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 در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ابطال چک پشت نویسی؛ 

 نویسی نیستندهای تضمینی، قابل پشتویسی شده همچنان اعتبار دارند/فقط چکچک های عادی پشت ن

 

بانک مرکزی خبر منتشر شده مبنی بر ابطال چک های 
داوم اعتبار این تاز عادی پشت نویسی شده را تکذیب کرد و 

 .چک ها خبر داد
نویسی های عادی پشتچک صدا و سیما، به نقل از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

در واکنش به انتشار خبری مبنی بر های تضمینی، قابل کماکان معتبرند و فقط چک ۱۳۹۸در سال  شده

 ابطال چک پشت نویسی؛

 نویسی نیستندهای تضمینی، قابل پشتویسی شده همچنان اعتبار دارند/فقط چکچک های عادی پشت ن

 

که در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام "شورای عالی اقتصاد و پول کشور" که خبر تر آنجالب

گونه گیری برای ایننخستین با مصوبه این شورای اعالم شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیم

 .است ول و اعتبارشورای پ موارد

های فیزیکی عادی تا نویسی( چکمکرر قانون چک، ظهرنویسی )پشت ۲۱بر اساس تبصره یک ماده 

های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً مجاز است و بعد از آن در خصوص چک ۱۳۹۹آذر سال  ۲۹

 .ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است

 اخبار حقوقی 

 باشگاه خبرگزاری جوان منبع خبرگزاری 

 فروردین  17تاریخ انتشار -699777کد خبر 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6887774/%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6887774/%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 ارتباط با موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه

 Andishelawinsکانال تلگرام :

 www.andishehlaw.comسایت موسسه :

 تلفن ثابتبدون نیاز به گرفتن کد فقط با  9092305570تلفن مشاوره :

 20:30الی  16:30روزهای زوج از ساعت  26200321تلفن مشاوره حضوری :

 09102215161تلفن پاسخ گویی :

آدرس موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه :خیابان نلسون ماندال  )جردن (باالتر از 

  16طبقه پنجم واحد  54اسفندیار کوچه رحیمی پالک 
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