
   ۱۳/۹/۱۳۷۳ -۱۴۴۹۴نقل از روزنامه رسمي شماره 

  ۶/۹/۱۳۷۳                                                                   هـ ۳۳۴ت /۵۰۴۴شماره 

    بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران-وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  

 بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي        ۱/۳/۱۳۷۳هـ مورخ   /۷۸۹ بنا به پيشنهاد شماره      ۲۵/۸/۱۳۷۳هيأت وزيران در جلسه مورخ      

  :تصويب نمود) ۱۳۷۳مصوب (اصالحي قانون صدور چک ) ۲۱(ماده ) ۲(ايران و به استناد تبصره 

  

نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و  آيين

  ها چگونگی پاسخ استعالم بانک

  

نـام و نـام خـانوادگي،       (جاري برای اشخاص، مشخصات کامل شناسـنامه          د هنگام افتتاح حساب   ها مکلفن    بانک -۱ماده  

و نشاني کامل آنان را دريافت و در کارتهاي مربوط درج           ) شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد       

  .نمايند

قـانون صـدور   ) ۴(راسـاس مـاده   ها مکلفند در صورت درخواست دارندة چک، گواهي عدم پرداخـت را ب   بانک-۲ماده  

چک با مشخصات کامل صادر کننده چک و ساير موارد مندرج در ماده يادشده تنظيم و به دارندة چـک تـسليم         

  .نمايند

ها در مـورد واريـز وجـوه چـک از             بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است روية موجود در بانک           -تبصره

  .ح نمايدطريق بانکی را منطبق با اين ماده اصال

 مشخصات اشخاصـي کـه تعقيـب آنـان            بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است با دريافت فهرست           -۳ماده  

رابطه با صدور چک بالمحل منتهـي بـه صـدور کيفرخواسـت شـده اسـت، فهرسـت اسـامی و مشخـصات                        در

اي بـه   اصالحي قانون صدور چک را تهيه کرده و در پايـان هرمـاه طـي بخـشنامه    ) ۲۱(شخاص مشمول ماده  ا

  .هاي کشور ابالغ نمايد بانک

 وزارت دادگستري مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در اجراي اين ماده مراجع قضايي اطالعـات يادشـده را                    -تبصره

  .مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايندبالفاصله پس از صدور کيفرخواست، به بانک 

اصـالحي  ) ۲۱(ها مکلفند حساب جاري اشخاصي را که اسامي آنان در فهرست اشخاص مـشمول مـاده                   بانک -۴ماده  

هـا   قانون صدور چک درج است، بسته و از افتتاح حـساب جـاري و دادن دسـته چـک در مـدت قـانوني بـه آن                   

  .خودداري نمايند

اصالحي قانون صدور چک از ناحيه مراجع قضايي حکم برائت يا           ) ۲۱(ي که اشخاص مشمول ماده       در موارد  -۵ ماده 

اصالحي قـانون صـدور چـک خـارج         ) ۲۱(قرار منع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند به ترتيبي که از شمول ماده              

 موضـوع  شده باشند، مراتب از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي حذف نـام آنـان از فهرسـت      

  .هاي کشور ابالغ خواهد شد  بانکنامه به اين آيين) ۳(ماده 

  

 حسن حبيبي-جمهور يسمعاون اول ري


