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نایی افراد  در این مقاله به منظور آشبت شوند. سامانه صیاد ث در تا به االن تمام دسته چک های صادر شده باید  1400دای سال از ابت 

مشکالت بسیاری در   ذشته سال های گ در گام به گام و تصویری این مورد می پردازیم.یاد به آموزش چک در سامانه ص با نحوه ثبت 

در جلوگیری از تخلفات  ن کمک بسیاری تصویب این قانو بااما  وجود داشت،حوزه کالهبرداری در این نه چک های برگشتی و می ز

 شده است. مشابه مشاهده 

. همچنین مشتریان باید نسبت به ثبت چک های خود  ایندی را صادر نمچک های صیاد سته از این پس بانک ها موظف هستند که تنها د

البته این قانون از   ن آن وجود ندارد.د کرددر صورتی که چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد امکان نق ایند.یاد اقدام نمر سامانه صد

ت خود  عمولی هم قادر به انجام معامالاست و افراد با چک م تصویب شده است اما اجرای آن به صورت اختیاری بوده  1397سال  

 ند.بود

 

 چک در سامانه صیاد ثبت 

هیم پرداخت. انجام این کار  انجام آن خواگونگی یاد در این بخش از مقاله به چثبت چک در سامانه صت اهمی ز آشنایی کلی با اپس 

مزایای زیادی دارد  چک صیاد ینکه ثبت با توجه به ا قابل انجام است. ه حضوری به بانک بسیار ساده است و در خانه و بدون مراجع 

  توضیح داده  این امر به صورت تصویری و گام به گاممراحل  این مقاله    در ادامه کالهبرداری های مالی جلوگیری می کند،و از 

 . شده است 

 در سامانه صیاد چک راهنمای تصویری ثبت 

رای  ی سطح کشور ملزم اند تنها چک هایی را که در سامانه صیاد ثبت شده اند را بپذیرند. بنابراین بستر مناسبی ب تمامی بانک ها

همراه بانک هر یک   ک و تی شما می توانید با استفاده از اینترنت بان تعداد گسترده ای از چک ها فراهم آورده شده است. به عبارتبدیل 

تبر عالوه بر نرم افزار های مجاز اعالم شده از سوی منابع مع چک صیادی اقدام نمایید.از حساب های بانکی خود نسبت به دریافت 

 . اند ه ی است که بانک ها برای کاربران خود فراهم آوردچک در سامانه صیاد از روش های دیگرثبت  یژه سایت و به و

ه  ه عنوان نمون ب  ن هابراین در ادامه به توضیح یک مورد از آه از سامانه صیاد تمام بانک ها شباهت زیادی با هم دارد بنااستفاد

 داده شده است.  نوان نمونه قرار ثبت چک صیادی بانک صادرات به عنحوه  در این مقاله خواهیم پرداخت. 

. در    داده شده است. صادرات قرارتصویر زیر همراه بانک   ردخود شوید. تدا وارد همراه بانک نصب شده بر روی تلفن همراه اب 

که شما   یاست. در صورت  یبانک صادرات قابل دسترس تی سا  ق ی است که از طر 2.0نسخه منتشر شده نسخه   نی حال حاضر اخر

چ عنوان از سایت  د. به هی ی کن  یاقدام به بروزرسان  ازی نسخه آن را چک کرده و در صورت ن  دی دار ار ی همراه بانک صادرات را در اخت 

 ر اپلیکیشن های مشابه نکنید.بانک و سای  قدام به دانلود همراهبر اهای غیر معت 

= 

  و از طریق نمایید  را انتخاب برنامه ی ( در گوشه سمت راست باالی)سه خط افقمنو مورد نظر گزینه ود به همراه بانک پس از ور 

خود   ت ی به نوع فعال بسته .د ی آ ی در م ش ی ابه نم ر ی ز ری چک و انتقال چک مطابق تصو افت ی ثبت چک ، در نه ی سه گز چک ی سامانه پ 

 .ب نماییدوزد نظر را انتخا م نهی چک و انتقال چک( گز  افتی در نهی گز گرانی ثبت چک ، گرفتن چک از د نهی )صدور چک گز

= 

.  ر می آیدی آن تصویر زیر به نمایش دیک بر رو کلز اشد که پس چک در وجه دیگران می بابه منظور صدور  گزینه ثبت چک 

بر  چک را وارد کرده و  خی ، کد شعبه ، مبلغ و تار و سایر  یچک ، شماره سر  ی رو  ادی خود را انتخاب ، شماره ص  یحساب جار 

مقصد   ی شماره شبا ثبت ،تومان باشد ونی لی م 15  یکه مبلغ چک باال ی به ذکر است در صورت  الزم .کلیک می کنیم دیی تا نهی گزوی ر

 ضروری است. 

= 



ده و گزینه  ا وارد کره رضالعات دیگر گیرنداو ک، تعیین گیرنده چک ضروری می باشد. کد ملی ز ثبت چ اپس له سومین مرح رد

مانند ن ید تا با مشکالت پس از آت دقت را داشته باشسه حصوصی نهای ی نماییم. در زمان ثبت کد ملی و شناه را انتخاب مثبت گیرند

 د. مواجه نشوی عودت چک 

= 

سپس پیامک   دکنی ب گزینه تایید را انتخا ،اطالعات ثبت شده درستی ئیدر آخرین مرحله تصویر زیر نمایش داده می شود پس از تاد

 سد. حاوی کد تائید را وارد کرده و ثبت چک به اتمام می ر 

 

 

 م افزار آپ نر یادی از طریقثبت چک ص

بی وقفه ای را نمایش  یادی ارور های چک های صو اپلیکیشن های مربوطه به مشکل خورده و برای ثبت اوقات ممکن سایت برخی 

ر الزم است در ابتدا نرم  ینکاافزار آپ خواهد بود. برای ا جود نرمند. در اینجا اجتماال آسان ترین و دردسترس ترین اپلیکیشن موهد

 افزار آپ را نصب نمایید. 

 نصب این برنامه دو راه را پیش روی خود دارید: برای 

 طریق مرورگر گوگل   نک دانلود ازدریافت لی  •

 و غیره  بازار، مایکتدانلود برنامه از گوگل پلی،  •

 ی در برنامه آپ خواهیم پرداخت. در ادامه به نحوه ثبت چک صیاد

د. برای پیدا  خاب کنی رد را انت که در اسالید دوم برنامه قرار داچک صیادی را گزینه  ور شده و ذکم  وارد برنامه  ،پس از نصب برنامه

لفن همراهی  ه ت ید. توجه داشته باشید که در این برنامه حتما باید با شمارنمای به اسالید دوم برنامه مراجعه ت کردن این گزینه الزم اس 

آپ نخواهید   ت قادر به استفاده از امکانات ی کند ثبت نام نمایید در غیر اینصورتان را هم پشتیبانی مکه به نم خود است و خدمات بانکی 

 بود. 

= 

 حه ای مشابه زیر نمایش داده می شود. گزینه دوم با عنوان ثبت چک صیادی را انتخاب نمایید.ور صف پس از انتخاب گزینه مذک

= 

بانک   دی اول با لد ی ( در قسمت ف  1عکس شماره )  در .  هدایت خواهید شد ری به صفحه ز یادی ثبت چک ص  ی رو کی از کل پس

که   یادی ص  یرقم 16  با شناسهرا  نیی پا لدی ( ف  1. و در عکس شماره )  دیی ( انتخاب نما 2شماره )  ری صادرکننده چک را طبق تصو

  دی چک را اسکن کن   یدکمه اسکن بارکد رو  ق ی از طر دی توان ی م  ک ی شماره  ر ی در تصو همچنین .  ر نماییدپ  دی چک صادر کرده ا ی رو

 . شود ی حساب م  یرابطه کاربر ک ی هم  نی که ا

= 

 724دی از طریق اپلیکیشن چک صیابت ث 

رنت بانک خودشان،  برنامه های اینت  انند درمی توشتی اعالم کرد که افراد ی برگکزی به جهت کاهش چک هاپیش از این بانک مر

به  اقدام درصد از افراد  10همه تنها در دسترس نبودن اینترنت بانک برای نسبت به ثبت چک اقدام نمایند، اما مشخص شد که به دلیل 

تحت عنوان ثبت   ی دی از امکان جد یبانک مرکز  ی به تازگ شتری هر چه ب  یفرهنگ ساز  ی منظور و برا نی به هم نام کرده اند.ثبت 

 کرده است.  ییرونما 724 شنی کی چک در اپل

پس از ورود به  و  به دانلود نماییدبازار، گوگل پلی و یا سایر برنامه های مشاآن را از برای ثبت چک در این اپلیکیشن باید در ابتدا 

 گزینه سامانه صیاد را انتخاب نمایید.ه برنام



= 

 

مربوط به   نهی گز نی وجود دارد، اول نه ی قسمت از برنامه ابتدا دو گز  نی . در ادی شو یم ر ی ز ری مانند تصو یوارد صفحه ا   آنبعد از 

را   724باشد. اگر شما قصد ثبت چک در برنامه  یکننده چک م افتی مربوط به خدمات در نهی گز  نی مخدمات صادر کننده چک و دو

  نه ی گز یبر رو  دی وجود دارد که شما با نه ی چهار گز  زی قسمت ن  نی . در ادی در قسمت خدمات مربوط به صادر کننده چک بمان  دی با دی دار

 . د ی شو ی تا وارد مراحل بعد دی کن  کی ثبت چک کل

= 

الزم است ابتدا کارت بانکی خود را در نرم افزار ثبت   724در ساماه صیاد از طریق اپلیکین ت که برای ثبت چک شایان ذکر اس 

 .دبانکی را انتخاب نمایی ت کاریست گزینه ثبت مایید برای اینکار کافن 

قبال    دی بانک حتما با نی انتخاب ا  ی . برادی که چک از آن صادر شده است را انتخاب کن  یاست که نام بانک نی ثبت چک ا ی براگام  نی اول

 . دی بانک را ثبت کرده باش نی مربوط به هم یبرنامه کارت بانک نی در ا

= 

مرحله   نی ا در  .شما باز شود  یثبت چک برا ی تا مراحل بعد دی کن  کی ادامه کل نه ی گز یبر رو  ،تان رد نظرپس از انتخاب بانک مو

امکان   ای و رمز دوم پو یوارد کردن اطالعات بانک ق ی از طر تی احراز هو نی شود. ا  یانجام م تی احراز هو ک ی  شتری ب  تی امن  یبرا

 .دی کن   ک ی ادامه کل نهی گز ی و بر رو دی وارد کن  ر ی ز ری اطالعات خواسته شده را مانند تصو ستی است. کاف ری پذ

= 

ن برنامه با  و موارد این چنینی در مراحل بعدی ثبت چک در ای رقمی چک   16شامل شناسه چک صیادی   با وارد کردن اطالعات

 موفقیت به پایان می رسد. 

 

 مرکزی نه بانک  ثبت چک صیادی در ساما

امکان ثبت چک   یبانک مرکز  ادی وجود دارد. سامانه ص هر شرایطسی الزام به ثبت چک در  دی جد نی در قوان د همانطور که اشاره ش

چک و ثبت انتقال   دیی صدور چک، ثبت تا ت نسبت به ثب قادر اند آن ها   بی ترت  نی کاربران بانک ها فراهم کرده است. به ا ی را برا

ترم افزار آپ  قبلی این مقاله نحوه ثبت چک صیادی از طریق اپلیکیشن های موبایل و در بخش های  .ندی اقدام نما ق ی طر  نی چک از ا

. هم  جود دارد راحل توسط خود شخص و، امکان انجام این منابراین بدون مراجعه به بانک ها و یا کافی نت هاب .توضیح داده شده است 

  نی به ا دی توان  ی م ازی در صورت ن  ن،ی وجود دارد. بنابرا یبانک مرکز  ادی سامانه ص  قی از طر ی ادی امکان استعالم چک ص نی چن 

 .دیی اقدام نما ی ادی سامانه مراجعه و نسبت به استعالم چک ص

   


