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 »نقل مطالب فقط با ذكر مأخذ مجاز است«

 1401 اهمتير



 بسمه تعالی

 

 در سامانه چکاوك ايمبادلههاي عادي خالصه نتایج چک

 

 

 

 

 تعداد: هزار فقره

 مبلغ: هزار میلیارد ریال

 6/12 280 1946 1400 خرداد 7/9 773 7178

 9/11 229 1702 1400 تیر 2/9 560 5530

 8/14 299 1724 1400 مرداد 7/10 742 6166

 6/12 314 2185 1400 شهریور 7/9 709 6580

 1/13 262 1743 1400 مهر 8/8 476 4941

 2/12 305 2201 1400 آبان 9/8 630 6425

 9/9 255 2328 1400 آذر 3/8 544 5982

 3/11 305 2392 1400 دي 4/8 553 5988

 3/12 327 2332 1400 بهمن 0/9 567 5743

 0/11 331 2664 1400 اسفند 9/8 622 6383

 2/11 207 1632 1401 فروردین 1/9 471 4714

 4/12 341 2401 1401 اردیبهشت 8/9 613 5654

 9/10 374 3050 1401 خرداد 5/9 640 6110

 مبلغ تعداد

 برگشتی وصولی
برگشتی  هايچک نسبت تعداد

 برگشتی وصولی  (درصد) ايبه مبادله
   هاي برگشتیچک نسبت مبلغ

  (درصد) ايبه مبادله

 9/11 232 1711 1400 اردیبهشت 0/9 670 6803
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تعداد: صد فقره

مبلغ: ميليارد ريال

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۶۷۵۰۳۳۴۲۳۹۵۰۶۱۰۹۹۳۰۵۰۱۳۶۶۴۰۴۳۷۳۸۱۴کل کشور

۴۵۳۹۱۴۱۲۶۲۴۰۵۶۱۲۲۳۱۷۴۸۳۱۸۹۴۵آذربايجان شرقي

۱۸۲۲۵۵۶۵۶۱۶۱۲۴۶۶۶۶۲۱۰۸۹۹۰آذربايجان غربي

۹۷۰۲۶۰۲۹۸۶۲۲۱۵۴۳۱۰۸۴۴۸۶اردبيل

۷۳۲۳۲۳۲۹۹۹۶۵۷۱۲۰۳۰۵۴۷۵۲۲۹۹۴۵اصفهان

۲۳۸۰۱۶۳۱۳۸۲۱۷۹۱۴۸۶۰۸۲۰۱۱۴۵۳۰البرز

۵۱۱۵۶۱۴۶۱۳۶۸۵۱۹۳ايالم

۲۸۲۱۳۱۶۰۲۵۶۱۱۵۱۷۲۶۱۶۴۳بوشهر

۲۱۵۰۲۱۷۷۰۵۹۴۱۹۶۲۲۱۶۱۰۰۱۲۱۸۸۰۱۶۰۵۸۲تهران

۴۰۳۱۳۰۰۶۳۵۵۱۱۱۳۰۴۸۱۸۷۶چهارمحال و بختياري

۴۴۰۱۱۰۲۱۳۹۴۹۳۷۶۴۶۱۶۴۵خراسان جنوبي

۴۸۷۳۱۷۸۴۱۴۴۴۰۰۱۵۴۷۰۲۴۷۳۲۳۷۱۲خراسان رضوي

۱۵۰۶۲۱۲۱۳۰۵۳۰۱۲۰۹۱۱خراسان شمالي

۹۴۳۴۳۵۹۵۸۶۷۳۸۷۸۴۷۶۴۸۱۱خوزستان

۷۱۵۲۵۰۹۶۶۳۹۲۲۰۸۴۷۶۳۰۱۲زنجان

۶۹۳۲۸۴۱۶۶۲۷۲۴۰۲۶۶۶۴۳۹۰سمنان

۱۶۲۶۱۱۴۱۴۶۵۱۱۶۱۶۹۹۸سيستان و بلوچستان

۲۱۰۵۱۱۰۵۹۸۱۹۰۰۹۶۴۷۶۲۰۵۱۴۱۲۲فارس

۱۲۰۲۴۶۶۱۳۱۰۸۸۴۱۳۵۲۱۱۴۵۲۶۱قزوين

۱۶۳۵۴۶۹۶۹۱۴۷۸۴۰۷۱۰۱۵۷۶۲۵۹قم

۵۲۰۱۶۰۵۶۴۵۶۱۳۳۴۲۶۴۲۷۱۴کردستان

۱۴۰۱۳۰۶۹۳۱۲۵۴۲۵۸۶۵۱۴۷۴۸۲۸کرمان

۳۹۷۱۵۱۹۱۳۶۱۱۳۲۲۳۳۶۱۹۶۸کرمانشاه

۴۸۱۷۹۵۴۲۱۵۵۸۶۲۳۷کهگيلويه و بويراحمد

۷۲۰۲۲۹۷۷۶۵۴۱۹۸۰۳۶۶۳۱۷۴گلستان

۱۹۲۷۷۳۱۹۲۱۷۹۷۶۵۹۸۸۱۳۰۷۲۰۴گيالن

۲۵۱۹۲۰۴۲۲۰۷۶۴۹۳۱۱۵۵۵لرستان

۳۵۴۹۱۴۷۸۲۳۳۲۲۲۱۲۷۶۵۹۳۲۷۲۰۱۶۴مازندران

۱۱۶۹۴۵۳۷۸۱۰۵۰۳۹۸۶۶۱۱۹۵۵۱۲مرکزي

۳۱۷۱۸۸۵۴۲۸۶۱۶۹۷۸۳۱۱۸۷۶هرمزگان

۱۰۲۲۳۰۱۸۵۹۰۶۲۵۸۸۰۱۱۶۴۳۰۵همدان

۳۹۵۹۸۹۰۶۴۳۵۹۳۷۵۴۵۳۳۶۶۱۳۶۱۱يزد

۳۳۳۰۸۵۳۰۲۷۳۰۳۳۵۵مناطق آزاد

۸

جدول  شماره ۱

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

خرداد ماه ۱۴۰۱

نام استان
برگشتیوصولیمبادله ای



مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰کل کشور

۶/۷۴/۱۶/۶۴/۰۷/۵۵/۱آذربايجان شرقي

۲/۷۱/۶۲/۶۱/۵۳/۳۲/۴آذربايجان غربي

۱/۴۰/۸۱/۴۰/۷۱/۷۱/۲اردبيل

۱۰/۸۶/۸۱۰/۸۶/۷۱۱/۷۸/۰اصفهان

۳/۵۴/۸۳/۶۴/۹۳/۱۳/۹البرز

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱ايالم

۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴۰/۴بوشهر

۳۱/۹۵۱/۷۳۲/۱۵۲/۸۲۹/۴۴۳/۰تهران

۰/۶۰/۴۰/۶۰/۴۰/۷۰/۵چهارمحال و بختياري

۰/۷۰/۳۰/۶۰/۳۰/۷۰/۴خراسان جنوبي

۷/۲۵/۲۷/۲۵/۱۷/۴۶/۳خراسان رضوي

۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۳۰/۲خراسان شمالي

۱/۴۱/۳۱/۴۱/۳۱/۲۱/۳خوزستان

۱/۱۰/۷۱/۰۰/۷۱/۲۰/۸زنجان

۱/۰۰/۸۱/۰۰/۸۱/۰۱/۲سمنان

۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۳سيستان و بلوچستان

۳/۱۳/۲۳/۱۳/۲۳/۲۳/۸فارس

۱/۸۱/۴۱/۸۱/۴۱/۸۱/۴قزوين

۲/۴۱/۴۲/۴۱/۳۲/۵۱/۷قم

۰/۸۰/۵۰/۷۰/۴۱/۰۰/۷کردستان

۲/۱۰/۹۲/۱۰/۸۲/۳۱/۳کرمان

۰/۶۰/۴۰/۶۰/۴۰/۶۰/۵کرمانشاه

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱کهگيلويه و بويراحمد

۱/۱۰/۷۱/۱۰/۶۱/۰۰/۸گلستان

۲/۹۲/۱۲/۹۲/۲۲/۰۱/۹گيالن

۰/۴۰/۳۰/۴۰/۳۰/۵۰/۴لرستان

۵/۳۴/۳۵/۳۴/۲۵/۱۵/۴مازندران

۱/۷۱/۳۱/۷۱/۳۱/۹۱/۵مرکزي

۰/۵۰/۶۰/۵۰/۶۰/۵۰/۵هرمزگان

۱/۵۰/۹۱/۵۰/۸۱/۸۱/۲همدان

۵/۹۲/۶۵/۹۲/۵۵/۷۳/۶يزد

۰/۱۰/۱۰/۱مناطق 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

خرداد ماه ۱۴۰۱



نمودار شماره ۱

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

خرداد ماه ۱۴۰۱

نمودار شماره ۲

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

خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۰

مازندران

۵/۴
خراسان رضوي

۶/۳

اصفهان

۸/۰

ساير

۳۷/۳

تهران

۴۳/۰

خراسان رضوی

۷/۴

آذربايجان شرقي

۷/۵

اصفهان

۱۱/۷

تهران

۲۹/۴

ساير

۴۴/۰



برگشتي وصولیبرگشتي وصولی

۹۰/۵۹/۵۸۹/۱۱۰/۹کل کشور

۸۹/۴۱۰/۶۸۶/۶۱۳/۴آذربايجان شرقي

۸۸/۵۱۱/۵۸۳/۸۱۶/۲آذربايجان غربي

۸۸/۹۱۱/۱۸۲/۸۱۷/۲اردبيل

۸۹/۷۱۰/۳۸۷/۱۱۲/۹اصفهان

۹۱/۶۸/۴۹۱/۱۸/۹البرز

۹۰/۲۹/۸۸۷/۶۱۲/۴ايالم

۹۰/۸۹/۲۸۷/۵۱۲/۵بوشهر

۹۱/۳۸/۷۹۰/۹۹/۱تهران

۸۸/۱۱۱/۹۸۵/۶۱۴/۴چهارمحال و بختياري

۸۹/۵۱۰/۵۸۵/۱۱۴/۹خراسان جنوبي

۹۰/۳۹/۷۸۶/۷۱۳/۳خراسان رضوي

۸۶/۷۱۳/۳۸۵/۳۱۴/۷خراسان شمالي

۹۱/۹۸/۱۸۹/۰۱۱/۰خوزستان

۸۹/۴۱۰/۶۸۸/۰۱۲/۰زنجان

۹۰/۵۹/۵۸۴/۶۱۵/۴سمنان

۹۰/۱۹/۹۸۳/۷۱۶/۳سيستان و بلوچستان

۹۰/۳۹/۷۸۷/۲۱۲/۸فارس

۹۰/۵۹/۵۸۸/۷۱۱/۳قزوين

۹۰/۴۹/۶۸۶/۷۱۳/۳قم

۸۷/۷۱۲/۳۸۳/۱۱۶/۹کردستان

۸۹/۵۱۰/۵۸۴/۳۱۵/۷کرمان

۹۰/۹۹/۱۸۷/۰۱۳/۰کرمانشاه

۸۷/۵۱۲/۵۸۶/۸۱۳/۲کهگيلويه و بويراحمد

۹۰/۸۹/۲۸۶/۲۱۳/۸گلستان

۹۳/۳۶/۷۹۰/۲۹/۸گيالن

۸۷/۶۱۲/۴۸۳/۱۱۶/۹لرستان

۹۰/۸۹/۲۸۶/۴۱۳/۶مازندران

۸۹/۸۱۰/۲۸۷/۹۱۲/۱مرکزي

۹۰/۲۹/۸۹۰/۰۱۰/۰هرمزگان

۸۸/۶۱۱/۴۸۵/۷۱۴/۳همدان

۹۰/۸۹/۲۸۴/۷۱۵/۳يزد

۹۰/۹۹/۱۸۸/۵۱۱/۵مناطق 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 

خرداد ماه ۱۴۰۱
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۳نمودار شماره 

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

۱۴۰۱ خرداد     ماه 
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۴نمودار شماره 

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

۱۴۰۱خرداد    ماه 

صد
در



تعداد: صد فقره

مبلغ: ميليارد ريال

کسری يا فقدان 

موجودي
جمعساير علل۱

کسری يا فقدان 

موجودي
جمعساير علل۱

۶۲۰۷۱۹۷۶۴۰۴۳۶۱۴۶۲۱۲۳۵۲۳۷۳۸۱۴کل کشور

۴۷۱۱۲۴۸۳۱۸۴۸۱۴۶۴۱۸۹۴۵آذربايجان شرقي

۲۰۴۶۲۱۰۸۶۹۹۲۹۱۸۹۹۰آذربايجان غربي

۱۰۵۳۱۰۸۴۳۹۱۹۵۴۴۸۶اردبيل

۷۳۷۱۵۷۵۲۲۹۳۰۹۶۳۶۲۹۹۴۵اصفهان

۱۹۱۱۰۲۰۱۱۳۹۳۳۵۹۷۱۴۵۳۰البرز

۵۵۱۸۵۸۱۹۳ايالم

۲۵۱۲۶۱۴۹۴۱۴۹۱۶۴۳بوشهر

۱۸۰۹۷۱۱۸۸۰۱۵۴۲۶۶۶۳۱۶۱۶۰۵۸۲تهران

۴۷۱۴۸۱۸۲۱۵۵۱۸۷۶چهارمحال و بختياري

۴۵۱۴۶۱۶۲۴۲۱۱۶۴۵خراسان جنوبي

۴۵۸۱۵۴۷۳۲۳۰۸۰۶۳۲۲۳۷۱۲خراسان رضوي

۱۹۱۲۰۸۸۴۲۷۹۱۱خراسان شمالي

۷۳۳۷۶۴۶۹۴۱۱۷۴۸۱۱خوزستان

۷۴۲۷۶۲۹۶۶۴۶۳۰۱۲زنجان

۶۴۲۶۶۴۲۷۲۱۱۸۴۳۹۰سمنان

۱۵۱۱۶۹۵۸۴۰۹۹۸سيستان و بلوچستان

۱۹۹۶۲۰۵۱۳۷۸۹۳۳۳۱۴۱۲۲فارس

۱۱۱۳۱۱۴۵۱۱۴۱۴۷۵۲۶۱قزوين

۱۵۲۵۱۵۷۶۱۰۴۱۵۵۶۲۵۹قم

۶۳۱۶۴۲۶۵۷۵۷۲۷۱۴کردستان

۱۴۱۶۱۴۷۴۶۹۹۱۲۹۴۸۲۸کرمان

۳۵۱۳۶۱۹۰۷۶۱۱۹۶۸کرمانشاه

۶۶۲۳۴۳۲۳۷کهگيلويه و بويراحمد

۶۵۱۶۶۳۱۱۵۵۹۳۱۷۴گلستان

۱۲۶۴۱۳۰۷۰۲۵۱۷۹۷۲۰۴گيالن

۳۰۱۳۱۱۵۲۲۳۳۱۵۵۵لرستان

۳۱۸۹۳۲۷۱۹۵۴۶۶۱۸۲۰۱۶۴مازندران

۱۱۶۳۱۱۹۵۳۹۲۱۲۰۵۵۱۲مرکزي

۳۰۱۳۱۱۸۰۶۷۰۱۸۷۶هرمزگان

۱۱۲۴۱۱۶۴۱۱۲۱۹۳۴۳۰۵همدان

۳۵۸۸۳۶۶۱۳۰۴۴۵۶۷۱۳۶۱۱يزد

۳۳۳۳۹۱۶۳۵۵مناطق آزاد

جدول  شماره ۴

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

خرداد  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
۱
ساير علل

کسری يا فقدان 

موجودي
۱
ساير علل

۹۶/۹۳/۱۹۶/۷۳/۳کل کشور

۹۷/۶۲/۴۹۷/۶۲/۴آذربايجان شرقي

۹۷/۳۲/۷۹۶/۸۳/۲آذربايجان غربي

۹۷/۴۲/۶۹۷/۹۲/۱اردبيل

۹۸/۱۱/۹۹۷/۹۲/۱اصفهان

۹۵/۱۴/۹۹۵/۹۴/۱البرز

۹۶/۹۳/۱۹۶/۰۴/۰ايالم

۹۶/۹۳/۱۹۰/۹۹/۱بوشهر

۹۶/۲۳/۸۹۶/۱۳/۹تهران

۹۷/۹۲/۱۹۷/۱۲/۹چهارمحال و بختياري

۹۷/۶۲/۴۹۸/۷۱/۳خراسان جنوبي

۹۶/۸۳/۲۹۷/۳۲/۷خراسان رضوي

۹۶/۶۳/۴۹۷/۰۳/۰خراسان شمالي

۹۶/۴۳/۶۹۷/۶۲/۴خوزستان

۹۷/۹۲/۱۹۸/۵۱/۵زنجان

۹۷/۵۲/۵۹۷/۳۲/۷سمنان

۹۴/۹۵/۱۹۶/۰۴/۰سيستان و بلوچستان

۹۷/۳۲/۷۹۷/۶۲/۴فارس

۹۷/۰۳/۰۹۷/۲۲/۸قزوين

۹۶/۸۳/۲۹۷/۵۲/۵قم

۹۷/۷۲/۳۹۷/۹۲/۱کردستان

۹۶/۲۳/۸۹۷/۳۲/۷کرمان

۹۶/۲۳/۸۹۶/۹۳/۱کرمانشاه

۹۷/۵۲/۵۹۸/۹۱/۱کهگيلويه و بويراحمد

۹۷/۸۲/۲۹۸/۱۱/۹گلستان

۹۶/۷۳/۳۹۷/۵۲/۵گيالن

۹۷/۳۲/۷۹۷/۹۲/۱لرستان

۹۷/۴۲/۶۹۶/۹۳/۱مازندران

۹۷/۲۲/۸۹۷/۸۲/۲مرکزي

۹۶/۶۳/۴۹۶/۳۳/۷هرمزگان

۹۶/۱۳/۹۹۵/۵۴/۵همدان

۹۷/۷۲/۳۹۵/۸۴/۲يزد

۹۹/۰۱/۰۹۵/۶۴/۴مناطق 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

خرداد 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

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

۶۷۵۰۳۳۴۲۳۹۵۰۶۱۰۹۹۳۰۵۰۱۳۶۶۴۰۴۳۷۳۸۱۴۹۰/۵۸۹/۱۹/۵۱۰/۹۴۶۶۵۲۹۴۷۸۳۲۴۶۲۹۲۹۰۹۲۳۵۳۶۳۸۵۹۷خرداد

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 خرداد  ماه  ۱۴۰۰خرداد ماه 
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۶نمودار شماره 

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

۱۴۰۱الی خرداد ماه  ۱۴۰۰خرداد ماه 
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 $&�'��



مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

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

۱۷/۲۳۳/۶-۱۴/۹۵۶/۸۴/۶۹/۵-۱۵/۱۵۳/۸۸/۱۲۷/۰-۷/۷۲۴/۹خرداد

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

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

۹۹/۴۱۴۹/۲۹۹/۰۱۵۰/۹۱۰۳/۶۱۳۶/۱خرداد

۱۸

ماهسال

چک های برگشتیچک هاي وصولیچک های مبادله ای

۱۴۰۰

۱۴۰۱

جدول شماره ۸ 

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

(۱۴۰۰=۱۰۰)



تعداد: صد فقره

مبلغ: ميليارد ريال

درصد توزيع مبلغدرصد توزيع تعدادمبلغتعدادنام استان

۴۶۲۹۲۹۰۹۲۳۵۱۰۰/۰۱۰۰/۰کل کشور

۳۳۶۶۲۴۳۵۷/۳۲/۱آذربايجان شرقي

۱۰۵۱۶۸۱۸۲/۳۰/۶آذربايجان غربي

۷۷۱۵۱۸۳۱/۷۰/۵اردبيل

۴۵۱۱۰۵۲۴۳۹/۷۳/۶اصفهان

۱۷۴۴۱۱۳۵۳/۸۱/۴البرز

۶۹۱۱۰/۱ايالم

۱۹۷۹۴۰۰/۴۰/۳بوشهر

۱۵۶۹۲۱۸۵۸۷۳۳۳/۹۷۵/۱تهران

۲۰۴۰۳۵۰/۴۰/۱چهارمحال و بختياري

۲۴۵۲۹۴۰/۵۰/۲خراسان جنوبي

۳۸۸۱۰۲۴۰۵۸/۴۳/۵خراسان رضوي

۱۵۳۱۸۴۰/۳۰/۱خراسان شمالي

۹۳۲۳۱۹۵۲/۰۰/۸خوزستان

۵۱۱۱۶۴۳۱/۱۰/۴زنجان

۲۸۵۵۱۴۰/۶۰/۲سمنان

۱۱۲۶۱۴۰/۲۰/۱سيستان و بلوچستان

۱۹۳۶۵۲۷۳۴/۲۲/۲فارس

۷۹۱۶۹۹۹۱/۷۰/۶قزوين

۱۲۲۲۸۳۷۴۲/۶۱/۰قم

۳۲۵۸۰۹۰/۷۰/۲کردستان

۱۰۶۲۶۴۳۶۲/۳۰/۹کرمان

۴۳۱۵۶۶۰۰/۹۰/۵کرمانشاه

۵۵۰۵۰/۱کهگيلويه و بويراحمد

۳۹۹۱۹۶۰/۸۰/۳گلستان

۹۴۱۷۸۲۸۲/۰۰/۶گيالن

۳۰۴۵۹۸۰/۶۰/۲لرستان

۲۰۹۴۰۰۵۷۴/۵۱/۴مازندران

۸۶۱۶۳۵۷۱/۹۰/۶مرکزي

۲۸۱۶۸۴۵۰/۶۰/۶هرمزگان

۹۱۱۷۷۲۲۲/۰۰/۶همدان

۱۰۲۳۲۱۱۷۲/۲۱/۱يزد

۳۲۰۳۷۰/۱۰/۱مناطق آزاد

جدول  شماره ۹  

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

خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹



نمودار شماره ۷

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

۲۰

آذر ماه۱۳۹۵

خرداد ماه ۱۴۰۱

نمودار شماره ۸

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

خرداد ماه ۱۴۰۱

فارس

۲/۲
خراسان رضوی

۳/۵

 اصفهان

۳/۶

ساير

۱۵/۶

تهران

۷۵/۱

آذربايجان شرقی

۷/۳

خراسان رضوی

۸/۴

اصفهان

۹/۷

تهران

۳۳/۹

ساير

۴۰/۷



تعداد: صد فقره

مبلغ: ميليارد ريال

مبلغتعدادمبلغتعداد

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

۱۵/۰۱۵۸/۲-۴۶۲۹۲۹۰۹۲۳۵۱۳/۸۱۸/۳خرداد

جدول شماره ۱۰ 

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

ماهسال
درصد تغيير نسبت به ماه قبل

تعداد

۱۴۰۱

۱۴۰۰

مبلغ
درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل

۲۱



تعداد: صد فقره

کلرمزدارعاديکلرمزدارعادي

۶۱۰۹۹۴۶۲۹۶۵۷۲۸۹۳/۰۷/۰۱۰۰/۰کل کشور

۴۰۵۶۳۳۶۴۳۹۲۹۲/۳۷/۷۱۰۰/۰آذربايجان شرقي

۱۶۱۲۱۰۵۱۷۱۷۹۳/۹۶/۱۱۰۰/۰آذربايجان غربي

۸۶۲۷۷۹۳۹۹۱/۸۸/۲۱۰۰/۰اردبيل

۶۵۷۱۴۵۱۷۰۲۲۹۳/۶۶/۴۱۰۰/۰اصفهان

۲۱۷۹۱۷۴۲۳۵۳۹۲/۶۷/۴۱۰۰/۰البرز

۴۶۶۵۲۸۸/۵۱۱/۵۱۰۰/۰ايالم

۲۵۶۱۹۲۷۵۹۳/۱۶/۹۱۰۰/۰بوشهر

۱۹۶۲۲۱۵۶۹۲۱۱۹۱۹۲/۶۷/۴۱۰۰/۰تهران

۳۵۵۲۰۳۷۵۹۴/۷۵/۳۱۰۰/۰چهارمحال و بختياري

۳۹۴۲۴۴۱۸۹۴/۳۵/۷۱۰۰/۰خراسان جنوبي

۴۴۰۰۳۸۸۴۷۸۸۹۱/۹۸/۱۱۰۰/۰خراسان رضوي

۱۳۰۱۵۱۴۵۸۹/۷۱۰/۳۱۰۰/۰خراسان شمالي

۸۶۷۹۳۹۶۰۹۰/۳۹/۷۱۰۰/۰خوزستان

۶۳۹۵۱۶۹۰۹۲/۶۷/۴۱۰۰/۰زنجان

۶۲۷۲۸۶۵۵۹۵/۷۴/۳۱۰۰/۰سمنان

۱۴۶۱۱۱۵۷۹۳/۰۷/۰۱۰۰/۰سيستان و بلوچستان

۱۹۰۰۱۹۳۲۰۹۳۹۰/۸۹/۲۱۰۰/۰فارس

۱۰۸۸۷۹۱۱۶۷۹۳/۲۶/۸۱۰۰/۰قزوين

۱۴۷۸۱۲۲۱۶۰۰۹۲/۴۷/۶۱۰۰/۰قم

۴۵۶۳۲۴۸۸۹۳/۴۶/۶۱۰۰/۰کردستان

۱۲۵۴۱۰۶۱۳۶۰۹۲/۲۷/۸۱۰۰/۰کرمان

۳۶۱۴۳۴۰۴۸۹/۴۱۰/۶۱۰۰/۰کرمانشاه

۴۲۵۴۷۸۹/۴۱۰/۶۱۰۰/۰کهگيلويه و بويراحمد

۶۵۴۳۹۶۹۳۹۴/۴۵/۶۱۰۰/۰گلستان

۱۷۹۷۹۴۱۸۹۱۹۵/۰۵/۰۱۰۰/۰گيالن

۲۲۰۳۰۲۵۰۸۸/۰۱۲/۰۱۰۰/۰لرستان

۳۲۲۲۲۰۹۳۴۳۱۹۳/۹۶/۱۱۰۰/۰مازندران

۱۰۵۰۸۶۱۱۳۶۹۲/۴۷/۶۱۰۰/۰مرکزي

۲۸۶۲۸۳۱۴۹۱/۱۸/۹۱۰۰/۰هرمزگان

۹۰۶۹۱۹۹۷۹۰/۹۹/۱۱۰۰/۰همدان

۳۵۹۳۱۰۲۳۶۹۵۹۷/۲۲/۸۱۰۰/۰يزد

۳۰۳۳۳۹۰/۹۹/۱۱۰۰/۰مناطق 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 

خرداد ماه ۱۴۰۱



مبلغ: ميليارد ريال

کلرمزدارعاديکلرمزدارعادي

۳۰۵۰۱۳۶۲۹۰۹۲۳۵۵۹۵۹۳۷۱۵۱/۲۴۸/۸۱۰۰/۰کل کشور

۱۲۲۳۱۷۶۲۴۳۵۱۸۴۷۵۲۶۶/۲۳۳/۸۱۰۰/۰آذربايجان شرقي

۴۶۶۶۶۱۶۸۱۸۶۳۴۸۴۷۳/۵۲۶/۵۱۰۰/۰آذربايجان غربي

۲۱۵۴۳۱۵۱۸۳۳۶۷۲۶۵۸/۷۴۱/۳۱۰۰/۰اردبيل

۲۰۳۰۵۴۱۰۵۲۴۳۳۰۸۲۹۷۶۵/۹۳۴/۱۱۰۰/۰اصفهان

۱۴۸۶۰۸۴۱۱۳۵۱۸۹۷۴۳۷۸/۳۲۱/۷۱۰۰/۰البرز

۱۳۶۸۹۱۱۲۲۷۹۶۰/۰۴۰/۰۱۰۰/۰ايالم

۱۱۵۱۷۷۹۴۰۱۹۴۵۷۵۹/۲۴۰/۸۱۰۰/۰بوشهر

۱۶۱۰۰۱۲۲۱۸۵۸۷۳۳۷۹۵۸۸۵۴۲/۴۵۷/۶۱۰۰/۰تهران

۱۱۱۳۰۴۰۳۵۱۵۱۶۵۷۳/۴۲۶/۶۱۰۰/۰چهارمحال و بختياري

۹۳۷۶۵۲۹۴۱۴۶۷۰۶۳/۹۳۶/۱۱۰۰/۰خراسان جنوبي

۱۵۴۷۰۲۱۰۲۴۰۵۲۵۷۱۰۷۶۰/۲۳۹/۸۱۰۰/۰خراسان رضوي

۵۳۰۱۳۱۸۴۸۴۸۵۶۲/۵۳۷/۵۱۰۰/۰خراسان شمالي

۳۸۷۸۴۲۳۱۹۵۶۱۹۷۹۶۲/۶۳۷/۴۱۰۰/۰خوزستان

۲۲۰۸۴۱۱۶۴۳۳۳۷۲۷۶۵/۵۳۴/۵۱۰۰/۰زنجان

۲۴۰۲۶۵۵۱۴۲۹۵۴۰۸۱/۳۱۸/۷۱۰۰/۰سمنان

۵۱۱۶۲۶۱۴۷۷۳۰۶۶/۲۳۳/۸۱۰۰/۰سيستان و بلوچستان

۹۶۴۷۶۶۵۲۷۳۱۶۱۷۴۹۵۹/۶۴۰/۴۱۰۰/۰فارس

۴۱۳۵۲۱۶۹۹۹۵۸۳۵۱۷۰/۹۲۹/۱۱۰۰/۰قزوين

۴۰۷۱۰۲۸۳۷۴۶۹۰۸۴۵۸/۹۴۱/۱۱۰۰/۰قم

۱۳۳۴۲۵۸۰۹۱۹۱۵۱۶۹/۷۳۰/۳۱۰۰/۰کردستان

۲۵۸۶۵۲۶۴۳۶۵۲۳۰۱۴۹/۵۵۰/۵۱۰۰/۰کرمان

۱۳۲۲۳۱۵۶۶۰۲۸۸۸۳۴۵/۸۵۴/۲۱۰۰/۰کرمانشاه

۱۵۵۸۵۰۵۲۰۶۳۷۵/۵۲۴/۵۱۰۰/۰کهگيلويه و بويراحمد

۱۹۸۰۳۹۱۹۶۲۸۹۹۹۶۸/۳۳۱/۷۱۰۰/۰گلستان

۶۵۹۸۸۱۷۸۲۸۸۳۸۱۶۷۸/۷۲۱/۳۱۰۰/۰گيالن

۷۶۴۹۴۵۹۸۱۲۲۴۷۶۲/۵۳۷/۵۱۰۰/۰لرستان

۱۲۷۶۵۹۴۰۰۵۷۱۶۷۷۱۶۷۶/۱۲۳/۹۱۰۰/۰مازندران

۳۹۸۶۶۱۶۳۵۷۵۶۲۲۳۷۰/۹۲۹/۱۱۰۰/۰مرکزي

۱۶۹۷۸۱۶۸۴۵۳۳۸۲۳۵۰/۲۴۹/۸۱۰۰/۰هرمزگان

۲۵۸۸۰۱۷۷۲۲۴۳۶۰۲۵۹/۴۴۰/۶۱۰۰/۰همدان

۷۵۴۵۳۳۲۱۱۷۱۰۷۵۷۰۷۰/۱۲۹/۹۱۰۰/۰يزد

۲۷۳۰۲۰۳۷۴۷۶۷۵۷/۳۴۲/۷۱۰۰/۰مناطق آزاد

۲۳

جدول  شماره ۱۲

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

خرداد ماه ۱۴۰۱

استان
درصد توزيعمبلغ
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