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منتظر نقدهای شما مخاطبین محترممیباشیم
خبر

شش راهکار رفع سوءاثر
از سوابق چکهای برگشتی اعالم شد

بانک مرکزی اعالم کرد :تمام امور مربوط به
رفع ســوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص
از طریق شــعب و واحدهای تابعه بانکها با
شــش راهکار امکانپذیر است .تمامی امور
مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
اشــخاص از طریــق شــعب و واحدهــای
تابعه بانکها درصــورت تأمین موجودی و
پاسکردن چک ،ارائه الشه چک به شعبه،
ارائه رضایتنامه محضــری ذینفع چک به
شــعبه،واریز مبلغ چک بهحساب جاری و
مسدودکردن آن امکانپذیر است.
 تأمین موجودی :مشــتری مبلغ کسریموجودی را به حســاب جــاری خود واریز
کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توســط
ذینفع چک ،بانک نسبت به رفع سوءاثر از
سابقه چک برگشتی اقدام میکند.
 ارائه الشــه چک برگشتی :مشتری الشهچک برگشــتی را به بانک ارائه و بانک در
قبال آن به وی رسید تحویل میدهد.
 ارائــه رضایتنامه محضــری ذینفع چکبه بانک :در صورت عدم امکان ارائه الشــه
چک برگشــتی به بانک بنا به دالیلی نظیر
مفقود شدن ،به ســرقت رفتن و سوختن،
ذینفع چک (شــخصی که گواهینامه عدم
پرداخت وجــه چک به نام او صادر شــده
است) میتواند با حضور در دفترخانه اسناد
رسمی ،ضمن اذعان به عدم واگذاری چک
به ثالث ،رضایت خود را نســبت به مشتری
اعالم کند.
در این صــورت ،بانک با دریافت رضایتنامه
مزبور ،نســبت به رفع سوءاثر از چک مورد
نظر اقدام میکند.
تبصره :چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی
دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشــد،
میتواند با ارائه نامه رســمی ،رضایت خود
را اعــام کرده و بانک با دریافت رضایتنامه
مزبور ،نســبت به رفع سوءاثر از چک مورد
نظر اقدام میکند.
 واریــز مبلغ چــک به حســاب جاری ومسدود کردن آن به مدت  ۲۴ماه :چنانچه

ارائه الشــه چک و یــا رضایتنامه محضری
ذینفع به بانک امکانپذیر نباشد ،مشروط
به آن که حســاب جاری مشتری نزد شعبه
مفتــوح و توســط مراجع قضائی مســدود
نشــده باشــد ،مشــتری میتواند با واریز
معادل کســری موجودی به حساب جاری
خود ،درخواســت مسدود شدن وجه مزبور
را برای پرداخت چک برگشــتی ذیربط تا
زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و
یــا حداکثر به مدت  ۲۴ماه ،به بانک ارائه و
سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه
چک برگشتی اقدام میکند.
در این شــرایط بانک موظف اســت ظرف
پنــج روز کاری ،طی نامــهای تأمین وجه
چک را به اطالع شــخصی کــه گواهینامه
عدم پرداخت به نام وی صادر شــده است،
بــرای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک
برساند.
 ارائه حکم قضائی مبنی بر رفع سوءاثر ازسوابق چک برگشتی
 ارائه نامه از مرجع ثبتی ذیصالح موضوعماده  " ۱۸۳آییننامه اجرای مفاد اســناد
رســمی الزماالجــرا و طرز رســیدگی به
شکایت از عملیات اجرایی" مبنی بر اجرای
چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم
رفع سوءاثر از آن.
به گــزارش ایبِنا ،در صورتی که مشــتری
ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشــت
چک ،اقدام بــه تأمین کســری موجودی
حســاب جاری یــا ارائــه الشــه چک یا
رضایتنامــه محضری از ذینفع نکند ،بانک
موظف است اطالعات مربوط به گواهینامه
عدم پرداخت را به ســامانه اطالعاتی بانک
مرکزی ارسال کند.
بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری
و به منظور آگاهی وی از ســوابق چکهای
برگشــتی خود در ســامانه اطالعاتی بانک
مرکزی ،اقدام بــه ارائه صورت کامل تعداد
ومشــخصات چکهای برگشتی وی با درج
تاریخ برگشت چک کند.
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اخبـــاربانـــکی

بانک ملی ایران آماده
تخصیص منابع مالی
خارجی به سرمایهگذاران

بانــک ملی ایــران بهتازگــی در چند
قــرارداد بــزرگ مالی میان کشــور
جمهوری اســامی ایران با کشورهای
چین ،کــره جنوبی ،اتریش و دانمارک
مشارکت کرده است .نخست مشارکت
در امضــای قــرارداد فاینانس با اگزیم
بانک کــره جنوبی بود کــه ارزش آن
هشت میلیارد یورو است .براساس این
قرارداد ،پروژههــای مختلف اقتصادی
کشــور میتوانند با هزینه مالی بسیار
مناســب ،تســهیالت ارزی بلندمدت
دریافــت کنند .قــرارداد دوم ،در نظر
گرفتن خط اعتبارى  ٣٥میلیارد دالرى
بانکهــای ایرانی با بانــک هاى چین
براى ســرمایهگذارى در پــروژه هاى
کشــورمان بود .به تازگــی نیز قرارداد
یــک و نیم میلیون یورویى میان بانک
هاى ایرانى از جمله بانک ملى ایران و
چند بانک اتریشــى و دانمارکى نهایی
شد .این قراردادها امتیازات خوبی برای
بانکهای ایرانی و سرمایهگذاران داخلی
ایجاد کــرده ،به طــوری که صاحبان
پروژههــا دیگــر دغدغــه تامین مالی
نخواهند داشت .بانک ملی ایران بدون
فــوت وقت ،آمــاده دریافت طرحهای
ســرمایهگذاران است و امیدوار است با
پشتوانهای از اعتماد و اطمینان که به
این بانک وجود دارد ،سهم قابل توجهی
از ایــن خطوط اعتباری از طریق بانک
ملی ایران تخصیص یابد.

مدیرعامل بانک ملت از
حذف صف متقاضیان وام
ازدواج خبر داد

مدیرعامــل بانک ملت با اشــاره به
گشایشهای صورت گرفته نظام بانکی
در دوران پسابرجام ،از برچیده شدن
صف متقاضیان دریافــت وام ازدواج
پس از مهرماه خبر داد .هادی اخالقی
دربــاره روند پرداخــت وام ازدواج در
این بانــک گفت :بانــک مرکزی به
منظور رفاه حال جوانان و تســهیل
امر ازدواج ،بــا هماهنگی نظام بانکی
مســئولیتهایی را به بانکها واگذار
کــرد .بانکها البتــه در زمینه منابع
قرضالحسنه با محدودیتهایی مواجه
هستند ولی در عین حال ،تعهد کردند
 ۷۵۰هزار تسهیالت قرضالحسنه را تا
پایان شهریورماه اجرایی کنند .البته از
آنسو نیز متقاضیان مشمول دریافت
تسهیالت نیز باید پیگیریهای الزم را
انجام میدادند .از زمان شروع پرداخت
تسهیالت تا اواخر شــهریورماه سال
جاری حدود  ۳۵هزار فقره تسهیالت
ازدواج توسط بانک ملت پرداخت شد؛
البتــه به دلیل در جریان بودن برخی
پروندهها این عــدد به  ۴۵هزار مورد
خواهد رســید و با در نظــر گرفتن
مهلت یک ماهه ،سهمیه بانک ملت در
زمینه طرح ضربتی وام ازدواج تکمیل
میشود.
بعــد از ایــن توافق بانــک ها،صف
متقاضیــان دریافــت وام ازدواج به
صورت محسوسی کاهش یافت.

بانک رفاه با «اوبر بانک»
اتریش قرارداد تامین
مالی امضا کرد

بانک رفاه در راستای حمایت از تامین
مالــی پروژههای عمرانــی و تولیدی
کشور ،در کنار  ۱۳بانک ایرانی ،قرارداد
یــک میلیارد یورویی را با " اوبر بانک"
اتریش امضا کرد.
به موجب این قرارداد که اولین قرارداد
تامین مالی بانکهای ایران با بانکهای
اروپایی پس از برجام است ،منابع بانک
اتریشــی برای تامین مالی پروژههای
ی بخش خصوصی و
عمرانی و تولیــد 
دولتی که مجوزهای الزم را طی مراحل
قانونی در داخل کشور دریافت کردهاند،
تخصیص خواهد یافت .بانکهای رفاه،
کارآفرین ،ســامان ،پاســارگاد ،ملت،
تجارت ،ملی ایــران ،صنعت و معدن،
اقتصاد نوین ،ســپه ،توسعه صادرات،
خاورمیانه ،کشاورزی و پارسیان قرارداد
فوق را امضا کردند و در جریان امضای
این قرارداد سید احمد عراقچی معاون
ارزی بانــک مرکــزی ،محمد خزاعی
رئیس کل سازمان ســرمایهگذاری و
کمکهــای اقتصادی و فنــی ،دکتر
محمد علی سهمانی مدیر عامل بانک
رفاه و مدیران عامل ســایر بانکهای
ذیربط حضور داشتند.
گفتنی است بانک رفاه در زمینه ساخت
و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی،
آمادگی ارائــه خدمات مشــاورهای و
پذیرش عاملیــت طرحهای مصوب در
این ارتباط را دارد.
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امضای دو قرارداد تأمین
مالی خارجی با اتریش و
دانمارک توسط
بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به همراه چند بانک دیگر
ایرانی ،دو قــرارداد تأمین مالی خارجی
(فاینانس) را با بانکهــای «اوبر بانک»
اتریش و «دانسکه» دانمارک به ترتیب به
ارزش یک میلیارد یورو و  ۵۰۰میلیون
یورو امضا کرد .ایــن قراردادها با حضور
ســید احمد عراقچی معاون ارزی بانک
مرکزی ،محمد خزاعی رئیس کل سازمان
سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ،عباداهلل موالیی ســفیر جمهوری
اســامی ایران در اتریش ،مدیرانعامل
و اعضــای هیئتمدیره بانکهای ایرانی
منعقد شد .قرارداد یک میلیارد یورویی
 ۱۴بانک ایرانی از جمله بانک پاسارگاد،
با «اوبر بانک» اتریش ،نخستین قرارداد
تأمین مالی بانکهای ایران با بانکهای
ی پس از برجام بهشــمار میرود.
اروپای 
«اوبر بانک» یک بانک منطقهای در قلب
اروپاست که در کشورهای همجوار اتریش
نیز فعالیت دارد .براساس این خبر ،قرارداد
دیگری به ارزش  ۵۰۰میلیون یورو ،بین
 ۱۰بانک ایرانی از جمله بانک پاسارگاد،
با «دانسکهبانک» دانمارک منعقد شد.
«دانسکه بانک» عالوه بر خدمات بانکی
برای مشتریان شخصی ،تجاری و نهادی،
خدماتی در حوزه بیمه و مسکن نیز ارائه
میکند .منابع این دو بانک اتریشــی و
دانمارکی برای تأمیــن مالی پروژههای
ی بخــش خصوصی و
عمرانی و تولید 
دولتی،تخصیصخواهدیافت.

 ۱۸۰۰حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شد

شش ماه پس از دستور رئیسجمهوری
مبنی بر انتقال حســاب شرکتهای
دولتی به بانک مرکزی ،مدیر کل ریالی
و نشر بانک مرکزی میگوید که ٤٢٠٠
فقره حساب در این نهاد متمرکز شده
است .حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی رئیسجمهوری  ١٦اســفند
ماه ســال  ۱۳۹۵در بخشــنامهای به
همه شــرکتهای دولتی دستور داد
ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این
بخشنامه ،تمام حسابهای بانکی خود
اعم از حسابهای درآمدی و پرداخت
را با مجوز خزانهداری کل کشــور ،نزد
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
افتتاح و حســابهای خود نزد کلیه
بانکها را مسدود کنند.
با گذشــت بیش از شــش ماه از این
بخشنامه« ،مسعود رحیمی» مدیرکل
ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار داشت:
پیش از ابالغ رئیسجمهوری ،دولت در
برنامه پنجم توســعه مکلف به انتقال
همه حسابهای خود به بانک مرکزی
بود .تا پایان سال  ٩٥در مجموع ۲۴۰۰
حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل
شــده بود که در پنج ماه گذشته این
میــزان به  ٤٢٠٠فقره رســید .یعنی
در این مــدت کوتاه موفق به انتقال و
نگهداری  ۱۸۰۰حســاب دیگر شدیم
که نشان میدهد موفق تر از پنج سال
گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد
محسوس انتقال حســابها مشهود
اســت .وی در پاســخ به اینکه تصور
میکنید این فرآیند تــا چه زمان به
طول انجامد ،گفت :متغیرهای دیگری
نیز در این کار دخیل اســت که همه
در اختیار بانک مرکزی نیست .یکی از
مشکالتی که در این مسیر وجود دارد،

فقدان بستر ارتباطی و شبکهای مناسب
بین بانک مرکزی و شرکتهای دولتی
یا موسسات و سازمانهای مشمول این
انتقال حساب است .تامین این بستر
امن و مطمئن کار مشــکلی است که
در حال حاضر بر عهده وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعات میباشــد و این
وزارتخانه باید آن را فراهم کند .فقدان
این بستر ارتباطی ،مهمترین مانع در
پیشرفت انتقال حســابهای دولتی
است و بانک مرکزی راهحل سریع تری
نیز در این زمینه دارد.
رحیمی دربــاره اینکه باید در مجموع
چه تعداد حســاب دولتــی به بانک
مرکزی منتقل شــود ،گفت :یکی از
مشکالت اصلی نگهداری حسابهای
دولتی در بانکهای دیگر عدم شفافیت
است و این موضوع منجر به بیاطالعی
دولت نه تنهــا از منابع خود که حتی
تعداد حســابها نیز شــده است که
آمار دقیقی در این زمینه در دســت
نیســت؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠
هزار حساب دولتی خبر میدهند ،اما
اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی
و مجموعــه وزارت امــور اقتصادی و
دارایــی و خزانــهداری کل کشــور و
حذف حسابهای رابط درآمدی ،این
تعداد به  ٧٠هزار حساب کاهش یافته
اســت که همه باید در بانک مرکزی
متمرکز شــود .مدیر کل ریالی و نشر
بانک مرکزی تاکید کرد :البته با توجه
به مکانسیمهایی که در رابطه با وصول
درآمدها در بانــک مرکزی وجود دارد
و نیز به کارگیری شناسه واریز ،دیگر
نیازی به نگهداری حسابهای متعدد
برای یک دستگاه نیســت و از این رو
برآورد ما این اســت کــه وقتی همه

حسابها به طور کامل به بانک مرکزی
منتقل شــوند ،مجموع حسابهای
دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد
بود.
مبنای قانونی انتقال حساب ها

طبــق قانــون پولی و بانکی کشــور
مصــوب  ،۱۳۵۱بانک مرکزی موظف
به نگهداری حسابهای وزارتخانه ها،
موسسههای دولتی و وابسته به دولت
و شــرکتهای دولتی و شهرداریها
و همچنین موسســههایی اســت که
بیــش از نصف ســرمایه آنها متعلق
به وزارتخانهها و موسســات دولتی و
وابسته به دولت و شرکتهای دولتی
یا شــهرداریها باشــد .بانک مرکزی
همچنین انجــام همه عملیات بانکی
آنهــا در داخل و خارج از کشــور را بر
عهــده دارد .هر چنــد روال نگهداری
از حســابهای دولتی پیش از برنامه
چهارم توســعه ،دارای اشکاالتی بود،
اما اعطای اختیار کامل به دستگاههای
دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب
بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال
ماده  ۱۰برنامه چهارم) امکان نظارت
بانک مرکزی و شــفافیت نظام مالی و
بودجهای دولت را بهشدت کاهش داد.
از این رو طرح ملی انتقال حسابهای
دولتی به بانک مرکزی در  ۲۵مهرماه
ســال  ۹۱به اســتناد اصل  ۵۳قانون
اساســی ،مواد  ۱۰و  ۱۲قانون پولی و
بانکی ۷۶ ،قانون محاســبات عمومی
و  ۲۲قانون عملیــات بانکی بدون ربا
(بهــره) و نیز مــاده  ۹۴قانون برنامه
پنجم توســعه به تصویب شورای پول
و اعتبار رســید و توسط بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور
اقتصادی و دارایی در دســت اقدام و

پیادهسازی است .کارشناسان بانکی بر
این باورند که این انتقال ضمن ایجاد
شفافیت در گردش مالی دولت ،مانع
از رسوب وجوه دولتی نزد بانکها شده
و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص
بودجه دســتگاههای اجرایی خواهیم
بود .بر این اســاس بسترســازی برای
وصول درآمد متناســب با ردیفهای
بودجهای به واسطه یک حساب واحد
با مکانیسم شناسه واریز ،امکان رصد
و گزارشگیــری تراکنشهــای مالی
برای تمام سطوح دسترسی (از جمله
خزانهداری کل) ،تجمیع حسابهای
پرداخــت دســتگاههای اجرایــی و
امکانسنجی اســتفاده از یک حساب
برای تمام پرداختهای دســتگاههای
اجرایــی در راســتای بودجهریــزی
عملیاتی ،بسترسازی برای نقل و انتقال
وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و
مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر
مزایای این انتقال خواهد بود.
به گــزارش ایبِنا ،اســتقرار ســامانه
بانکداری متمرکز (نســیم) در بانک
مرکــزی ،انتقال و ســاماندهی همه
حسابهای خزانهداری کل نزد بانک
مرکزی ،تعیین الگوریتم شناسه واریز
به منظور جایگزینی با حســابهای
متعدد رابــط درآمدی ،آمادهســازی
زیرســاختهای الزم بــا هــدف
استعالمهای مربوطه ،برقراری ارتباط
برخط میان کاربران مجاز خزانهداری
کل کشــور و خزانه معین استانها با
سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی،
انجام هماهنگیهــای اولیه با برخی
دستگاهها برای تمرکز حسابهای آنها
از جمله اقدامهای به انجام رسیده در
مسیر پیشبرد این طرح هستند.

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی مطرح کرد:
معــاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
گفــت :مقررات صدور چک با ســامانه
صیاد نسبت به گذشته تغییری نکرده
است و صیاد تنها رعایت قواعد را به طور
کامل کنترل میکند .ناصر حکیمی در
پاسخ به اینکه با صدور دستهچکهای
صیــادی روند صدور دســتهچک برای
مردم چه تغییراتی کرده اســت ،گفت:
صیاد یک فرآینــد داخلی بین بانکها
و بانک مرکزی اســت در نتیجه مردم
با پیچیدگیهای آن مواجه نمیشوند.
مردم برای گرفتن دستهچکهای جدید

صیاد از دور زدن ضوابط جلوگیری میکند

ارتباطی با بانک مرکزی ندارند و مانند
گذشته به بانک مراجعه و دستهچک را
دریافت میکنند .حکیمی با بیان اینکه
پیچیدگی و استعالمهایی که در مورد
دســتهچکهای صیادی انجام میشود
روند کار را برای مردم تسهیل میکند،
گفت :یکی از ویژگیهای سامانه صیاد
این است که درخواست صدور دستهچک
را میتوان از طریق اینترنتبانک ارائه داد
و نیازی به مراجعه به شــعبه نیســت.
معــاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
با تاکید بر اینکه مردم نیازی به گرفتن

استعالم برای صدور دستهچک ندارند،
گفت :استعالمی که مردم در خصوص
چکهای صیــادی انجــا م میدهند،
توسط شخص دریافتکننده چک انجام
میشــود و فرد گیرنده چک میتواند
استعالم کند تا فرد صادرکننده سابقه
بدحسابی و چک برگشتی نداشته باشد
و از خوشحسابی صاحب چک اطمینان
حاصل کند .وی افزود :ســامانه پیامکی
در این زمینه راهاندازی شــده که در هر
ساعت شبانه روز پاسخگوی استعالمات
انجام شــده خواهد بود و بــا توجه به

اینکه ممکن است چکها پشتنویسی
و چند بار دســت به دست شوند امکان
استعالم تا چند دفعه نیز فراهم خواهد
بود .به گــزارش ایبِنا ،حکیمی در مورد
اینکه احتمال گرفتن دســتهچک برای
اشخاصی که کار اقتصادی انجام میدهند
با این ســامانه مشکل شــود نیز گفت:
سامانه صیاد مقررات صدور دستهچک
را عوض نکرده و ضوابط سابق کماکان
پابرجاست ،اما با صیاد این ضوابط قابل
دور زدن نخواهد بود و صیاد رعایت قواعد
را به طور کامل کنترل میکند.

