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تعداد: صد فقره

مبلغ: ميليارد ريال

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۶۲۶۶۹۲۷۴۲۲۴۷۵۶۵۴۴۲۴۰۰۹۳۳۶۱۲۵۳۴۱۳۱۴کل کشور

۴۲۵۲۱۱۸۶۹۷۳۷۹۶۱۰۱۵۵۸۴۵۶۱۷۱۳۹آذربايجان شرقي

۱۶۸۳۵۰۶۶۵۱۴۸۸۴۲۱۴۶۱۹۵۸۵۱۹آذربايجان غربي

۸۷۶۱۹۷۴۲۷۷۳۱۶۶۷۲۱۰۳۳۰۷۰اردبيل

۶۹۵۶۱۹۹۸۶۱۶۲۳۳۱۷۰۲۳۵۷۲۳۲۹۶۲۶اصفهان

۲۱۴۶۱۲۲۲۹۳۱۹۵۸۱۰۹۸۴۶۱۸۸۱۲۴۴۷البرز

۴۲۱۱۲۹۳۷۹۳۰۵۱۹۹ايالم

۲۵۵۱۰۷۹۱۲۳۰۹۱۳۴۲۵۱۶۵۷بوشهر

۱۹۵۷۴۱۳۶۶۳۰۱۱۷۸۱۷۱۲۱۹۳۶۵۱۷۵۷۱۴۶۹۳۶تهران

۳۷۲۱۰۷۰۳۳۲۵۸۷۹۹۴۷۱۹۰۴چهارمحال و بختياري

۴۱۸۹۲۳۹۳۷۲۷۶۴۵۴۶۱۵۹۴خراسان جنوبي

۴۵۷۳۱۴۸۷۳۱۴۱۰۹۱۲۸۳۰۰۴۶۴۲۰۴۳۱خراسان رضوي

۱۳۲۵۲۹۹۱۱۲۴۵۱۸۲۰۷۸۱خراسان شمالي

۸۷۲۳۳۹۰۰۷۹۷۲۹۵۱۵۷۵۴۳۸۵خوزستان

۶۳۰۲۷۸۷۶۵۶۰۲۵۳۰۴۷۰۲۵۷۲زنجان

۶۴۶۲۲۴۰۷۵۸۱۱۹۰۳۷۶۵۳۳۷۰سمنان

۱۵۷۵۷۹۸۱۴۰۵۰۲۸۱۷۷۷۰سيستان و بلوچستان

۱۹۲۷۸۷۸۳۷۱۷۲۹۷۵۷۲۵۱۹۸۱۲۱۱۲فارس

۱۱۰۵۳۸۷۳۹۹۹۷۳۳۴۹۵۱۰۸۵۲۴۴قزوين

۱۴۹۵۳۸۳۳۲۱۳۴۵۳۲۱۵۳۱۵۰۶۱۷۹قم

۴۵۸۱۴۴۹۵۳۹۹۱۱۸۵۸۵۹۲۶۳۷کردستان

۱۳۷۰۲۷۵۷۱۱۲۲۰۲۳۴۰۸۱۵۰۴۱۶۳کرمان

۳۶۰۱۳۴۰۴۳۲۷۱۱۴۱۳۳۳۱۹۹۱کرمانشاه

۴۵۱۳۴۹۳۸۱۱۰۰۷۲۴۹کهگيلويه و بويراحمد

۶۳۵۱۸۲۱۰۵۷۶۱۵۷۴۷۵۹۲۴۶۳گلستان

۱۸۳۲۶۰۴۹۳۱۷۰۰۵۴۹۱۸۱۳۲۵۵۷۵گيالن

۲۱۹۷۷۲۲۱۹۱۶۴۵۰۲۸۱۲۷۲لرستان

۳۴۱۲۱۲۳۴۱۳۳۰۸۸۱۰۴۱۲۴۳۲۴۱۹۲۸۹مازندران

۱۰۸۶۳۷۱۱۸۹۷۳۳۲۵۳۳۱۱۳۴۵۸۵مرکزي

۲۹۳۱۵۹۵۳۲۶۴۱۳۶۲۳۲۹۲۳۳۰هرمزگان

۹۵۱۲۶۱۹۶۸۴۴۲۲۱۵۹۱۰۷۴۰۳۷همدان

۳۸۶۵۷۵۷۵۸۳۴۹۶۶۲۲۲۴۳۶۹۱۳۵۳۴يزد

۳۲۲۲۲۵۲۹۱۹۷۱۳۲۵۴مناطق آزاد

۸

جدول  شماره ۱

تعداد و مبلغ چک هاي مبادله اي، وصولي و برگشتي به تفکيک استان و مناطق آزاد

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

نام استان
برگشتیوصولیمبادله ای



مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰کل کشور

۶/۸۴/۳۶/۷۴/۲۷/۴۵/۰آذربايجان شرقي

۲/۷۱/۸۲/۶۱/۸۳/۲۲/۵آذربايجان غربي

۱/۴۰/۷۱/۴۰/۷۱/۷۰/۹اردبيل

۱۱/۱۷/۳۱۱/۰۷/۱۱۱/۸۸/۷اصفهان

۳/۴۴/۵۳/۵۴/۶۳/۱۳/۶البرز

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱ايالم

۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴۰/۵بوشهر

۳۱/۲۴۹/۸۳۱/۵۵۰/۸۲۸/۷۴۳/۱تهران

۰/۶۰/۴۰/۶۰/۴۰/۸۰/۶چهارمحال و بختياري

۰/۷۰/۳۰/۷۰/۳۰/۸۰/۵خراسان جنوبي

۷/۳۵/۴۷/۳۵/۳۷/۶۶/۰خراسان رضوي

۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۳۰/۲خراسان شمالي

۱/۴۱/۲۱/۴۱/۲۱/۲۱/۳خوزستان

۱/۰۱/۰۱/۰۱/۱۱/۱۰/۸زنجان

۱/۰۰/۸۱/۰۰/۸۱/۱۱/۰سمنان

۰/۳۰/۲۰/۲۰/۲۰/۳۰/۲سيستان و بلوچستان

۳/۱۳/۲۳/۱۳/۲۳/۲۳/۵فارس

۱/۸۱/۴۱/۸۱/۴۱/۸۱/۵قزوين

۲/۴۱/۴۲/۴۱/۳۲/۴۱/۸قم

۰/۷۰/۵۰/۷۰/۵۱/۰۰/۸کردستان

۲/۲۱/۰۲/۲۱/۰۲/۴۱/۲کرمان

۰/۶۰/۵۰/۶۰/۵۰/۵۰/۶کرمانشاه

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱کهگيلويه و بويراحمد

۱/۰۰/۷۱/۰۰/۷۱/۰۰/۷گلستان

۲/۹۲/۲۳/۰۲/۳۲/۲۱/۶گيالن

۰/۳۰/۳۰/۳۰/۳۰/۵۰/۴لرستان

۵/۴۴/۵۵/۵۴/۳۵/۳۵/۷مازندران

۱/۷۱/۴۱/۷۱/۴۱/۸۱/۳مرکزي

۰/۵۰/۶۰/۵۰/۶۰/۵۰/۷هرمزگان

۱/۵۱/۰۱/۵۰/۹۱/۷۱/۲همدان

۶/۲۲/۸۶/۲۲/۶۶/۰۴/۰يزد

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱مناطق آزاد

برگشتی

۹

جدول  شماره ۲

درصد توزيع تعداد و مبلغ چک هاي مبادله اي، وصولي و برگشتي  بر حسب استان و مناطق آزاد

نام استان
وصولیمبادله ای

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱



نمودار شماره ۱

درصد توزيع تعداد چک هاي برگشتي بر حسب استان و مناطق آزاد

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

نمودار شماره ۲

درصد توزيع مبلغ چک هاي برگشتي بر حسب استان و مناطق آزاد

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۰

مازندران

۵/۷
خراسان رضوي

۶/۰

اصفهان

۸/۷

ساير

۳۶/۵

تهران

۴۳/۱

آذربايجان شرقی

۷/۴

خراسان رضوی

۷/۶

اصفهان

۱۱/۸

تهران

۲۸/۷

ساير

۴۴/۵



برگشتي وصولیبرگشتي وصولی

۹۰/۲۹/۸۸۷/۶۱۲/۴کل کشور

۸۹/۳۱۰/۷۸۵/۶۱۴/۴آذربايجان شرقي

۸۸/۴۱۱/۶۸۳/۲۱۶/۸آذربايجان غربي

۸۸/۲۱۱/۸۸۴/۴۱۵/۶اردبيل

۸۹/۶۱۰/۴۸۵/۲۱۴/۸اصفهان

۹۱/۲۸/۸۸۹/۸۱۰/۲البرز

۸۸/۱۱۱/۹۸۲/۴۱۷/۶ايالم

۹۰/۲۹/۸۸۴/۶۱۵/۴بوشهر

۹۱/۰۹/۰۸۹/۲۱۰/۸تهران

۸۷/۴۱۲/۶۸۲/۲۱۷/۸چهارمحال و بختياري

۸۹/۰۱۱/۰۸۲/۷۱۷/۳خراسان جنوبي

۸۹/۹۱۰/۱۸۶/۳۱۳/۷خراسان رضوي

۸۴/۸۱۵/۲۸۵/۳۱۴/۷خراسان شمالي

۹۱/۴۸/۶۸۷/۱۱۲/۹خوزستان

۸۸/۹۱۱/۱۹۰/۸۹/۲زنجان

۸۹/۹۱۰/۱۸۵/۰۱۵/۰سمنان

۸۹/۲۱۰/۸۸۶/۷۱۳/۳سيستان و بلوچستان

۸۹/۷۱۰/۳۸۶/۲۱۳/۸فارس

۹۰/۲۹/۸۸۶/۵۱۳/۵قزوين

۹۰/۰۱۰/۰۸۳/۹۱۶/۱قم

۸۷/۱۱۲/۹۸۱/۸۱۸/۲کردستان

۸۹/۱۱۰/۹۸۴/۹۱۵/۱کرمان

۹۰/۸۹/۲۸۵/۱۱۴/۹کرمانشاه

۸۴/۴۱۵/۶۸۱/۵۱۸/۵کهگيلويه و بويراحمد

۹۰/۷۹/۳۸۶/۵۱۳/۵گلستان

۹۲/۸۷/۲۹۰/۸۹/۲گيالن

۸۷/۲۱۲/۸۸۳/۵۱۶/۵لرستان

۹۰/۵۹/۵۸۴/۴۱۵/۶مازندران

۸۹/۶۱۰/۴۸۷/۶۱۲/۴مرکزي

۹۰/۱۹/۹۸۵/۴۱۴/۶هرمزگان

۸۸/۷۱۱/۳۸۴/۶۱۵/۴همدان

۹۰/۵۹/۵۸۲/۱۱۷/۹يزد

۹۰/۶۹/۴۸۸/۶۱۱/۴مناطق آزاد

جدول  شماره ۳

درصد توزيع تعداد و مبلغ چک هاي مبادله اي بر حسب  وصولي و برگشتي به تفکيک استان و مناطق آزاد

۱۱

نام استان
مبلغ تعداد 

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱
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۳نمودار شماره 

نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای به تفکيک استان و مناطق آزاد

۱۴۰۱ ارديبهشت    ماه 
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۴نمودار شماره 

نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای به تفکيک استان و مناطق آزاد

۱۴۰۱ارديبهشت   ماه 

صد
در



تعداد: صد فقره

مبلغ: ميليارد ريال

کسری يا فقدان 

موجودي
جمعساير علل۱

کسری يا فقدان 

موجودي
جمعساير علل۱

۵۹۴۴۱۸۱۶۱۲۵۳۳۰۴۲۰۱۰۸۹۴۳۴۱۳۱۴کل کشور

۴۴۵۱۱۴۵۶۱۶۸۳۷۳۰۲۱۷۱۳۹آذربايجان شرقي

۱۹۰۵۱۹۵۸۲۷۳۲۴۶۸۵۱۹آذربايجان غربي

۱۰۱۲۱۰۳۳۰۰۲۶۸۳۰۷۰اردبيل

۷۰۹۱۴۷۲۳۲۹۱۰۴۵۲۲۲۹۶۲۶اصفهان

۱۸۰۸۱۸۸۱۱۷۰۶۷۴۱۱۲۴۴۷البرز

۵۵۱۹۴۵۱۹۹ايالم

۲۴۱۲۵۱۶۳۱۲۶۱۶۵۷بوشهر

۱۶۹۳۶۴۱۷۵۷۱۴۱۱۰۲۵۸۳۴۱۴۶۹۳۶تهران

۴۶۱۴۷۱۸۴۹۵۵۱۹۰۴چهارمحال و بختياري

۴۵۱۴۶۱۵۷۶۱۸۱۵۹۴خراسان جنوبي

۴۴۹۱۵۴۶۴۱۹۸۱۵۶۱۶۲۰۴۳۱خراسان رضوي

۲۰۲۰۷۶۸۱۳۷۸۱خراسان شمالي

۷۲۳۷۵۴۱۹۲۱۹۳۴۳۸۵خوزستان

۶۹۱۷۰۲۵۳۶۳۶۲۵۷۲زنجان

۶۳۲۶۵۳۳۲۱۴۹۳۳۷۰سمنان

۱۶۱۱۷۷۴۹۲۱۷۷۰سيستان و بلوچستان

۱۹۳۵۱۹۸۱۱۸۳۹۲۷۳۱۲۱۱۲فارس

۱۰۵۳۱۰۸۵۰۸۲۱۶۲۵۲۴۴قزوين

۱۴۵۵۱۵۰۶۰۱۴۱۶۵۶۱۷۹قم

۵۷۲۵۹۲۵۶۱۷۶۲۶۳۷کردستان

۱۴۵۵۱۵۰۴۰۷۴۸۹۴۱۶۳کرمان

۳۲۱۳۳۱۹۵۹۳۲۱۹۹۱کرمانشاه

۷۷۲۴۵۴۲۴۹کهگيلويه و بويراحمد

۵۸۱۵۹۲۴۰۹۵۴۲۴۶۳گلستان

۱۲۸۴۱۳۲۵۳۴۳۲۳۲۵۵۷۵گيالن

۲۷۱۲۸۱۲۴۸۲۴۱۲۷۲لرستان

۳۱۶۸۳۲۴۱۸۹۲۲۳۶۷۱۹۲۸۹مازندران

۱۱۰۳۱۱۳۴۴۶۸۱۱۷۴۵۸۵مرکزي

۲۸۱۲۹۲۲۹۴۳۶۲۳۳۰هرمزگان

۱۰۲۵۱۰۷۳۸۳۹۱۹۸۴۰۳۷همدان

۳۶۱۸۳۶۹۱۳۲۳۴۳۰۰۱۳۵۳۴يزد

۳۳۲۳۴۲۰۲۵۴مناطق آزاد

جدول  شماره ۴

تعداد و مبلغ چک هاي برگشتي بر حسب  علل برگشت به تفکيک استان و مناطق آزاد

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۳

نام استان

مبلغتعداد

۱  شامل موارد عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغايرت تاريخ عددي و حروفي، مخدوش بودن امضا يا مندرجات چک، مغايرت مبلغ حروفي با عددي چک، 

مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سري و سريال مرتبط



کسری يا فقدان 

موجودي
ساير علل۱

کسری يا فقدان 

موجودي
ساير علل۱

۹۷/۱۲/۹۹۶/۸۳/۲کل کشور

۹۷/۶۲/۴۹۸/۲۱/۸آذربايجان شرقي

۹۷/۷۲/۳۹۷/۱۲/۹آذربايجان غربي

۹۷/۸۲/۲۹۷/۸۲/۲اردبيل

۹۸/۱۱/۹۹۸/۲۱/۸اصفهان

۹۵/۶۴/۴۹۴/۰۶/۰البرز

۹۷/۷۲/۳۹۷/۳۲/۷ايالم

۹۶/۹۳/۱۹۸/۴۱/۶بوشهر

۹۶/۴۳/۶۹۶/۰۴/۰تهران

۹۷/۹۲/۱۹۷/۱۲/۹چهارمحال و بختياري

۹۸/۱۱/۹۹۸/۸۱/۲خراسان جنوبي

۹۶/۸۳/۲۹۷/۰۳/۰خراسان رضوي

۹۸/۱۱/۹۹۸/۳۱/۷خراسان شمالي

۹۶/۷۳/۳۹۵/۶۴/۴خوزستان

۹۸/۰۲/۰۹۸/۶۱/۴زنجان

۹۷/۷۲/۳۹۸/۶۱/۴سمنان

۹۶/۵۳/۵۹۷/۳۲/۷سيستان و بلوچستان

۹۷/۴۲/۶۹۷/۷۲/۳فارس

۹۶/۹۳/۱۹۶/۹۳/۱قزوين

۹۶/۷۳/۳۹۷/۳۲/۷قم

۹۷/۳۲/۷۹۷/۱۲/۹کردستان

۹۶/۴۳/۶۹۷/۹۲/۱کرمان

۹۶/۲۳/۸۹۸/۴۱/۶کرمانشاه

۹۸/۱۱/۹۹۸/۴۱/۶کهگيلويه و بويراحمد

۹۷/۶۲/۴۹۷/۸۲/۲گلستان

۹۷/۱۲/۹۹۵/۸۴/۲گيالن

۹۷/۴۲/۶۹۸/۱۱/۹لرستان

۹۷/۵۲/۵۹۸/۱۱/۹مازندران

۹۷/۴۲/۶۹۷/۵۲/۵مرکزي

۹۶/۹۳/۱۹۸/۴۱/۶هرمزگان

۹۵/۷۴/۳۹۵/۱۴/۹همدان

۹۷/۷۲/۳۹۷/۸۲/۲يزد

۹۴/۷۵/۳۹۲/۰۸/۰مناطق آزاد

۱  به زيرنويس صفحه قبل رجوع شود

۱۴

جدول  شماره ۵

درصد توزيع تعداد و مبلغ چک هاي برگشتي بر حسب علل برگشت به تفکيک استان و مناطق آزاد

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

نام استان

مبلغتعداد



مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۱۱۳۴۴۷۷۶۱۳۳۸۳۷۹۶۵۹۹۰۴۷۷۴۳۸۸۱۶۸۴۸۷۱۳۵۹۴۴۹۸۵/۱۷۷/۸۱۴/۹۲۲/۲۱۰۸۷۲۲۴۶۷۶۳۷۱۴۱۰۷۰۴۴۱۱۱۸۳۴۵۰۱۶۷۸۳۵۵۸۰۲۶۴سال  ۱۳۹۵

۱۱۳۰۵۷۸۷۴۸۸۶۱۹۹۵۶۶۵۷۵۸۷۶۳۸۱۱۷۳۹۲۱۱۶۱۲۲۳۸۸۴/۶۷۸/۵۱۵/۴۲۱/۵۹۲۴۰۴۱۶۰۱۹۱۸۴۹۱۵۸۶۱۵۳۲۵۲۱۲۸۱۸۶۹۳۹۷۲سال  ۱۳۹۶

۹۷۲۵۳۶۹۴۵۰۸۳۳۸۴۹۲۵۲۸۰۸۱۷۹۱۱۲۳۲۸۴۱۳۶۹۰۴۲۸۷/۳۸۵/۵۱۲/۷۱۴/۵۱۲۵۷۳۸۳۱۲۲۳۶۳۰۱۲۴۷۰۱۳۰۴۲۷۲۹۳۱۰۳۷۷۹۶۳۳۷سال  ۱۳۹۷

۹۱۱۱۹۸۱۱۵۶۰۵۸۲۸۲۸۴۹۶۱۰۲۷۷۰۲۱۸۲۷۰۲۱۲۸۳۵۶۱۹۰/۹۸۸/۹۹/۱۱۱/۱۱۰۴۹۳۶۲۰۷۹۴۲۰۱۱۰۳۹۴۱۱۸۹۷۱۱۰۳۹۹۵۱۸۲۳۰۹۸سال ۱۳۹۸

۱۰۱۹۹۲۰۲۲۰۰۸۷۶۲۹۲۰۲۱۳۱۹۵۲۰۲۸۱۹۹۷۰۷۲۴۸۸۴۸۱۹۰/۲۸۸/۷۹/۸۱۱/۳۷۷۳۰۵۱۵۹۴۶۹۲۶۷۶۴۱۶۱۴۷۸۳۳۲۸۸۸۹۱۱۶۳۵۹۸سال ۱۳۹۹

۸۱۵۱۰۸۲۷۵۴۴۴۳۷۷۴۰۹۶۴۲۴۲۴۷۸۱۸۷۴۱۴۴۳۲۹۶۶۱۹۹۰/۹۸۸/۰۹/۱۱۲/۰۵۶۵۴۸۲۰۳۸۶۳۱۰۵۶۰۳۰۱۹۶۹۸۲۲۷۵۱۸۶۸۸۰۸۳سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰

۷۴۷۲۹۱۹۴۲۷۵۵۶۸۰۲۷۱۷۱۰۹۲۵۶۷۰۲۲۳۱۸۳۰۹۱/۰۸۸/۱۹/۰۱۱/۹۵۰۷۵۹۵۴۹۵۷۵۰۳۰۹۴۲۰۶۴۴۵۱۲۸۹۳ارديبهشت

۷۹۵۰۵۲۲۲۵۶۸۶۷۱۷۷۵۱۹۴۵۷۸۷۷۷۳۰۲۷۹۸۹۹۹۰/۳۸۷/۴۹/۷۱۲/۶۵۴۹۵۱۱۵۲۰۶۶۵۴۴۷۱۱۲۶۷۷۹۴۸۲۵۲۸۷خرداد

۶۰۹۰۶۱۹۳۰۹۷۳۵۵۳۰۴۱۷۰۲۰۵۱۵۶۰۲۲۲۸۹۲۲۹۰/۸۸۸/۱۹/۲۱۱/۹۴۸۳۷۱۰۶۶۴۱۵۴۷۸۹۱۰۰۴۸۹۱۴۸۶۱۵۲۴تير

۶۹۰۷۷۲۰۲۲۹۵۵۶۱۶۶۱۱۷۲۳۵۶۴۷۴۱۶۲۹۹۳۹۱۸۹/۳۸۵/۲۱۰/۷۱۴/۸۴۲۵۰۹۴۶۹۸۱۴۲۱۳۹۳۰۰۳۸۳۷۱۶۹۴۳مرداد

۷۲۸۸۵۲۴۹۸۷۸۲۶۵۷۹۵۲۱۸۴۵۲۱۷۰۹۰۳۱۴۲۶۱۹۰/۳۸۷/۴۹/۷۱۲/۶۵۳۴۴۱۳۶۳۹۹۲۵۲۹۴۱۳۴۶۱۹۶۵۰۱۷۷۹۶شهريور

۵۴۱۶۸۲۰۰۴۹۷۸۴۹۴۱۳۱۷۴۳۰۳۷۴۷۵۵۲۶۱۹۴۱۹۱/۲۸۶/۹۸/۸۱۳/۱۴۱۹۹۱۵۲۹۹۲۲۴۱۵۹۱۵۱۳۷۰۹۴۰۱۶۲۱۳مهر

۷۰۵۵۳۲۵۰۵۲۱۵۶۴۲۵۳۲۲۰۰۶۷۲۶۳۰۰۳۰۴۵۴۳۹۱/۱۸۷/۸۸/۹۱۲/۲۴۷۰۶۲۰۱۶۵۲۶۴۶۶۴۱۹۸۹۳۳۶۴۲۲۷۱۹۰آبان

۶۵۲۶۴۲۵۸۲۵۳۰۵۹۸۲۳۲۳۲۷۵۳۳۵۴۴۱۲۵۴۹۹۷۹۱/۷۹۰/۱۸/۳۹/۹۴۶۱۸۱۹۲۸۳۶۳۴۵۷۵۱۹۰۲۸۳۸۴۳۲۵۵۲۵آذر

۶۵۴۰۵۲۶۹۷۱۶۱۵۹۸۷۹۲۳۹۲۱۸۳۵۵۲۶۳۰۴۹۷۸۹۱/۶۸۸/۷۸/۴۱۱/۳۴۵۹۲۲۹۴۸۵۸۹۴۵۴۹۲۹۱۵۸۸۸۴۳۳۲۷۰۱دی

۶۳۱۰۰۲۶۵۸۷۷۰۵۷۴۲۶۲۳۳۲۰۴۹۵۶۷۴۳۲۶۷۲۱۹۱/۰۸۷/۷۹/۰۱۲/۳۴۳۱۹۲۹۸۳۳۲۰۴۲۷۹۲۹۴۸۳۱۰۴۰۳۵۰۱۰بهمن

۷۰۰۵۱۲۹۹۴۵۴۵۶۳۸۳۱۲۶۶۳۸۲۲۶۲۲۰۳۳۰۷۲۳۹۱/۱۸۹/۰۸/۹۱۱/۰۵۳۲۱۲۳۹۱۳۴۴۵۲۷۸۲۳۴۸۹۰۲۴۳۴۲۴۴۲اسفند

سال ۱۴۰۱

۵۱۸۵۰۱۸۳۸۰۴۴۴۷۱۳۶۱۶۳۱۵۲۳۴۷۱۴۲۰۶۵۲۱۹۰/۹۸۸/۸۹/۱۱۱/۲۲۵۱۹۱۴۳۰۱۹۴۲۴۹۸۱۴۰۳۲۸۴۲۱۲۶۹۱۰فروردين

۶۲۶۶۹۲۷۴۲۲۴۷۵۶۵۴۴۲۴۰۰۹۳۳۶۱۲۵۳۴۱۳۱۴۹۰/۲۸۷/۶۹/۸۱۲/۴۴۱۰۳۲۴۹۶۹۰۹۴۰۶۸۲۴۶۰۰۴۵۳۵۳۶۸۶۴ارديبهشت

جدول شماره ۶

تعداد و مبلغ چک هاي عادي و رمزدار در کل کشور

تعداد: صد فقره

مبلغ : ميليارد ريال

دوره

چک هاي رمزدارچک های عادی

وصولیمبادله ای

۱۵

برگشتی
نسبت چک هاي برگشتي 

به مبادله اي( درصد) 
عودتیوصوليمبادله ای

نسبت چک هاي وصولی 

به مبادله اي( درصد) 
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۵نمودار شماره 

تعداد چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی در کل کشور

۱۴۰۱الی ارديبهشت ماه  ۱۴۰۰ارديبهشت ماه 
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۶نمودار شماره 

نسبت مبلغ چک های وصولی و برگشتی به مبادله ای در کل کشور

۱۴۰۱الی ارديبهشت ماه  ۱۴۰۰ارديبهشت  ماه 

 $#�%�

 $&�'	�



مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۳۲/۹۳۸/۷-۲/۶۴۳/۷۱۷/۸۴۶/۳-۶/۳۴۳/۱۶/۷۲۹/۵-۷/۶۳۱/۳ارديبهشت

۱۲/۳۵۰/۶-۶/۴۱۴/۶۰/۸۴۴/۱۵/۵۱۳/۷۲/۵۴۳/۲۱۵/۳۲۰/۷خرداد

۳۵/۹۱۷/۴-۱۸/۲-۲۷/۵-۸/۴-۳۲/۸-۱۲/۵-۲۲/۹-۶/۰-۳۳/۱-۱۳/۲-۲۳/۴-تير

۶/۶۵۷/۷-۱/۵۳۲/۴۳۰/۸-۲۰/۰-۱۸/۸۴/۳۱۱/۵۱/۳-۱۳/۴۴/۸مرداد

۱۷/۹۵۳/۵-۴/۴۵/۰-۲۲/۹۱۹/۶-۲۲/۵۲۳/۰۶/۷۲۶/۷-۵/۵۲۳/۵شهريور

۳۵/۲۲۲/۴-۱۶/۶-۳۲/۹-۱۰/۹-۳۹/۲-۲۰/۲-۲۴/۹-۷/۶-۳۸/۸-۱۹/۸-۲۵/۷-مهر

۷/۵۳۸/۱-۱۲/۵۳۱/۰۳۲/۵۱۶/۳-۱۲/۰۳۱/۸۳۰/۰۲۶/۳-۳۰/۲۲۴/۹آبان

۳۹/۱۹/۵-۱۶/۳-۱۳/۶-۳۰/۲۴۳/۱-۶/۹۵/۸-۳۱/۰۳۸/۹-۷/۵۳/۱-آذر

۱۸/۵۴۶/۲-۲۲/۹۴۲/۷۱/۶۱۹/۶-۲۲/۶۴۳/۱۰/۱۲/۸-۰/۲۴/۴دی

۱۸/۵۴۴/۰-۲۷/۵۲۹/۰۲/۷۷/۱-۲/۵-۴/۱-۲۶/۸۳۰/۷-۱/۴-۳/۵-بهمن

۱۸/۴۵/۸-۲۸/۰۱۷/۴۹/۶۱/۲-۲۷/۲۱۶/۰۱۱/۲۱۴/۲-۱۱/۰۱۲/۶اسفند

۱۷/۱۳۰/۴-۳۷/۶-۲۴/۲-۲۶/۱۲۳/۴-۳۸/۸-۲۶/۲-۲۵/۴۲۴/۲-۳۸/۶-۲۶/۰-فروردين

۸/۶۴۷/۲-۱۶/۹۴۰/۳۲۹/۹۶۵/۳-۱۶/۱۴۱/۲۲۰/۰۴۷/۲-۲۰/۹۴۹/۲ارديبهشت

جدول شماره ۷ 

درصد تغيير ماهانه تعداد و مبلغ چک هاي عادی مبادله اي، وصولي و برگشتي در کل کشور

ماه قبلماه مشابه سال قبلماه قبل

درصد تغيير چک های برگشتی نسبت به:درصد تغيير چک های وصولی نسبت به:درصد تغيير چک های مبادله ای نسبت به:

۱۷

ماه مشابه سال قبل ماه مشابه سال قبلماه قبلماهسال

۱۴۰۰

۱۴۰۱



مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۱۱۰/۰۸۴/۶۱۱۰/۲۸۴/۷۱۰۸/۵۸۴/۴ارديبهشت

۱۱۷/۰۹۷/۰۱۱۶/۲۹۶/۳۱۲۵/۱۱۰۱/۹خرداد

۸۹/۷۸۴/۱۸۹/۶۸۴/۲۹۰/۷۸۳/۳تير

۱۰۱/۷۸۸/۱۹۹/۹۸۵/۳۱۲۰/۰۱۰۹/۰مرداد

۱۰۷/۳۱۰۸/۹۱۰۶/۶۱۰۸/۱۱۱۴/۷۱۱۴/۴شهريور

۷۹/۷۸۷/۳۸۰/۰۸۶/۳۷۷/۰۹۵/۳ مهر

۱۰۳/۹۱۰۹/۱۱۰۴/۱۱۰۸/۹۱۰۲/۰۱۱۰/۹آبان

۹۶/۱۱۱۲/۵۹۶/۹۱۱۵/۲۸۸/۱۹۲/۸آذر

۹۶/۳۱۱۷/۵۹۷/۰۱۱۸/۴۸۹/۴۱۱۱/۰دی

۹۲/۹۱۱۵/۸۹۳/۰۱۱۵/۴۹۱/۸۱۱۸/۹بهمن

۱۰۳/۱۱۳۰/۵۱۰۳/۴۱۳۱/۸۱۰۰/۷۱۲۰/۴اسفند

۷۶/۳۸۰/۱۷۶/۳۸۰/۷۷۶/۳۷۵/۲فروردين

۹۲/۳۱۱۹/۵۹۱/۶۱۱۸/۸۹۹/۱۱۲۴/۲ارديبهشت

۱۸

ماهسال

چک های برگشتیچک هاي وصولیچک های مبادله ای

۱۴۰۰

۱۴۰۱

جدول شماره ۸ 

شاخص تعداد و مبلغ چک هاي مبادله اي، وصولي و برگشتي در کل کشور

(۱۴۰۰=۱۰۰)



تعداد: صد فقره

مبلغ: ميليارد ريال

درصد توزيع مبلغدرصد توزيع تعدادمبلغتعدادنام استان

۴۰۶۸۲۴۶۰۰۴۵۱۰۰/۰۱۰۰/۰کل کشور

۲۹۷۵۳۷۳۴۷/۳۲/۲آذربايجان شرقي

۹۸۱۶۴۸۶۲/۴۰/۷آذربايجان غربي

۶۴۱۰۴۰۰۱/۶۰/۴اردبيل

۳۷۳۸۶۶۰۶۹/۲۳/۵اصفهان

۱۶۲۳۶۸۶۹۴/۰۱/۵البرز

۵۸۳۷۰/۱ايالم

۱۷۷۵۶۸۰/۴۰/۳بوشهر

۱۴۰۴۱۸۵۷۵۶۸۳۴/۵۷۵/۵تهران

۱۸۳۰۰۱۰/۴۰/۱چهارمحال و بختياري

۲۱۴۴۳۰۰/۵۰/۲خراسان جنوبي

۳۳۱۸۰۵۰۹۸/۱۳/۳خراسان رضوي

۱۴۳۲۷۲۰/۳۰/۱خراسان شمالي

۸۱۲۱۹۸۹۲/۰۰/۹خوزستان

۴۲۱۰۱۳۰۱/۰۰/۴زنجان

۲۳۴۳۴۴۰/۶۰/۲سمنان

۱۲۲۴۷۹۰/۳۰/۱سيستان و بلوچستان

۱۶۴۴۹۱۱۲۴/۰۲/۰فارس

۶۸۱۴۰۸۵۱/۷۰/۶قزوين

۱۰۴۲۳۰۳۲۲/۶۰/۹قم

۲۸۴۳۸۹۰/۷۰/۲کردستان

۹۷۲۰۰۲۹۲/۴۰/۸کرمان

۳۸۱۵۸۲۷۰/۹۰/۶کرمانشاه

۴۸۷۵۰/۱کهگيلويه و بويراحمد

۳۳۷۰۰۴۰/۸۰/۳گلستان

۸۷۱۵۴۳۲۲/۱۰/۶گيالن

۲۵۳۹۱۹۰/۶۰/۲لرستان

۱۸۹۳۲۵۰۸۴/۶۱/۳مازندران

۷۳۱۴۳۱۲۱/۸۰/۶مرکزي

۲۳۱۲۹۱۷۰/۶۰/۵هرمزگان

۸۲۱۵۲۴۷۲/۰۰/۶همدان

۸۸۲۹۴۲۸۲/۲۱/۲يزد

۳۱۷۰۷۰/۱۰/۱مناطق آزاد

جدول  شماره ۹  

 تعداد، مبلغ و درصد توزيع چک هاي رمزدار وصولي برحسب استان و مناطق آزاد

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹



نمودار شماره ۷

 درصد توزيع تعداد چک هاي رمزدار وصولي برحسب استان و مناطق آزاد

۲۰

آذر ماه۱۳۹۵

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

نمودار شماره ۸

درصد توزيع مبلغ چک هاي رمزدار وصولي برحسب استان و مناطق آزاد

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

آذربايجان شرقی

۲/۲
خراسان رضوی

۳/۳

 اصفهان

۳/۵

ساير

۱۵/۵

تهران

۷۵/۵

آذربايجان شرقی

۷/۳

خراسان رضوی

۸/۱

اصفهان

۹/۲

تهران

۳۴/۵

ساير

۴۰/۹



تعداد: صد فقره

مبلغ: ميليارد ريال

مبلغتعدادمبلغتعداد

۲۴/۷-۲۸/۹-۵۰۳۰۹۴۲۰۶۴۳۴/۰۲۹/۲ارديبهشت

۳/۶-۲۰/۲-۵۴۴۷۱۱۲۶۷۷۹۸/۳۱۹/۶خرداد

۳۶/۴-۴۲/۰-۱۰/۸-۱۲/۱-۴۷۸۹۱۰۰۴۸۹۱تير

۲۸/۵-۳۷/۳-۷/۴-۱۲/۰-۴۲۱۳۹۳۰۰۳۸مرداد

۱۸/۵۲/۴-۵۲۹۴۱۳۴۶۱۹۶۲۵/۷۴۴/۷شهريور

۳۴/۷۱۰/۳-۲۱/۴۱۲/۴-۴۱۵۹۱۵۱۳۷۰۹مهر

۱۲/۴۷۳/۶-۴۶۶۴۱۹۸۹۳۳۶۱۲/۱۳۱/۴آبان

۶/۱۱۰۲/۱-۴/۳-۱/۹-۴۵۷۵۱۹۰۲۸۳۸آذر

۲۷/۳۱۶۹/۵-۰/۶۵۳/۲-۴۵۴۹۲۹۱۵۸۸۸دی

۳۸/۶۱۱۷/۳-۵/۹۱/۱-۴۲۷۹۲۹۴۸۳۱۰بهمن

۳۸/۴۳۴/۱-۲۰/۳-۵۲۷۸۲۳۴۸۹۰۲۲۳/۳ اسفند

۳۳/۴۹۲/۴-۴۰/۳-۵۲/۷-۲۴۹۸۱۴۰۳۲۸۴فروردين

۱۹/۱۱۶۱/۱-۴۰۶۸۲۴۶۰۰۴۵۶۲/۹۷۵/۳ارديبهشت

تعداد

۱۴۰۱

۱۴۰۰

مبلغ
درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل

۲۱

جدول شماره ۱۰ 

تعداد، مبلغ  و درصد تغيير چک هاي رمزدار وصولي در کل کشور 

ماهسال
درصد تغيير نسبت به ماه قبل



تعداد: صد فقره

کلرمزدارعاديکلرمزدارعادي

۵۶۵۴۴۴۰۶۸۶۰۶۱۲۹۳/۳۶/۷۱۰۰/۰کل کشور

۳۷۹۶۲۹۷۴۰۹۳۹۲/۷۷/۳۱۰۰/۰آذربايجان شرقي

۱۴۸۸۹۸۱۵۸۶۹۳/۸۶/۲۱۰۰/۰آذربايجان غربي

۷۷۳۶۴۸۳۷۹۲/۴۷/۶۱۰۰/۰اردبيل

۶۲۳۳۳۷۳۶۶۰۶۹۴/۴۵/۶۱۰۰/۰اصفهان

۱۹۵۸۱۶۲۲۱۲۰۹۲/۴۷/۶۱۰۰/۰البرز

۳۷۵۴۲۸۸/۱۱۱/۹۱۰۰/۰ايالم

۲۳۰۱۷۲۴۷۹۳/۱۶/۹۱۰۰/۰بوشهر

۱۷۸۱۷۱۴۰۴۱۹۲۲۱۹۲/۷۷/۳۱۰۰/۰تهران

۳۲۵۱۸۳۴۳۹۴/۸۵/۲۱۰۰/۰چهارمحال و بختياري

۳۷۲۲۱۳۹۳۹۴/۷۵/۳۱۰۰/۰خراسان جنوبي

۴۱۰۹۳۳۱۴۴۴۰۹۲/۵۷/۵۱۰۰/۰خراسان رضوي

۱۱۲۱۴۱۲۶۸۸/۹۱۱/۱۱۰۰/۰خراسان شمالي

۷۹۷۸۱۸۷۸۹۰/۸۹/۲۱۰۰/۰خوزستان

۵۶۰۴۲۶۰۲۹۳/۰۷/۰۱۰۰/۰زنجان

۵۸۱۲۳۶۰۴۹۶/۲۳/۸۱۰۰/۰سمنان

۱۴۰۱۲۱۵۲۹۲/۱۷/۹۱۰۰/۰سيستان و بلوچستان

۱۷۲۹۱۶۴۱۸۹۳۹۱/۳۸/۷۱۰۰/۰فارس

۹۹۷۶۸۱۰۶۵۹۳/۶۶/۴۱۰۰/۰قزوين

۱۳۴۵۱۰۴۱۴۴۹۹۲/۸۷/۲۱۰۰/۰قم

۳۹۹۲۸۴۲۷۹۳/۴۶/۶۱۰۰/۰کردستان

۱۲۲۰۹۷۱۳۱۷۹۲/۶۷/۴۱۰۰/۰کرمان

۳۲۷۳۸۳۶۵۸۹/۶۱۰/۴۱۰۰/۰کرمانشاه

۳۸۴۴۲۹۰/۵۹/۵۱۰۰/۰کهگيلويه و بويراحمد

۵۷۶۳۳۶۰۹۹۴/۶۵/۴۱۰۰/۰گلستان

۱۷۰۰۸۷۱۷۸۷۹۵/۱۴/۹۱۰۰/۰گيالن

۱۹۱۲۵۲۱۶۸۸/۴۱۱/۶۱۰۰/۰لرستان

۳۰۸۸۱۸۹۳۲۷۷۹۴/۲۵/۸۱۰۰/۰مازندران

۹۷۳۷۳۱۰۴۶۹۳/۰۷/۰۱۰۰/۰مرکزي

۲۶۴۲۳۲۸۷۹۲/۰۸/۰۱۰۰/۰هرمزگان

۸۴۴۸۲۹۲۶۹۱/۱۸/۹۱۰۰/۰همدان

۳۴۹۶۸۸۳۵۸۴۹۷/۵۲/۵۱۰۰/۰يزد

۲۹۳۳۲۹۰/۶۹/۴۱۰۰/۰مناطق آزاد

جدول  شماره ۱۱

 تعداد و درصد توزيع چک هاي وصولي بر حسب عادي و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد

۲۲

استان
درصد توزيعتعداد 

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱



مبلغ: ميليارد ريال

کلرمزدارعاديکلرمزدارعادي

۲۴۰۰۹۳۳۲۴۶۰۰۴۵۴۸۶۰۹۷۸۴۹/۴۵۰/۶۱۰۰/۰کل کشور

۱۰۱۵۵۸۵۳۷۳۴۱۵۵۲۹۲۶۵/۴۳۴/۶۱۰۰/۰آذربايجان شرقي

۴۲۱۴۶۱۶۴۸۶۵۸۶۳۲۷۱/۹۲۸/۱۱۰۰/۰آذربايجان غربي

۱۶۶۷۲۱۰۴۰۰۲۷۰۷۲۶۱/۶۳۸/۴۱۰۰/۰اردبيل

۱۷۰۲۳۵۸۶۶۰۶۲۵۶۸۴۱۶۶/۳۳۳/۷۱۰۰/۰اصفهان

۱۰۹۸۴۶۳۶۸۶۹۱۴۶۷۱۵۷۴/۹۲۵/۱۱۰۰/۰البرز

۹۳۰۸۳۷۱۷۶۷۵۲/۶۴۷/۴۱۰۰/۰ايالم

۹۱۳۴۷۵۶۸۱۶۷۰۲۵۴/۷۴۵/۳۱۰۰/۰بوشهر

۱۲۱۹۳۶۵۱۸۵۷۵۶۸۳۰۷۶۹۳۳۳۹/۶۶۰/۴۱۰۰/۰تهران

۸۷۹۹۳۰۰۱۱۱۸۰۰۷۴/۶۲۵/۴۱۰۰/۰چهارمحال و بختياري

۷۶۴۵۴۴۳۰۱۲۰۷۵۶۳/۳۳۶/۷۱۰۰/۰خراسان جنوبي

۱۲۸۳۰۰۸۰۵۰۹۲۰۸۸۰۹۶۱/۴۳۸/۶۱۰۰/۰خراسان رضوي

۴۵۱۸۳۲۷۲۷۷۹۰۵۸/۰۴۲/۰۱۰۰/۰خراسان شمالي

۲۹۵۱۵۲۱۹۸۹۵۱۵۰۴۵۷/۳۴۲/۷۱۰۰/۰خوزستان

۲۵۳۰۴۱۰۱۳۰۳۵۴۳۴۷۱/۴۲۸/۶۱۰۰/۰زنجان

۱۹۰۳۷۴۳۴۴۲۳۳۸۱۸۱/۴۱۸/۶۱۰۰/۰سمنان

۵۰۲۸۲۴۷۹۷۵۰۷۶۷/۰۳۳/۰۱۰۰/۰سيستان و بلوچستان

۷۵۷۲۵۴۹۱۱۲۱۲۴۸۳۷۶۰/۷۳۹/۳۱۰۰/۰فارس

۳۳۴۹۵۱۴۰۸۵۴۷۵۸۰۷۰/۴۲۹/۶۱۰۰/۰قزوين

۳۲۱۵۳۲۳۰۳۲۵۵۱۸۵۵۸/۳۴۱/۷۱۰۰/۰قم

۱۱۸۵۸۴۳۸۹۱۶۲۴۷۷۳/۰۲۷/۰۱۰۰/۰کردستان

۲۳۴۰۸۲۰۰۲۹۴۳۴۳۷۵۳/۹۴۶/۱۱۰۰/۰کرمان

۱۱۴۱۳۱۵۸۲۷۲۷۲۴۰۴۱/۹۵۸/۱۱۰۰/۰کرمانشاه

۱۱۰۰۸۷۵۱۹۷۵۵۵/۷۴۴/۳۱۰۰/۰کهگيلويه و بويراحمد

۱۵۷۴۷۷۰۰۴۲۲۷۵۱۶۹/۲۳۰/۸۱۰۰/۰گلستان

۵۴۹۱۸۱۵۴۳۲۷۰۳۵۰۷۸/۱۲۱/۹۱۰۰/۰گيالن

۶۴۵۰۳۹۱۹۱۰۳۶۹۶۲/۲۳۷/۸۱۰۰/۰لرستان

۱۰۴۱۲۴۳۲۵۰۸۱۳۶۶۳۲۷۶/۲۲۳/۸۱۰۰/۰مازندران

۳۲۵۳۳۱۴۳۱۲۴۶۸۴۵۶۹/۴۳۰/۶۱۰۰/۰مرکزي

۱۳۶۲۳۱۲۹۱۷۲۶۵۴۰۵۱/۳۴۸/۷۱۰۰/۰هرمزگان

۲۲۱۵۹۱۵۲۴۷۳۷۴۰۶۵۹/۲۴۰/۸۱۰۰/۰همدان

۶۲۲۲۴۲۹۴۲۸۹۱۶۵۲۶۷/۹۳۲/۱۱۰۰/۰يزد

۱۹۷۱۱۷۰۷۳۶۷۸۵۳/۶۴۶/۴۱۰۰/۰مناطق آزاد

۲۳

جدول  شماره ۱۲

 مبلغ و درصد توزيع چک هاي وصولي بر حسب عادي و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد

ارديبهشت ماه ۱۴۰۱

استان
درصد توزيعمبلغ
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