متن قانون چک با آخرین اصالحات
هادٍ ( :۱الذاهی  )۱۳۷۲٫۸٫۱۱اًْاع چک ػثاستٌذ اص :

چک ػادی ،چکی اعت کَ اشخاص ػِذٍ تاًکُا تَ دغاب جاسی خْد طادس هیکٌٌذ ّ داسًذٍ آى تضویٌی جض
.اػتثاس طادسکٌٌذٍ آى ًذاسد

چک تاییذ شذٍ ،چکی اعت کَ اشخاص ػِذٍ تاًکُا تَ دغاب جاسی خْد طادس ّ تْعظ تاًک هذال ػلیَ
.پشداخت ّجَ آى تاییذ هیشْد

چک تضویيشذٍ ،چکی اعت کَ تْعظ تاًک تَ ػِذٍ ُواى تاًک تَ دسخْاعت هشتشی طادس ّ پشداخت ّجَ آى
.تْعظ تاًک تضویي هیشْد

چک هغاكشتی ،چکی اعت کَ تْعظ تاًک طادس ّ ّجَ آى دس ُشیک اص شؼة آى تاًک تْعظ ًوایٌذگاى ّ کاسگضاسى
.آى پشداخت هیگشدد

هادٍ  :۲چکُای طادس ػِذٍ تاًکُایی کَ طثن هْاًیي ایشاى دس داخل کشْس دایش شذٍ یا هیشًْذ ُوچٌیي شؼة
آًِا دس خاسج اص کشْس دس دکن اعٌاد الصماالجشا اعت ّ داسًذٍ چک دس طْست هشاجؼَ تَ تاًک ّ ػذم دسیاكت توام یا
هغوتی اص ّجَ آى تَ ػلت ًثْدى هذل یا تَ ُش دلیل دیگشی کَ هٌتِی تَ تشگشت چک ّ ػذم پشداخت گشدد
هیتْاًذ طثن هْاًیي ّ آییيًاهَُای هشتْط تَ اجشای اعٌاد سعوی ّجَ چک یا تاهیواًذٍ آى سا اص طادسکٌٌذٍ ّطْل
ً.وایذ

تشای طذّس اجشاییَ داسًذٍ چک تایذ ػیي چک ّ گْاُیًاهَ هزکْس دس هادٍ  ّ ۴یا گْاُیًاهَ هٌذسج دس هادٍ  ۵سا تَ
.اجشای ثثت اعٌاد هذل تغلین ًوایذ

اجشاء ثثت دس طْستی دعتْس اجشا طادس هیکٌذ کَ هطاتوت اهضای چک تَ ًوًَْ اهضای طادسکٌٌذٍ دس تاًک اص طشف
.تاًک گْاُی شذٍ تاشذ

داسًذٍ چک اػن اص کغی کَ چک دس ّجَ اّ طادس گشدیذٍ یا تَ ًام اّ پشتًْیغی شذٍ یا داهل چک (دس هْسد
.چکُای دس ّجَ داهل) یا هائن هوام هاًًْی آًاى
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تثظشٍ (الذاهی  )۱۳۶۷٫۳٫۱۰هظْب هجوغ تشخیض هظلذت ًظام) داسًذٍ چک هیتْاًذ هذکْهیت طادسکٌٌذٍ سا
ًغثت تَ پشداخت کلیَ خغاسات ّ ُضیٌَُای ّاسد شذٍ کَ هغتویوا ّ تَ طْس هتؼاسف دس جِت ّطْل طلة خْد اص
ًادیَ ّی هتذول شذٍ اعت ،اػن اص آًکَ هثل اص طذّس دکن یا پظ اص آى تاشذ ،اص دادگاٍ تواضا ًوایذ .دس طْستی کَ
داسًذٍ چک جثشاى خغاست ّ ُضیٌَُای هضتْس سا پظ اص طذّس دکن دسخْاعت کٌذ ،تایذ دسخْاعت خْد سا تَ ُواى
.دادگاٍ طادسکٌٌذٍ دکن توذین ًوایذ

هادٍ ( :۳اطالدی  )۱۳۸۲٫۶٫۲طادسکٌٌذٍ چک تایذ دس تاسیخ هٌذسج دس آى هؼادل هثلؾ هزکْس دس تاًک هذال ػلیَ ّجَ
ًوذ داشتَ تاشذ ّ ًثایذ توام یا هغوتی اص ّجِی سا کَ تَ اػتثاس آى چک طادس کشدٍ ،تَ طْستی اص تاًک خاسج ًوایذ
یا دعتْس ػذم پشداخت ّجَ چک سا تذُذ ّ ًیض ًثایذ چک سا تَ طْستی تٌظین ًوایذ کَ تاًک تَ ػللی اص هثیل ػذم
هطاتوت اهضا یا هلن خْسدگی دس هتي چک ،یا اختالف دس هٌذسجات چک ّ اهثال آى اص پشداخت ّجَ چک خْدداسی
ً.وایذ

ُ.شگاٍ دس هتي چک ششطی تشای پشداخت رکش شذٍ تاشذ ،تاًک تَ آى ششط تشتیة اثش ًخْاُذ داد

هادٍ  ۳هکشس( :الذاهی  )۱۳۸۲٫۶٫۲چک كوظ دس تاسیخ هٌذسج دس آى ّ تا پظ اص تاسیخ هزکْس هاتل ّطْل اص تاًک خْاُذ
.تْد

هادٍ ُ :۴ش گاٍ ّجَ چک تَ ػلتی اص ػلل هٌذسج دس هادٍ  ۳پشداخت ًگشدد تاًک هکلق اعت دس تشگ هخظْطی کَ
هشخظات چک ّ ُْیت ّ ًشاًی کاهل طادسکٌٌذٍ دس آى رکش شذٍ تاشذ ػلت یا ػلل ػذم پشداخت سا طشیذا هیذ ّ
.آى سا اهضاء ّ هِش ًوْدٍ ّ تَ داسًذٍ چک تغلین ًوایذ

دس تشگ هزکْس تایذ هطاتوت اهضا طادسکٌٌذٍ چک تا ًوًَْ اهضا هْجْد دس تاًک (دس دذّد ػشف تاًکذاسی) ّ یا ػذم
.هطاتوت آى اص طشف تاًک تظذین شْد

تاًک هکلق اعت تَ هٌظْس اطالع طادسکٌٌذٍ چک ،كْسا ًغخَ دّم ایي تشگ سا تَ آخشیي ًشاًی طادة دغاب کَ
.دس تاًک هْجْد اعت اسعال داسد

.دس تشگ هزتْس تایذ ًام ّ ًام خاًْادگی ّ ًشاًی کاهل داسًذٍ چک ًیض هیذ گشدد

هادٍ  :۵دس طْستی کَ هْجْدی دغاب طادسکٌٌذٍ چک ًضد تاًک کوتش اص هثلؾ چک تاشذ تَ تواضای داسًذٍ چک
تاًک هکلق اعت هثلؾ هْجْد دس دغاب سا تَ داسًذٍ چک تپشداصد ّ داسًذٍ چک تا هیذ هثلؾ دسیاكت شذٍ دس پشت
چک ّ تغلین آى تَ تاًک ،گْاُیًاهَ هشتول تش هشخظات چک ّ هثلـی کَ پشداخت شذٍ اص تاًک دسیاكت
هیًوایذ .چک هزکْس ًغثت تَ هثلـی کَ پشداخت ًگشدیذٍ تیهذل هذغْب ّ گْاُیًاهَ تاًک دس ایي هْسد تشای
.داسًذٍ چک جاًشیي اطل چک خْاُذ تْد

ى هادٍ ًیض تاًک هکلق اعت اػالهیَ هزکْس دس هادٍ هثل سا تشای طادة دغاب اسعال ًوایذ
دس هْسد ای

.هادٍ  :۶تاًکُا هکللٌذ دس سّی ُش تشگ چک ًام ّ ًام خاًْادگی طادة دغاب سا هیذ ًوایٌذ

:هادٍ ( :۷اطالدی ُ )۱۳۸۲٫۶٫۲شکظ تضٍ طذّس چک تالهذل گشدد تَ ششح ریل هذکْم خْاُذ شذ

الق -چٌاًچَ هثلؾ هٌذسج دس هتي چک کوتش اص دٍ هیلیْى سیال تاشذ تَ دثظ تا دذاکثش شش هاٍ هذکْم خْاُذ
.شذ

ب -چٌاًچَ هثلؾ هٌذسج دس هتي چک اص دٍ هیلیْى سیال تا پٌجاٍ هیلیْى سیال تاشذ اص ششهاٍ تا یکعال دثظ
.هذکْم خْاُذ شذ

ج -چٌاًچَ هثلؾ هٌذسج دس هتي چک اص پٌجاٍ هیلیْى سیال تیشتش تاشذ تَ دثظ اص یک عال تا دّ عال ّ هوٌْػیت اص
داشتي دعتَچک تَ هذت دّعال هذکْم خْاُذ شذ ّ دس طْستی کَ کَ طادس کٌٌذٍ چک اهذام تَ طذّس چکِای
.تالهذل ًوْدٍ تاشذ هجوْع هثالؾ هٌذسج دس هتْى چکُا هالک ػول خْاُذ تْد

تثظشٍ (الذاهی  )۱۳۸۲٫۶٫۲ایي هجاصات شاهل هْاسدی کَ ثاتت شْد چکُای تالهذل تاتت هؼاهالت ًاهششّع ّ یا
.تِشٍ ستْی طادس شذًٍ ،ویتاشذ

هادٍ ( ۸اطالدی  )۱۳۷۲٫۸٫۱۱چکُایی کَ دس ایشاى ػِذٍ تاًکُای خاسج اص کشْس طادس شذٍ تاشٌذ اص لذاظ
.کیلشی هشوْل هوشسات ایي هاًْى خْاٌُذ تْد

هادٍ  :۹دس طْستی کَ طادسکٌٌذٍ چک هثل اص تاسیخ شکایت کیلشیّ ،جَ چک سا ًوذا تَ داسًذٍ آى پشداختَ یا تَ
هْاكوت شاکی خظْطی تشتیثی تشای پشداخت آى دادٍ تاشذ یا هْجثات پشداخت آى سا دس تاًک هذال ػلیَ كشاُن
ً.وایذ هاتل تؼویة کیلشی ًیغت

دس هْسد اخیش تاًک هزکْس هکلق اعت تا هیضاى ّجَ چک دغاب طادسکٌٌذٍ سا هغذّد ًوایذ ّ تَ هذض هشاجَ داسًذٍ
 ّ.تغلین چک ّجَ آى سا تپشداصد

هادٍ ( :۱۰اطالدی ُ )۱۳۷۲٫۸٫۱۱ش کظ تا ػلن تَ تغتَ تْدى دغاب تاًکی خْد هثادست تَ طذّس چک ًوایذ ػول
ّی دس دکن طذّس چک تیهذل خْاُذ تْد ّ تَ دذاکثش هجاصات هٌذسج دس هادٍ  ۷هذکْم خْاُذ شذ ّ هجاصات تؼییي
.شذٍ ؿیشهاتل تؼلین خْاُذ تْد

هادٍ  :۱۱جشاین هزکْس دس ایي هاًْى تذّى شکایت داسًذٍ چک هاتل تؼویة ًیغت ّ دس طْستی کَ داسًذٍ چک تا
شش هاٍ اص تاسیخ طذّس چک تشای ّطْل آى تَ تاًک هشاجؼَ ًٌوایذ دیگش دن شکایت کیلشی ًخْاُذ داشت

.

.هٌظْس اص داسًذٍ چگ دس ایي هادٍ شخظی اعت کَ تشای اّلیي تاس چک سا تَ تاًک اسائَ دادٍ اعت

تشای تشخیض ایي کَ چَ کغی اّلیي تاس تشای ّطْل چک تَ تاًک هشاجَ کشدٍ اعت ،تاًکُا هکللٌذ تَ هذض
.هشاجؼَ داسًذٍ چک ُْیت کاهل اّ سا دس پشت چک تا رکش تاسیخ هیذ ًوایٌذ

کغی کَ چک پظ اص تشگشت اص تاًک تَ ّی هٌتول گشدیذٍ دن شکایت کیلشی ًخْاُذ داشت هگش آًکَ اًتوال
.هِشی تاشذ

دس طْستی کَ داسًذٍ چک تخْاُذ چک سا تَ ّعیلَ شخض دیگشی تَ ًوایٌذگی اص طشف خْد ّطْل کٌذ ّ دن
شکایت کیلشی اّ دس طْست تیهذل تْدى چک هذلْظ تاشذ ،تایذ ُْیت ّ ًشاًی خْد سا تا تظشیخ ًوایٌذگی
شخض هزکْس دس ظِش چک هیذ ًوایذ ّ دس طْست تاًک اػالهیَ هزکْس دس هادٍ  ۵ ّ ۴سا تَ ًام طادة چک طادس
.هیکٌذ ّ دن شکایت کیلشی ّی هذلْظ خْاُذ تْد

تثظشٍُ :شگاٍ تؼذ اص شکایت کیلشی ،شاکی چک سا تَ دیگشی اًتوال دُذ تا دوْم خْد سا ًغثت تَ چک تَ ُش ًذْ
.دیگشی ّاگزاس ًوایذ تؼویة کیلشی هْهْف خْاُذ شذ

هادٍ ( ۱۲اطالدی ُ )۱۳۸۲٫۶٫۲شگاٍ هثل اص طذّس دکن هطؼی ،شاکی گزشت ًوایذ ّ یا ایٌکَ هتن ّجَ چک ّ
خغاست تاخیش تادیَ سا ًوذا تَ داسًذٍ آى پشداخت کٌذ ،یا هْجثات پشداخت ّجَ چک ّ خغاست هزکْس (اص تاسیخ اسائَ
چک تَ تاًک) سا كشاُن کٌذ یا دس طٌذّم دادگغتشی تا اجشاء ثثت تْدیغ ًوایذ هشجغ سعیذگی هشاس هْهْكی طادس
خْاُذ کشد .طذّس هشاس هْهْكی تؼویة دس دادگاٍ کیلشی هاًغ اص آى ًیغت کَ دادگاٍ ًغثت تَ عایش خغاست هْسد
.هطالثَ سعیذگی ّ دکن طادس کٌذ

ُشگاٍ پظ اص طذّس دکن هطؼی شاکی گزشت کٌذ ّ یا ایٌکَ هذکْم ػلیَ تَ تشتیة كْم هْجثات پشداخت ّجَ
چک ّ خغاسات تاخیش تادیَ ّ عایش خغاسات هٌذسج دس دکن سا كشاُن ًوایذ اجشای دکن هْهْف هیشْد ّ هذکْم
ػلیَ كوظ هلضم تَ پشداخت هثلـی هؼادل یک عْم جضای ًوذی هوشس دس دک خْاُذ تْد کَ تَ دعتْس دادعتاى تَ
ً.لغ دّلت ّطْل خْاُذ شذ

تثظشٍ (الذاهی  )۱۳۸۲٫۶٫۲هیضاى خغاسات ّ ًذٍْ ادتغاب آى تش هثٌای هاًْى الذام یک تثظشٍ تَ هادٍ  ۲هاًْى
اطالح هْادی اص هاًْى طذّس چک هظْب  ۱۳۷۶٫۳٫۱۰هجوغ تشخیض هظلذت ًظام خْاُذ تْد

:هادٍ ( ۱۲اطالدی  )۱۳۸۲٫۶٫۲دس هْاسد صیش طادسکٌٌذٍ چک هاتل تؼوین کیلشی ًیغت

.الق -دس طْستی کَ ثاتت شْد چک علیذ اهضا دادٍ شذٍ تاشذ

.بُ -شگاٍ دس هتي چک ّطْل ّجَ آى هٌْط تَ تذون ششطی شذٍ تاشذ

.ج -چٌاًچَ دس هتي چک هیذ شذٍ تاشذ کَ چک تاتت تضویي اًجام هؼاهلَ ّ یا تؼِذی اعت

دُ -شگاٍ تذّى هیذ دس هتي چک ثاتت شْد کَ ّطْل ّجَ آى هٌْط تَ تذون ششطی تْدٍ یا چک تاتت تضویي اًجام
.هؼاهلَ یا تؼِذی اعت

ُ -دس طْستی کَ ثاتت شْد چک تذّى تاسیخ طادس شذٍ ّ یا تاسیخ ّاهؼی طذّس چک هوذم تش تاسیخ هٌذسج دس هتي
.چک تاشذ

هادٍ ( :۱۴اطالدی  )۱۳۷۲٫۸٫۱۱طادسکٌٌذٍ چک یا ریٌلغ تا هائن هوام هاًًْی آًِا تا تظشیخ تَ ایٌکَ چک هلوْد یا
عشهت یا جؼل شذٍ یا اص طشین کالُثشداسی یا خیاًت دس اهاًت یا جشائن دیگشی تذظیل گشدیذٍ هیتْاًذ کتثا دعتْس
ػذم پشداخت ّجَ چک سا تَ تاًک تذُذ .تاًک پظ اص ادشاص ُْیت دعتْس دٌُذٍ اص پشداخت ّجَ آى خْدداسی خْاُذ
.کشد ّ دس طْست اسائَ چک تاًک گْاُی ػذم پشداخت سا تا رکش ػلت اػالم شذٍ طادس ّ تغلین هیًوایذ

داسًذٍ چک هیتْاًذ ػلیَ کغی کَ دعتْس ػذم پشداخت دادٍ شکایت کٌذ ّ ُشگاٍ خالف ادػایی کَ هْجة ػذم
پشداخت شذٍ ثاتت گشدد دعتْس دٌُذٍ ػالٍّ تش هجاصات هوشس دس هادٍ  ۷ایي هاًْى تَ پشداخت کلیَ خغاسات ّاسدٍ تَ
.داسًذٍ چک هذکْم خْاُذ شذ

تثظشٍ ( ۱اطالدی  )۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴ریٌلغ دس هْسد ایي هادٍ کغی اعت کَ چک تَ ًام اّ طادس یا ظِشًْیغی شذٍ یا
)چک تَ اّ ّاگزاس گشدیذٍ تاشذ (یا چک دس ّجَ داهل تَ اّ ّاگزاس گشدیذٍ

دس هْسدی کَ دعتْس ػذم پشداخت هطاتن ایي هادٍ طادس هیشْد تاًک هکلق اعت ّجَ چک سا تا تؼییي تکلیق آى
.دس هشجغ سعیذگی یا اًظشاف دعتْسدٌُذٍ دس دغاب هغذّدی ًگِذاسی ًوایذ

تثظشٍ ( ۲الذاهی  )۱۳۷۲٫۸٫۱۱دعتْس دٌُذٍ هکلق اعت پظ اص اػالم تَ تاًک شکایت خْد سا تَ هشاجغ هضایی
تغلین ّ دذاکثش ظشف هذت یکِلتَ گْاُی توذین شکایت خْد سا تَ تاًک تغلین ًوایذ دس ؿیش ایي طْست پظ اص
.اًوضا هذت هزکْس تاًک اص هذل هْجْدی تَ تواضای داسًذٍ چک ّجَ آى سا پشداخت هیکٌذ

تثظشٍ ( ۳الذاهی  )۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴پشداخت چکُای تضویيشذٍ ّ هغاكشتی سا ًویتْاى هتْهق ًوْد هگش آًکَ تاًک
طادسکٌٌذٍ ًغثت تَ آى ادػای جؼل ًوایذ .دس ایي هْسد ًیض دن داسًذٍ چک ساجغ تَ شکایت تَ هشاجغ هضایی طثن
.هلاد هغوت اخیش هادٍ  ۱۴هذلْظ خْاُذ تْد

.هادٍ  :۱۵داسًذٍ چک هیتْاًذ ّجَ چک ّ ضشس ّ صیاى خْد سا دس دادگاٍ کیلشی هشجغ سعیذگی هطالثَ ًوایذ

هادٍ  :۱۶سعیذگی تَ کلیَ شکایات ّ دػاّی جضایی ّ دوْهی هشتْط تَ چک دس دادعشا ّ دادگاٍ تا خاتوَ
.دادسعی ،كْسی ّ خاسج اص ًْتت تَ ػول خْاُذ آهذ

هادٍ ّ :۱۷جْد چک دس دعت طادسکٌٌذٍ دلیل پشداخت ّجَ آى ّ اًظشاف شاکی اص شکایت اعت هگش خالف ایي اهش
.ثاتت گشدد

هادٍ ( :۱۸اطالدی  )۱۳۸۲٫۶٫۲هشجغ سعیذگیکٌٌذٍ جشائن هشتْط تَ چک تالهذل،اص هتِواى دس طْست تْجَ اتِام
طثن ضْاتظ هوشس دس هادٍ  ۱۳۴هاًْى آییيدادسعی دادگاٍُای ػوْهی ّ اًوالب (دس اهْس کیلشی) – هظْب
 ۱۳۷۸٫۶٫۲۸کویغیْى هضایی هجلظ شْسای اعالهی -دغة هْسد یکی اص هشاسُای تاهیي کلالت یا ّثیوَ (اػن اص
ّ.جَ ًوذ یا ضواًتًاهَ تاًکی یا هال هٌوْل ّ ؿیشهٌوْل) اخز هیًوایذ

هادٍ  :۱۹دس طْستی کَ چک تَ ّکالت یا ًوایٌذگی اص طشف طادة دغاب اػن اص شخض دویوی یا دوْهی طادس
شذٍ تاشذ ،طادسکٌٌذٍ چک ّ طادة اهضا هتضاهٌا هغْل پشداخت ّجَ چک تْدٍ ّ اجشاییَ ّ دکن ضشس ّ صیاى تش
اعاط تضاهي ػلیَ ُش دّ ًلش طادس هیشْد .تَ ػالٍّ اهضاکٌٌذٍ چک طثن هوشسات ایي هاًْى هغْلیت کیلشی
خْاُذ داشت هگش ایٌکَ ثاتت ًوایذ کَ ػذم پشداخت هغتٌذ تَ ػول طادة دغاب یا ّکیل یا ًوایٌذٍ تؼذی اّ
.اعت ،کَ دس ایيطْست کغی کَ هْجة ػذم پشداخت شذٍ اص ًظش کیلشی هغّْل خْاُذ تْد

.هادٍ  :۲۰هغْلیت هذًی پشتًْیغاى چک طثن هْاًیي ّ هوشسات هشتْط کواکاى تَ هْت خْد تاهی اعت

هادٍ ( :۲۱اطالدی  )۱۳۷۲٫۸٫۱۲تاًکُا هکللٌذ کلیَ دغاتِای جاسی اشخاطی سا کَ تیش اص یکثاس چک تیهذل
طادسکشدٍ ّ تؼویة آًِا هٌجش تَ طذّس کیلشخْاعت شذٍ تاشذ تغتَ ّ تا عَ عال تَ ًام آًِا دغاب جاسی دیگشی
.تاص ًٌوایٌذ

هغْلیي شؼة ُش تاًکی کَ تَ تکلیق كْم ػول ًٌوایٌذ دغة هْسد تا تْجَ تَ ششایظ ّ اهکاًات ّ دكؼات ّ هشاتة
جشم تَ یکی اص هجاصاتُای هوشس دس هادٍ  ۹هاًْى سعیذگی تَ تخللات اداسی تْعظ ُیات سعیذگی تَ تخللات
.اداسی هذکْم خْاٌُذ شذ

تثظشٍ ( ۱الذاهی  )۱۳۷۲٫۸٫۱۱تاًک هشکضی جوِْسی اعالهی ایشاى هکلق اعت عْاتن هشتْط تَ اشخاطی سا کَ
هثادست تَ طذّس چک تالهذل ًوْدٍاًذ تَ طْست هشتة ّ هٌظن ضثظ ّ ًگِذاسی ًوایذ ّ كِشعت اعاهی ایي
.اشخاص سا دس اجشای هوشسات ایي هاًْى دس اختیاس کلیَ تاًکُای کشْس هشاس دُذ

تثظشٍ ( ۲الذاهی  )۱۳۷۲٫۸٫۱۱ضْاتظ ّ هوشاست هشتْط تَ هذشّهیت اكشاد اص اكتتاح دغاب جاسی ّ ًذٍْ پاعخ تَ
اعتؼالهات تاًکُا تَ هْجة آییيًاهَای خْاُذ تْد کَ ظشف هذت عَهاٍ تْعظ تاًک هشکضی جوِْسی اعالهی
.ایشاى تٌظین ّ تَ تظْیة ُیات دّلت هیسعذ

هادٍ ( :۲۲اطالدی  )۱۳۸۲٫۶٫۲دس طْستی کَ تَ هتِن دعتشعی داطل ًشْد ،آخشیي ًشاًی هتِن دس تاًک
.هذالػلیَ اهاهتگاٍ هاًًْی اّ هذغْب هیشْد ّ ُشگًَْ اتالؿی تَ ًشاًی هضتْس تَ ػول هیآیذ

ُشگاٍ هتِن دغة هْسد تَ ًشاًی تاًکی یا ًشاًی تؼییيشذٍ شٌاختَ ًشْد تا چٌیي هذلی ّجْد ًذاشتَ تاشذ
گْاُی هاهْس تَ هٌضلَ اتالؽ اّسام تلوی هیشْد ّ سعیذگی تَ هتِن تذّى لضّم ادضاس هتِن ّعیلَ هطثْػات
.اداهَ خْاُذ یاكت

هادٍ  :۲۳هاًْى چک هظْب خشداد ً ۱۳۴۴غخ هیشْد
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