
 به نام خداوند بخشنده مهربان
 

 آشنایی با اسكناس و نقود بيگانه
 

 اداره کل خزانه
 



 :تاریخچه تولید اسکناس
که از   تولید کاغذ از کشور چین آغاز شد و اولین اسکناس در کشور چین چاپ شد

نام آن چاو بود و تقریباً  . طریق مهر زدن بر روی کاغذ، قیمت پول را مشخص می کردند
 .سال از تولید اولین اسکناس می گذرد1200



 :انتشار پول در ایران
 .قدیمی ترین واحد پولی ایران دریک هخامنشی است

قدیمی ترین اسکناس ایران یک درهمی است که در زمان فرمانروایی  
چاو  »میالدی در شهر تبریز به چاپ رسید که به نام 13مغول ها در قرن 

 .مرسوم بود« مبارک



وظیفه انتشار پول نیز از بانک شاهی  1307شهریور  20با تأسیس بانک ملی ایران در
از آن تاریخ به بعد طرح، مبلغ و نوع اسکناس از طریق بانک  . به بانک ملی سپرده شد
 .ملی ایران تعیین گردید



 :تأسیس بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران تأسیس گردید که از آن تاریخ تاکنون وظیفه چاپ و  1339مرداد 18در تاریخ 

 .انتشار اسکناس به بانک مرکزی سپرده شد
 

 :واحدهای تولید اسکناس در بانک مرکزی
 سازمان تولید اسکناس و مسکوک -1
 (تکاب)کارخانه تولید کاغذ و اوراق بهادار -2
 

با دو خط به  1361شروع و در سال 1351ساخت چاپخانه تولید اسکناس در ایران در سال * 
خط   4جمعاً با 1367بهره برداری رسید و سپس با اضافه کردن دو خط تولید دیگر در سال 

 .تولید نیاز کشور به چاپ اسکناس را برآورده ساخت
 .تومانی بود 20اولین اسکناسی که در ایران به چاپ رسید اسکناس  -
 

افتتاح   1381عملیات ساخت پروژه کارخانه تولید کاغذ اسکناس آغاز و در سال 1376در سال * 
اغذ امنیتی  تولیدات این کارخانه شامل ساخت کاغذ اسکناس، کاغذ اوراق بهادار و ک. گردید

 .می باشد
 



 :چهار فاکتور اصلی در چاپ اسکناس
 
 کاغذ     -1
 مرکب -2
 طراحی -3
 چاپ -4
 

کشور وجود دارند که مجهز به چاپخانه اسكناس می باشند   30در کل دنيا تعداد * 
 .کشور تمام نياز اسكناس سایر کشورها را پاسخ می دهند 30که این 

 



 :کاغذ اسکناس-1
 .به آن اضافه می شودجنس این کاغذ متشکل از پنبه و مواد افزودنی که در هنگام تهیه کاغذ 

 :مرکب -2
 MAGNETIC INK: مرکب متغیر مغناطیسی* 

برای چاپ شماره سریال چک ها و چک پول ها و  . در ترکیبات این مرکب ذرات اکسید آهن وجود دارد
اده می شود که قابلیت پس  هولوگرام و نقاط برجسته ای که در اسکناس می بینیم از این مرکب استف

 .دادن رنگ را هم دارند
 

 OVI (OPTICAL VARIABLE INK): مرکب متغیر نوری* 
خاصیت این مرکب این است که با  . از این مرکب به عنوان یک آیتم امنیتی می توان استفاده کرد

 .تغییر زاویه، رنگ آن تغییر می کند
 

 OVMI(OPTICALY VARIABLE MAGNETIC INK): مرکب متغیر مغناطیسی* 
متفاوتی از آن  مرکب متغیر رنگی با خاصیت مغناطیسی است که با چرخش اسکناس رنگ های 

 .نمایش داده می شود



واحد پول  =دالر آمریكا 
 ایاالت متحده آمریكا

1$=100cents 



یکای   UNITED STATES DOLLAR :انگلیسی به دالر آمریکا
  6در  کنگره ایاالت متحده آمریکا .است ایاالت متحده آمریکا رسمی پول

دالر را یکای پول  آراء به اتفاق ( که در آن زمان، تنها یک مجلس بود) 1785 ژوئیه
، پول  1776ژوئیه  4پیش از استقالل ایاالت متحده یعنی در . آن کشور قرار داد

در جریان  . انگلیسی آمریکای شمالی رایج بودمهاجرنشین  13در ( لیره)انگلستان 
را که در مکزیک رایج بود  « دالر»انقالب، آمریکاییان سکه نقره ای اسپانیا به نام 

«  دالر»ا وسیله داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود ر
تالر، دالر،  »بیش از سه قرن به نام  قرن چهاردهم سکه دالر نقره ای از. گذاشتند

در اروپا رایج بود که اسپانیایی ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات  « تالر و دالر
 .منتقل ساختندخود در قاره آمریکا 

 :تاریخچه دالر



 دالر در کجا چاپ می شود؟
در آمریکا  . ی شودسال اخیر دالر و اوراق دولتی آمریکا در دفتر چاپ و حک آمریکا چاپ م150در 

میلیون گردشگر از   دو چاپخانه اسکناس در واشنگتن و تگزاس وجود دارد و هر ساله حدود یک
 .طریق مسیر مخصوص شیشه ای از اتاقک های چاپ دالر دیدن می کنند

عه از آمریکا خارج  به طور متوسط از هر سه قطعه ا سکناس که در آمریکا چاپ می شود دو قط* 
 .  می شود

 



 :جایگاه دالر
 .اولین و پر دادوستد ترین ارز رایج دنیا محسوب می شود* 

 .دالر آمریکا تقریباً با تمام واحد پولی دنیا مبادله می شود
یکی دیگر از ویژگی های دالر این است که اغلب کاالهای مهم مثل  * 

 .     دنفت یا فلزات گرانبها مانند طال بر اساس این ارز قیمت گذاری می شون



 واحدهای اسکناس دالرآمریکا
 

 :واحد های اسکناس دالر آمریکا شامل
 
1-2-5-10-20-50- 100 
 

 تمامی این واحدهای اسکناس به یک اندازه
 
 65*156MM چاپ می شوند. 
 



 :اسکناس یک دالری
 

 .مشاهده می شود( اولین رئیس جمهور آمریکا)در وسط اسکناس عکس جرج واشنگتن *
 

 .          این اسکناس فاقد نخ امنیتی و واتر مارک می باشد*



 :اسکناس دو دالری
 

(  رئیس جمهور سابق آمریکا)در وسط اسکناس عکس آقای توماس جفرسون * 
 .مشاهده می شود

فاقد نخ امنیتی و واتر مارک بود   2001این واحد از اسکناس پیش از سال * 
 .این دو ویژگی به آن اضافه شد 2001اما بعد از سال 

 



 :دالری 5اسکناس 
 

 .مشاهده می شود( رئیس جمهور سابق آمریکا)در وسط اسکناس عکس آقای آبراهام لینکلن * 
 .داین واحد از اسکناس عالوه بر نخ امنیتی دارای واتر مارک نیز می باش* 
 .مراحل چاپ آن در سه نسل بوده که نسل سوم رنگی می باشد* 
 .دالری است که عالوه بر واتر مارک الکترو تایپ نیز وجود دارد 5فقط در اسکناس * 
 



 :دالری10اسکناس 
 

(  نخستین وزیر خزانه داری و مؤسس نظام مالی آمریکا)در وسط اسکناس عکس آقای الکساندر همیلتون * 
 .دیده می شود

 .دارای نخ امنیتی و واتر مارک می باشد* 
 .مراحل چاپ آن در سه نسل بوده که نسل سوم رنگی می باشد* 
 







 :دالری20اسکناس 
 
 .دیده می شود(هفتمین رئیس جمهور آمریکا )در وسط اسکناس عکس آقای اندرو جکسون *
 .دارای نخ امنیتی وواتر مارک می باشد*
 .مراحل چاپ آن در سه نسل بوده که نسل سوم آن رنگی است*
  







 :دالری 50اسکناس 
 

 .دیده می شود( رئیس جمهور سابق آمریکا)در وسط اسکناس عکس آقای اولیس گرانت * 
 .دارای واترمارک و نخ امنیتی می باشد* 
 .مراحل چاپ آن در سه نسل است که نسل سوم آن رنگی می باشد* 
 





 دالری100اسکناس 
 

نویسنده، دانشمند،  )در وسط اسکناس عکس آقای بنیامین فرانکلین * 
 .دیده می شود( سیاستمدار

 .دارای نخ امنیتی و واترمارک می باشد* 
همانند سایر واحدهای دیگر دالر به   2009این اسکناس در سال * 

صورت رنگی عرضه شد که این رنگ بندی خود منجر به امنیت بیشتر  
 .اسکناس گردید

البته به دلیل ارزش، اهمیت و حجم باالی این واحد از اسکناس به  * 
 .طور اختصاصی به ویژگی های امنیتی این اسکناس می پردازیم

 



 دالری100نسل اول چاپ  -1
 

میالدی می باشد که طبق بخشنامه  1996تاریخ چاپ آن قبل از سال 
رایج  ( تصویرکوچک)بانک مرکزی دریافت و پرداخت اینگونه اسکناس ها 

 .نمی باشد و به اصطالح اینگونه اسکناس منسوخ شده می باشد



 :دالری100نسل دوم چاپ  -2
 

میالدی   2009تا 1996دالری مربوط به سال 100نسل دوم چاپ 
این اسکناس در حال حاضر رایج می باشد و از لحاظ ظاهری  . می باشد

 .ویژگی هایی دارد که در ادامه به آن می پردازیم



 دالری100نسل سوم چاپ  -3
 

صورت گرفت که بصورت رنگی چاپ   2009چاپ این نسل از اسکناس از سال 
 .گردیده و ضرایب امنیتی جدید به آن اضافه گردیده است



 (ویژگی عمومی)روش های تشخیص اصالت اسکناس های دالر آمریکا 
 
 نخ امنیتی -1
 واترمارک -2
 جنس کاغذ -3
 حروف چاپ شده در شماره سریال  -4
 (  چاپ رنگی)تغییر رنگ واحد اسکناس از سبز به قرمز مسی  -5



در تمامی . جنس این نخ از نایلون بوده و در خمیر کاغذ قرار دارد: نخ امنیتی -1
 .اسکناس های دالر به استثناء یک دالری مشاهده می شود

 
واتر مارک در سمت راست اسکناس قرار گرفته که جهت رؤیت آن باید  : واتر مارک -2

 .در زیر نور مشاهده کرد
ه شده واترمارک در اسکناس اصلی چاپی نیست و در الیه های کاغذ اسکناس تعبی* 

 .است ولی در اسکناس جعلی واتر مارک چاپی می باشد
 
 .جنس کاغذ دالر متشکل از پنبه و مواد افزودنی است: جنس کاغذ -3
 
ا اعداد و حروف مندرج در گوشه سمت چپ باالیی اسکناس شماره سریال آن ر -4

حرف  تشکیل می دهد که حرف دوم مندرج در سمت چپ  شماره سریال می بایست با
 .  می باشد زیرین آن مطابقت نماید و عدد روبروی آن جایگاه آن حرف الفباء التین

 



5-COLOR- SHIFTING: 
و همچنین اسکناس های رنگی عدد واحد  1996در اسکناس های چاپ بعد از سال

سبز   دالر در گوشه پایین سمت راست اسکناس با تکان دادن اسکناس رنگ آن از
 .به قرمز مسی تغییر پیدا می کند

  



 :دالری نسل دوم100ویژگی های امنیتی اسکناس 
 
 واتر مارک -1
 نخ امنیتی -2
 مهر فدرال رزرو و خزانه داری -3
 فایبرهای رنگی -4
 MICRO PRINTSریزنوشته ها  -5

COLOR-SHIFTING -6 





 :دالری نسل سوم100ویژگی های امنیتی 
 
 نوار امنیتی سه بعدی -1
 



 تغییر رنگ زنگ آزادی -2



 وجود واترمارک -3



 وجود نخ امنیتی -4



 100تغییر رنگ عدد  -5



 چاپ برجسته -6



 (MICROPRINT)ریز چاپ  -7



 ULTRA VIOLET(UV)مشاهده نخ امنیتی زیر دستگاه 



 دادوستد چه نوع اسکناس هایی مجاز نیست؟
 

 (مهر4بیش از )اسکناس های ممهور به مهر صرافی  -1
 
 ممهور بودن اسکناس به مهر بزرگ -2
 
 اسکناس های فرسوده و شسته شده -3
 
 اسکناس های چسب دار -4
 
 اسکناس های دارای نوشته  -5
 



روي اسكناس  قلمی است به رنگ زرد که وقتی : قلم تشخيص -1
اما اگر روي محو می گردد بعد از چند ثانيه می شود اصيل کشيده 

تغيير  قهوه اي چند ثانيه به رنگ بعد از اسكناس جعلی کشيده شود 
 .می دهدرنگ 

یك را روي اصيل دالر آمریكا برجسته اسكناس اگر قسمت  - 2
به و این تيره در می آید ورقه سفيد رنگ بكشيم آن ورقه به رنگ 

می باشد درحاليكه دالر جوهر اسكناس خاصيت مغناطيسی خاطر 
 .جعلی این امر ممكن نيستمورد اسكناس هاي در 

 .تشخيص اصالت نقود بيگانهدستگاه هاي  – 3



حروف التین در شماره سریال های دالر آمریکا معرف هر یک از شهرهای  
 .منتشرکننده آن می باشد

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                L12 = SAN FRANCISCO   



 یورو
 

 واحد پولی مشترک اتحادیه اروپا
 

 :تاریخچه
 

  7پیمان اتحادیه اروپا یا به طور غیررسمی پیمان ماستریخت در تاریخ 
در شهر ماستریخت هلند پس از مذاکرات صورت گرفته بین  1992فوریه 

 .به اجرا گذاشته شد1993نوامبر 1اعضاء، امضاء و در تاریخ 
 



 :اهداف اتحادیه اروپا
 
 ایجاد واحد پولی مشترک -1
 سیاست خارجی و امنیت مشترک -2
 

مرکز اتحادیه اروپا در شهر بروکسل بلژیک می باشد و بانک مرکزی  
ل  اتحادیه اروپا در شهر مونیخ آلمان می باشد که ریاست این بانک در حا

 .حاضر بر عهده آقای ماریو دراگی از کشور ایتالیا می باشد



کشور عضو تصویب  12میالدی واحد پولی مشترک به نام یورو بین 1999در سال 
کشور از   19اسکناس های یورو وارد بازار پولی شد که تاکنون در  2002و در سال 

 .کشور عضو اتحادیه اروپا جایگزین پول های ملی شده است 28



بانک مرکزی هایی که مجاز به چاپ اسکناس یورو می باشند توسط  
یک کد کشور که قبل از شماره سریال درج شده مشخص می شود که  

 :این کدها عبارتند از
 

 یورو توسط چه کشورهایی چاپ می شود؟

 



 :مبالغ اسکناس یورو
 

 .یورویی می باشد 500-200-100-50-20-10-5این مبالغ شامل 
 

 .یورویی متوقف شده است 500چاپ اسکناس  2019از ابتدای سال * 
 

انتقاالت مشکوک و ایجاد بانک مرکزی اتحادیه اروپا دلیل تصمیم خود را مبارزه مؤثر با نقل و 
 .مانع بر سر راه هر نوع قاچاق و جرایم سازمان یافته اعالم کرده است

 
وارد بازار  2019می  28یورویی نیز قرار است از تاریخ  200و 100اسکناس های چاپ جدید * 

 .پولی شوند



 :یورویی 5اسکناس 
120*62 MM 



 :یورویی10اسکناس
MM67*127 



 :یورویی20اسکناس
 MM72 *133 



 :یورویی 50اسکناس
MM 72*133 



 :یورویی100اسکناس
MM82*147 



 :یورویی 200اسکناس
MM82*153 



 :یورویی 500اسکناس 
MM82*160 



 :ویژگی های امنیتی اسکناس یورو
 
 واترمارک -1
 
 هولوگرام -2
 
 جنس کاغذ -3
 
 نخ امنیتی -4
 
 تغییر رنگ مبلغ اسمی یورو -5
 
 وجود ریز چاپ ها -6
 
 چاپ سیترو -7
 



 :سه اصل کلی در جهت تشخیص اصالت اسکناس
 
1-FEEL احساس کردن 

 

2-LOOK نگاه کردن 

 

3-TILT تکان دادن 



 تصاویر روی اسکناس یورو معرف چیست؟

 

ا  بر روی هر کدام از اسکناس های یورو تصاویری مانند درب، پنجره، پل ی

خاص  دروازه ای است که هر کدام از این تصاویر نشان دهنده یک دوره معماری

یورویی  500یورویی است معماری قدیمی و در  5از ریزترین مبلغ که . می باشد

 .  معماری مدرن مشاهده می شود

نده  همچنین در پشت همه اسکناس های یورو تصاویر پل وجود دارد که نشان ده

 .  اتحاد و ارتباط ملت های این کشورها با یکدیگر است



 .ل می باشددر اسکناس های یورو سه نوع امضاء وجود دارد که هر سه آنها مورد قبو
  



 1 £ = 100 PENNY (PENCE)  پوند انگلستان 
 واحد پولی کشور انگلستان

نام دارد   BANKE OF ENGLANDبانک مرکزی انگلستان به نام * 
 .میالدی تأسیس شد1694که در سال 

 .سال دارد300چاپ اسکناس در انگلستان قدمتی بیش از * 

نام های دیگر پوند،پوند استرلینگ، بریتیش پوند عنوان می شودو نماد * 
 GBPاختصاری آن 

 .یکی از قویترین و با ارزش ترین ارزهاست* 

پول کشورهای مختلف وجوددارد که کانادا 33عکس ملکه الیزابت بر روی * 
 .اولین کشوری بود که تصویر ملکه را بر روی اسکناسش چاپ نمود

 



 

 

 

 :واحدهای اسکناس پوند
 

50-20-10-5 

(  پالستیکی)به سمت تولید و چاپ اسکناس های پلیمری  2016ین کشور در سال ا
     . رفت

پوندی  10پوندی بود و بعد از آن اسکناس  5اولین اسکناسی که پلیمری شد اسکناس 
 .پلیمری گردید

پوندی به شکل کاغذی وجود دارد و قرار است تا سال   50و20اکنون فقط اسکناس 
 .این دو نیز پلیمری شوند 2020



 :پوندی 5اسکناس 
 



 
 پوندی پلیمری 5ویژگی های امنیتی اسکناس 

 
 









 .پوندی کاغذی که منسوخ شده می باشد 5اسکناس 
 



 پوندی پلیمری10ویژگی امنیتی اسکناس 











 پوندی کاغذی منسوخ شده10اسکناس 



 پوندی کاغذی20اسکناس
 





 پوندی کاغذی 50اسکناس 
 



 اسکناس های پلیمری
 

POLYMER BANKNOTE 

 

 .کشور دنیا اسکناس پلیمری دارند 30امروزه بالغ بر
  اولین کشور تولیدکننده اسکناس پلیمری در دنیا، استرالیا بود که این

 .وارد تولید اینگونه اسکناس ها گردید1996کشور در سال 
هم اکنون استرالیا برای چندین کشور دنیا از جمله انگلستان، اسکناس  

پلیمری تولید می کند که این صنعت توانسته سود آوری زیادی برای  
 .کشور ایجاد کند

 



 :مهمترین عوامل ابداع اسکناس های پلیمری
 
 جلوگیری از انتقال بیماری -1
 
 مبارزه با جعل اسکناس که جعل پول پلیمری را سخت کرده است -2
 

 دوام و طول عمر زیاد نسبت به پول کاغذی -3



 :مزایای استفاده از اسکناس های پلیمری
   
 مبارزه با جعل اسکناس-1
 عدم حمل بیماری توسط اسکناس های پلیمری-2
 (برابر بیشتر2.5)طول عمر بیشتر نسبت به اسکناس های کاغذی -3
 سازگار با انواع شرایط آب وهوایی-4
 مقاومت زیاد در برابر پارگی اسکناس-5
 مقاومت در برابر حرارت-6
 ضدفرسایش و قابل انعطاف-7
 مقاومت زیاد در برابر شستشو در ماشین لباسشویی-8
 طراحی و چاپ زیبا-9

 قابل بازیافت به سایر محصوالت پالستیکی-10
  



 موفق و پیروز باشید


