با زدن تیک ،وی را انتخاب نماید.
در صورت که شخص دیگری به غیر دارنده (مالک) ق صد انجام این کار را دارد (هرچون آورنده چک) نیاز
اس تا ضمن انتخاب تیک مربوطه ،اطاتات هویت وی را وارد نماید.
بعد از پر کردن آیلدهای مربوط ،دکمه «قفلنمودن چک» در پایین صدددفحه را انتخاب کرده و سدددپس
صددفحهای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م شددود .اگر اطاتات مورد تایید باشددد ،در نهای
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دکمه «تايید» به منظور انجام تملیات انتخاب خواهد شد .در صورت که تملیات با موآقی انجام شده
باشد ،متن پیام م ن بر موآق بودن تملیات نشان داده م شود.
مجدد متذکر م شدددود ،این اقدام (قفل نمودن چک) جه

«نقدکردن درون بانک » و «نقد کردن بین

بانک (واگذاری چک در چکاوک)» الزام اس .

 -5بازگشايی يا  Unlockنمودن برگ چک
اگر کاربر ق صد بازگ شای چک و به بیان دیگر « »UnLockنمودن چک را دا شته با شد ،از این سرویس
ا ستفاده خواهد کرد .باید توجه دا ش که با این اقدام ،ضمن آزاد شدن چک ،امکان آعالی برای سایر
شعب بانکها جه کار سازی آن آراهر م گردد .بدین منظور از منوی سم را س  ،گزینه «بازگ شای
چک» را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود.
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کاربر شددع ه پس از پر کردن آیلد های مربوط ،دکمه «بازگشددای چک» در پایین صددفحه را انتخاب
م نماید .بدین ترتیب صددفحهای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م شددود .اگر اطاتات مورد
تایید باشددد ،در نهای دکمه تايید را به منظور انجام تملیات انتخاب خواهد کرد .شددایان کر اسدد  ،در
صورت که تملیات با موآقی انجام شده باشد ،پیام م ن بر موآق بودن تملیات نشان داده م شود.
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 -6نقد کردن درون بانکی
باید توجه داشددد که پیش از نقد نمودن چک ،کاربر شدددع ه باید ابتدا تعلق چک به شدددخص را از طریق
سرویس ا ستعام م شخص نماید و سپس ضمن «قفل نمودن» یا ا صیاتاً  Lockکردن چک ،بر ا ساس
اینکه قصد نقد کردن به صورت درون بانک یا بین بانک را دارد ،گزینه مناسب را انتخاب نماید.
همانطور که پیشتر تو ضیا داده شد ،سرویسهای «ا ستعام» و «قفلنمودن چک» به صورت توامان با
هر در نظر گرآته شدهاند و لذا کاربر شع ه با آراخوان سرویس «قفل نمودن چک» تماً استعام چک را
نیز اخذ خواهد کرد و نیازی به آراخوان مجزای سرویسهای آوق را نخواهد داش .
در این تال با توجه به اینکه کاربر قصددد «نقدکردن درون بانکی» را دارد ،م بایس د از منوی سددم
راس گزینه مناسب را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود.
در این آرآیند ،بانک ملزم اس تعلق شماره تساب مقصد به مشتری ینفع را کنترک کرده باشد .هرچنین
پیش از آراخوان این سرویس ،مقتض اس بانک بر اساس موجودی تساب تهده ،وجه چک یا بخش از
آن را باک کرده و وضعی

نهائ نقد کردن را تشخیص داده باشد.

همانطور که در تصددویر نمایش داده شددده اسدد  ،با هدف ورود کمتر اطاتات توسددر کاربر شددع ه ،این
سرویس نیز با استعام از چک (با ورود « شناسه استعام صیادی» به همراه «کد شناسای آخرین دارنده
چک») شروع شده و اطاتات ث

شده در سامانه نمایش داده م شود .سپس کاربر ،اقام اطاتات

«نتیجه تراکنش بانک »« ،م لغ چک» (م لغ که قرار هسدد نقد گردد و به ینفع تحویل داده شددود)،
«کد ش ای مقصد» و هرچنین وضعی «درخواس برگش زدن چک» را تکمیل خواهد کرد.
نکته تائز اهمی در این بخش (همانند بخش قفلنمودن چک) ،در اطاتات شدددخص نقد کننده چک
م باشد .چنین شخص م تواند هر دارنده (مالک) چک باشد و هر آنکه شخص دیگری به جز اآراد آوق
باشند .بر این اساس ،در صورت که «آورنده چک» یک از دارندگان چک باشد ،کاربر م بایس با انتخاب
یک تیک ،وی را انتخاب نماید .در صورت که شخص دیگری به غیر دارنده (مالک) ق صد انجام این کار را
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دارد (هرچون آورنده چک) ،نیاز اس تا ضمن انتخاب تیک مربوطه ،اطاتات هویت وی را وارد نماید.
پس از وارد نمودن اقام اطاتات آوق ،دکمه «انجام تملیات نقد کردن» در پایین صفحه را انتخاب
نموده و سددپس صددفحهای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م شددود .اگر اطاتات مورد تایید
کاربر باشد ،در نهای دکمه تايید را به منظور انجام تملیات انتخاب خواهد کرد .در صورت که تملیات با
موآقی

انجام شده باشد ،متن پیام م ن بر موآق بودن تملیات نیز نشان داده م شود.

۱0

 -7ابطال چک
چنانچه چک به صادر کننده آن برگشته باشد و صادر کننده نخواهد آن را گردش بدهد ،به بانک
مراجعه کرده و چک را جه
چک را در سامانه پیچک ث

ابیاک به بانک تهده ارائه م دهد .بانک با استفاده از این سرویس ،ابیاک
م کند .برای استفاده از این سرویس از منوی سم

چک را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود.

۱۱

راس  ،گزینه ابیاک

کاربر شدددع ه پس از وارد نمودن اقام اطاتات مربوطه ،دکمه ابطال در پایین صدددفحه را انتخاب
خواهد کرد .بدین ترتیب ،صفحهای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م شود .اگر اطاتات مورد
تایید باشددد ،در نهای دکمه تايید به منظور انجام تملیات انتخاب خواهد شددد .در صددورت که تملیات با
موآقی انجام شده باشد ،پیام م ن بر موآق بودن تملیات نیز نمایش داده م شود.

۱2

 -8مسدود کردن چک
هر یک از ینفعان چک در زنجیره م ادالت چک م تواند جه
نماید و درخواس

مسدود کردن چک (ماده  )۱4اقدام

خود را به بانک تهده ارائه دهد .برای استفاده از این سرویس از منوی سم

گزینه مسدود کردن چک را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود.

۱3

راس ،

کاربر شدددع ه پس از وارد نمودن اقام اطاتات مربوطه ،دکمه «مسدددود نمودن چک» در پایین
صفحه را انتخاب خواهد کرد .بدین ترتیب ،صفحهای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م شود.
اگر اطاتات مورد تایید باشدددد ،در نهای دکمه تايید به منظور انجام تملیات انتخاب خواهد شدددد .در
صددورت که تملیات با موآقی انجام شددده باشددد ،متن پیام م ن بر موآق بودن تملیات نیز نمایش داده
م شود.
شایان کر اس  ،ممکن اس مشتری در مراجعه اوک شماره نامه قضای و یا تاریخ نامه قضای را در
اختیار ندا شته با شد .بر این ا ساس ،کاربر شع ه این سرویس را بدون ورود اقام اطاتات آوق آراخوان
خواهد کرد .بر اساس ،قوانین موجود مشتری  7روز آرص خواهد داش تا از مرجع قضای  ،اطاتات آوق
را تهیه نموده و در اختیار شع ه قرار دهد .در این زمان ،کاربر شع ه مجدد این سرویس را آراخوان نموده
و اقام آوق را برای سامانه صیاد(پیچک) ارساک خواهد کرد.
نکته تائز اهمی در این سرویس آن اس که در صورت تدم ارائه مدارک الزم پس از گذش  7روز
از زمان مراجعه م شتری ،چک به صورت اتوماتیک از این تال خار نخواهد شد و نیازمند اقدام الزم از
سوی کاربر شع ه اس .
۱4

 -9رفع مسدودی چک
مسدود کننده چک با مراجعه به بانک م تواند درخواس
بخواهد پس از گذش

هف

رآع مسدودی نماید .همچنین چنانچه بانک

روز از مسدودی چک و تدم ارائه مستندات قضائ توسر مسدود کننده،

وضعی چک را رآع مسدودی نماید از این سرویس استفاده م کند .برای استفاده از این سرویس از منوی
سم راس  ،گزینه رآع مسدودی چک را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود.

۱5

کاربر شددع ه پس از وارد نمودن اقام اطاتات مربوطه ،دکمه «رآع مسدددودی» در پایین صددفحه را
انتخاب خواهد کرد .بدین ترتیب ،صدددفحهای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م شدددود .اگر
اطاتات مورد تایید باشد ،در نهای دکمه «تایید» به منظور انجام تملیات انتخاب خواهد شد .در صورت
که تملیات با موآقی انجام شده باشد ،متن پیام م ن بر موآق بودن تملیات نیز نمایش داده م شود.
تذکر :چنانچه در نتیجه تملیات پیغام خیا با کد  700دریاآ

شد ،ممکن اس تملیات با موآقی

انجام شده با شد .بنابراین به منظور جلوگیری از بروز ا شت اه و ایجاد م شکل برای م شتری ،الزم ا س یک
بار از طریق سرویس «ا ستعام چک» ،چک مورد نظر ا ستعام گردد تا از تدم انجام تملیات لغو اطمینان
تاصل شود .اگر این خیا مکرراً اتفاق اآتاد ،لیفاً با پشتی ان سامانه تماس تاصل آرمایید.
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پیوست شماره 1
«فرآيند پذيرش و پردازش چکهای جديد از طريق پورتال»
 .1تعیین وضعیت چکها به صورت درون بانکی :
چنانچه چک جديد (چکهای بنفش رنگ) برای پرداخت به صورت درون بانکی پذيرش شود ،الزم است سرويسهای زير فراخوانی شوند:
تعیین وضعی چک (وصوک/برگش /بخش برگش چک)
شروع آرایند پردازش چک به صورت درون بانک

آراخوان سرویس نقدشوندگ

آراخوان سرویس قفل کردن چک
تدم پرداخ چک و تودت چک به مشتری

آراخوان سرویس بازگشای چک

توضیحات:
 -سددرویس قفل کردن چک جه اخذ اسددتعام به منظور تصددوک اطمینان از ث

چک در سددامانه صددیاد (پیچک) و قفل کردن برگه چکِ در تاک بررس د

استفاده م شود.
 تعیین و ضعی چک در سامانه متمرکز بانک م تواند به صورت و صوک چک ،برگ ش زدن چک و یا برگ ش زدن بخ ش از چک با شد ،در غیر این صورتچک بایست به مشتری تودت داده شود.
 -چنانچه چک و ضعی و صول /برگ شت /بخ ش به صورت برگ شت دا شته با شد ،شعب موظف به آراخوان

سرویس نقد شوندگ درون بانک م با شند و

مشخصات چک به انضمام وضعی آن به سامانه صیاد(پیچک) اتام شود.
 چنانچه چک که ق ا توسر شع ه از طریق سرویس قفل شدن ،قفل شده باشد؛ در صورت تودت به مشتری بایست سرویس بازگشای چک آراخوان شدهو وضعی بازگشای چک اتام شود ،تا ضمن آزاد شدن چک ،مشتری بتواند از طریق بانک دیگر این چک را مورد پردازش قرار دهد.
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 .2تعیین وضعیت چکها به صورت بین بانکی (با استفاده از سامانه چکاوک):
چنانچه چک جديد (چکهای بنفش رنگ) برای پرداخت به صورت بین بانکی پذيرش شود ،الزم است سرويسهای زير فراخوانی شوند:
تعیین وضعی چک (وصوک/برگش چک)
شروع آرایند

آراخوان سرویس قفل کردن چک

خاتمه تملیات

واگذاری چک در سامانه چکاوک
تدم پرداخ چک و تودت چک به مشتری

خاتمه تملیات

توضیحات:
 -سرویس قفل کردن چک جه اخذ استعام به منظور تصوک اطمینان از ث

چک در سامانه صیاد (پیچک) و قفل کردن برگه چکِ در تاک بررس

استفاده م شود.
 تعیین وضعی چک در سامانه چکاوک م تواند به صورت وصوک چک ،برگش زدن چک و یا تودت چک به مشتری باشد. -پس از اتمام روزکاری چکاوک و قیع شدن وضعی چکها در سامانه چکاوک ،چنانچه چک قفل شده باشد به صورت خودکار بازگشای انجام م شود.
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