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 65*156 اندازه و رنگ چهار در اسكناس اين واحدهاي تمامي

mm  شود مي چاپ.  



 ميشود مشاهده واشنگتن جرج آقاي عكس اسكناس وسط در. 

 

 امنيتي نخ وجود عدم لذا ميباشد، امنيتي نخ فاقد اسكناس اين  
 .نيست آن اصالت برعدم دليل اسكناس نوع اين در

 

 ميباشد مارك واتر فاقد اسكناس اين. 

 



 اسكناس یك دالري



  ميشود مشاهده جفرسون توماس آقاي عكس اسكناس مياني قسمت در. 

 
 نخ فاقد دالري يك اسكناس همانند 2001 سال از پيش اسكناس اين 

 نخ ويژگي بعد به 2001 سال از که ميگرديد چاپ واترمارك و امنيتي
 .شد افزوده اسكناس اين به واترمارك و امنيتي

 



 اسكناس دو دالري



  ميشود مشاهده لينكلن آبراهام آقاي عكس اسكناس وسط در. 

ويژگي هاي به بايست مي اسكناس از واحد اين اصالت تشخيص براي  
  توجه بعد اساليدهاي در آمريكا دالر اسكناس اصالت تشخيص عمومي

 .نمود
باشد مي نيز واترمارك داراي امنيتي نخ بر عالوه اسكناس از واحد اين. 

 





اسكناس پنج دالري 
 چاپ نسل دوم





 



 



  ميشود مشاهده هميلتون الكساندر آقاي عكس اسكناس وسط در. 
ويژگي هاي به بايست مي اسكناس از واحد اين اصالت تشخيص براي  

  توجه بعد اساليدهاي در آمريكا دالر اسكناس اصالت تشخيص عمومي
 .نمود

باشد مي نيز واترمارك داراي امنيتي نخ بر عالوه اسكناس از واحد اين. 

 



 اسكناس ده دالري 
 چاپ نسل اول



 اسكناس ده دالري 
 چاپ نسل دوم





 



 



  ميشود مشاهده جكسون آندرو آقاي عكس اسكناس وسط در. 

ويژگي هاي به بايست مي اسكناس از واحد اين اصالت تشخيص براي  
 .نمود توجه آمريكا دالر اسكناس اصالت تشخيص عمومي

باشد مي نيز واترمارك داراي امنيتي نخ بر عالوه اسكناس از واحد اين. 

 



 اسكناس بیست دالري
 چاپ نسل اول 



اسكناس بیست دالري 
 چاپ نسل دوم





 



 



  ميشود مشاهده گرانت اوليس آقاي عكس اسكناس وسط در. 

ويژگي هاي به بايست مي اسكناس از واحد اين اصالت تشخيص براي  
  توجه بعد اساليدهاي در آمريكا دالر اسكناس اصالت تشخيص عمومي

 .نمود
باشد مي نيز واترمارك داراي امنيتي نخ بر عالوه اسكناس از واحد اين. 

 



اسكناس پنجاه دالري 
 چاپ نسل اول



اسكناس پنجاه دالري 
 چاپ نسل دوم







 ميشود مشاهده فرانكلين بنيامين آقاي عكس اسكناس وسط در. 
عمومي ويژگي هاي به بايست مي اسكناس از واحد اين اصالت تشخيص براي  

 .نمود توجه بعد اساليدهاي در آمريكا دالر اسكناس اصالت تشخيص
باشد مي نيز واترمارك داراي امنيتي نخ بر عالوه اسكناس از واحد اين. 
 رنگي بصورت آمريكا دالر ديگر واحدهاي همانند 2009 سال در اسكناس اين  
(Colorful) اسكناس بيشتر امنيت به منجر خود بندي رنگ اين که شد عرضه 

 .گردد مي
 تعيين براي اسكناس، از واحد اين باالي گردش و اهميت ارزش، بدليل البته  

  دالر اسكناس از واحد آن مختص) خصوصي ويژگي هاي به توجه آن، اصالت
   .باشد گشا راه تواند مي عمومي، ويژگي هاي بر عالوه (آمريكا



 اسكناس صد دالري
 چاپ نسل اول 



اسكناس صد دالري 
 چاپ نسل دوم





 



























  صرفا عامل بانكهاي کليه مرکزي، بانك صادره بخشنامه مفاد طبق  
  اسعار در نيكل تبادل لذا ميباشند اسكناس پرداخت و دريافت به مجاز

 .باشد نمي مجاز بيگانه
 

  سال از قبل چاپ به مربوط دالري يكصد اسكناس پرداخت و دريافت  
 .باشد نمي مجاز (کوچك تصوير)1996

 
 



 (مهر کوچك 4بيش از )اسكناس هاي ممهور به مهر صرافي  -1
 ممهور بودن اسكناس به مهر بزرگ -2
 اسكناسهاي فرسوده و شسته شده -3
 اسكناسهاي چسبدار -4
 اسكناسهاي داراي نوشته -5
 



 

 

 

 مقابل در که است اسكناسهايي ، دار ستاره اسكناسهاي از منظور 
  وجود بيانگر عالمت اين .است شده درج ستاره عالمت آنها سريال شماره
   .ميباشد اسكناس در چاپي اصالح

 

         HF 123456… 

F6                                                             



 
 
 

 
   :عمومی ویژگیهاي .الف 
 

  منظور به آمريكا دالر اسكناس واحدهاي تمامي در که است خصوصياتي شامل
 (2001 سال از قبل دالري دو و دالري یك استثناء به) .ميشود مشاهده آنها اصالت تعيين

 

   :ويژگيها اين جمله از
 

 امنیتی نخ1.

 مارك واتر2.

 کاغذ جنس3.

 اسكناس سریال شماره در شده چاپ حروف4.

 (1996 سال از بعد چاپ) مسی قرمز به سبز از اسكناس واحد رنگ تغییر5.
 



 

 

 

 امنیتی نخ .1
 

 اسكناسهاي تمامي در .دارد قرار کاغذ خميره در و بوده نايلون از نخ اين جنس 
 .ميباشد رويت قابل نخ اين (دالري يك باستثناي) آمريكا دالر

 به نخ اين (دالر سوپر) 2003 سال چاپ جعلي اسكناسهاي در است ذکر به الزم 
  بصورت ( ( USA  100 واژه و ميشود ديده اسكناس از جدا و خاکستري رنگ

 ويژگيهاي از برخي نيز 1996 سال چاپ هاي اسكناس البته) .دارد وجود بهم متصل
 (.باشند مي دارا نيز را 2003 دالر سوپر اسكناسهاي

 



 

 

 

 مارك واتر .2
 

 .ميگردد نمايان اسكناس کاغذ خميره در محو صورت به مشخص تصويري نور مقابل در
 مواردي در البته .ميباشد اسكناس بودن جعلي بر دال اي خصيصه چنين رويت عدم
 از اي نشانه تواند مي باشد مشخص ، نور جلوي گرفتن بدون محو زمينه اين که هم

 .سازد نمايان را بودن جعلي

 



 

 

 

 کاغذ جنس .3
 

  که است کتان %25 و پنبه %75 از متشكل آمريكا دالر اسكناسهاي کاغذ جنس
  خصلت اين اينكه مضافا ، بيشتر پذيري انعطاف و ماندگاري جهت است عاملي خود
 همانند اسكناس، در توان مي که اي گونه به بخشيده اسكناس به گونه پارچه اي جلوه

 . بود افقي و عمودي پودهاي و تار شاهد پارچه
 .باشند مي اصيل اسكناسهاي از بزرگتر اندازه لحاظ از معموالً جعلي اسكناسهاي



 

 
 

 اسكناس سریال شماره در شده چاپ حروف .4
 

 را آن سريال شماره اسكناس بااليي چپ سمت گوشه در مندرج حروف و اعداد
 :از عبارتند اسكناس سريال شماره در موجود نكات .ميدهد تشكيل

  مطابقت آن زيرين حرف با بايستي سريال شماره چپ سمت در مندرج دوم حرف -1
     .نمايد

 الفباي حروف در خود جايگاه با مطابق عددي بايستي سريال شماره زيرين حرف -2
 .نمايند اخذ التين

  دهنده تشكيل عدد و حروف تعداد -3
  ايالتهاي تعداد به دالرآمريكا اسكناس

 .باشد مي (11) يعني آن کننده چاپ
 

 

AB1234………… 
B2 



         A 1 = Boston                            B 2 = New York 

C 3 = Philadelphia                  D 4 = Cleveland         

              E 5 = Richmond                       F 6 = Atlanta 

           G 7 = Chicago                          H 8 = St. Louis 

I 9 = Minneapolis                    J 10 = Kansas City     

K 11 = Dallas                            L 12 = San Francisco 
                                                 



 

 

  روي وقتی که زرد رنگ به است قلمی تشخیص، قلم -1 
 محو ثانیه چند از بعد شود می کشیده اصیل اسكناس

  بعد شود کشیده جعلی اسكناس روي اگر اما گردد می
 .دهد می رنگ تغییر اي قهوه رنگ به ثانیه چند از

 را آمریكا دالر اصیل اسكناس رنگ تیره قسمت اگر -2
 تیره رنگ به ورقه آن بكشیم رنگ سفید ورقه یك روي

 جوهر مغناطیسی خاصیت بخاطر این و آید می در
  مورد در که حالی در باشد می دالر اسكناس

 .نیست ممكن امر این جعلی اسكناسهاي
 .بیگانه نقود اصالت تشخیص هاي دستگاه -3





 









 

 

 
 

   :خصوصی ویژگیهاي .ب 
 

   .میباشد اسكناس واحد هر مختص تنها که است خصوصیاتی شامل
 
 















 
 چاپ به آمریكا شهر 12 در آمریكا دالر اسكناسهاي که آنجا از -1

 .نیست انتظار از دور آنها در جزئی تغییرات وجود میرسد،
 از برخی در میباشند اسكناس بودن اصیل بر دلیلی که موارد این -2

 در شبهه وجود علت به لذا میشود، یافت نیز جعلی اسكناسهاي
 .میگردد خودداري آنها استفاده از ، آنها

 



 واحد پول کشورهاي عضو اتحادیه اروپا: یورو 
 

= 100 Cents 1€ 
 

  و گرديد رايج اروپا قاره کشور 12 بين در 1999 سال از اسكناس اين
   . شد کشورها آن پولي واحد جايگزين







https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/shared/img/20euro_back_HR_europa.jpg
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/shared/img/20euro_front_HR_europa.jpg




147 * 82 mm 



153 * 82 mm 



160 * 82 mm 



 نخ بر عالوه يورو اسكناسهاي انواع اصالت تعيين براي 
 به که باشد مي هولوگرام عامل بهترين ، مارك واتر و امنيتي

 .دارند وجود اسكناسها نوع اين در صورت دو







  جعلی موارد داراي 200 و 100 ، 50 ، 20 یوروي اسكناس  واحدهاي
 نظر دقت لذا باشد می دیگر واحدهاي به نسبت بیشتري و متعدد

 .است الزامی مورد این در همكاران



 امنيتي نخ -1
 واترمارك -2
 ريز هاي چاپ -3
 کاغذ جنس -4
 هولوگرام -5
 



 به التين حروف و اعداد شامل سريالي شماره يورو اسكناسهاي پشت در
 اين اصالت تعيين براي کمكي عامل عنوان به تواند مي که خورد مي چشم

 . گيرد قرار سنجش مورد اسكناسها از نوع
  را دارد قرار سريال شماره در اعداد از قبل که را التين حرف جايگاه ابتدا
 : زير سريال شماره در مثال عنوان به . کنيم مي مشخص

Z 10708476264 
  با بايست مي که دارد قرار التين الفباي حروف 26 جايگاه در Z حرف

 : شود جمع اعداد بقيه

71 = 4+6+2+6+7+4+8+0+7+0+1+26 



مي شود که در اين صورت حاصل مجموع ارقام   71حاصل جمع آنها 
 :مي گردد  8برابر 

    8  =1+7              71 
 

مي شود در غير ( 8)همواره حاصل جمع هر يك از اين ارقام عدد هشت 
 .  اين صورت اسكناس جعلي است



  دو ترکيب يورو جديد هاي اسكناس سريال شماره در اينكه به توجه با
 اصالت تعيين و تشخيص براي قبل روش لذا است شده درج اعداد و حرف

 .يابد مي تغيير ذيل صورت به يورو جديد هاي اسكناس

 A = 11, B = 12, C = 13, D = 14, E = 15, F = 16 ,… 

 

مثال عنوان به             UF9073937437 

 

21+16+9+0+7+3+9+3+7+4+3+7 = 89, 8+9 = 17, 1+7 
= 8  



 .پوند انگلیس واحد پول کشور انگلستان می باشد

1 £  = 100 Penny (Pence) 

سیصد از بیش قدمتی انگلستان مرکزي بانك در اسكناس چاپ 
   .دارد سال

سپتامبر از (انعطاف قابل پالستیك) پلیمر جنس از اسكناس چاپ 
 در پوندي پنج هاي اسكناس جدید سري انتشار با 2016 سال

 .گرفت قرار انگلستان مرکزي بانك کار دستور
 وارد 2020 سال تا نیز جنس همین از پوندي 20 و 10 هاي اسكناس 

 .شد خواهد اقتصادي چرخه

  



135 * 70 mm 



135 * 70 mm 



135 * 70 mm 
 



135 * 70 mm 
 



135 * 70 mm 
 







142 * 75 mm 





150 * 80 mm 









 .باشند مي پرداخت و دريافت قابل غير و منسوخه ، هولوگرام فاقد پوند اسكناسهاي -1
 .باشند مي منسوخه نيز زير هاي اسكناس -2





 با تشكر از توجه همكاران گرامی


