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!اضکياس تک یا جفت؟ نطئلٌ ایيطت  

: نلرنٌ
    از غالكهيری نو ةٌ جهع آهری اضکياس ه ضکٌ ةیظ از چير ضال ىهیگزرد ه ٍسچير در اةترا ىطتت ةٌ عيادت اضاتیر ایو 

حُزً ، ه نياةع ه نساجع نػتتس دادلی هیا دارجی نستتط ةی اظالع ةُدم ه ایو غرم آگاٍی نغکالت ةطیاری را ةسای ةيرً تازً کار 
در زنیيٌ نجهُغٌ داری ةُجُد آهرد هلی ةهسهر دریاـتم کٌ ةسای هرهد نياضب ه التتٌ ةاكی ناىرن در ایو حُزً، چارً ای جش 

اـشایظ آگاٍی ىطتت ةٌ عسایط نجهُغٌ داری ، عيادت ه تغذیػ درضت اضکياس ه نطکُکات نُرد غالكٌ ه ارتتاط ةا اـساد ةا 
. تجسةٌ در ایو زنیيٌ هجُد ىرارد

:    اجازً ةرٍیر در اةترا عسایعی را ةیان کيم کٌ ٍس ـسد پیظ از هرهد ةٌ دىیای نجهُغٌ داری الزم اضت از آن آگاٍی داعتٌ ةاعر  
 .تػییو حُزً نُرد غالكٌ ه تػسیؿ ٍرف از نجهُغٌ داری در زنیيٌ تػییو عرً -1

نازاد ةس احتیاج ه یا از ضسنایٌ ای کٌ ٍشیيٌ کسد آن ةس رهىر جاری #تػییو ةُدجٌ ادتؽاؼی ةسای جهع آهری  -2
ةؽُرت ٍشیيٌ کسد ناٍاىٌ، ضٌ ناٌٍ ه یا ةس حطب یاـتو کاالی نُرد  "زىرگی عذؽی تاثیس نيفی ىراعتٌ ةاعر

 .غالكٌ

 . آعيایی ةا نياةع ه نساجع نػتتس -3

 .آعيایی ه در ؼُرت انکان ارتتاط ةا اـساد ةا تجسةٌ نستتط ةا حُزً نُرد غالكٌ -4

دهرً ٍای نذتلؿ ، هیشگیَای اكالم در ٍس دهرً ،  #نعالػٌ ه اـشایظ داىظ ه آگاٍی در حُزً نُرد غالكٌ  -5
 ."اؼعالحات پسکارةسد در حُزً نُرد غالكٌ ، ه ةَتسیو عسایط ىگَراری اكالم جهع آهری عرً

 .تػییو دهرً نياضب ةسای جهع آهری اكالم نتياضب ةا ةُدجٌ ه غالكٌ نجهُغٌ دار -6

 .عياضایی نساکش دسیر نػتتس -7

ادتؽاص دـتسی ةسای ثتت هكایع ه ٍشیيٌ ٍای اىجام عرً ةهيظُر نسهر تجسةیات ه ةسآهرد ىشدیک ةٌ هاكػیت  -8
 .ٍشیيٌ ٍا ه تجسةیات از نجهُغٌ جهع آهری عرً

 .ـسٍيگ ضازی ، اعتساک ه تتادل اظالغات ، ه تعاةق ةا اضتاىراردٍاهرـتارٍای ةیو الهللی -9

 .عکیتایی ، عکیتایی ه ةاز ٍم عکیتایی در تهام نساحل یاد عرً -10

    اگسچٌ ةسدی از نجهُع نُارد پیغیو ، ىیازنير تُضیحات ه عسح ه تفؽیل اضت هلی آگاٍی ه عيادت پیظ زنیيٌ ٍای 
یادعرً ، نجهُغٌ داران گسانی را تسؽیب ةٌ کطب اظالغات نُرد ىیاز دُاٍر ىهُد کٌ درىَایت آىان را ةسای هرهد آگاٍاىٌ ةٌ حُزً 

. دلذُاً آنادً دُاٍر ضادت

                                                           
. هملت "برگرفته از جمله  معروف ویلیام شکسپیر در درام   “To be or not to be that is the adventure”.   

 تضمین حوزه این در را آنان ماندن باقی اینکه بر عالوه اینکار زیرا.توصیه میشوداز خرید از دالالن و افراد سود جو بشدت پرهیز نمائید  
 اقالم تمجید و تعریف فریب هیچگاه. داشت خواهد بدنبال تجربه بی یا کم دار مجموعه برای نیز را ناپذیری جبران های ضرر و خسارات ، مینماید

این موضوع براحتی قابل ارزیابی است بگونه ای که پس از افزایش آگاهی و دانش خود در زمینه مورد عالقه  .نخورید را آنان طرف از شده ارائه

، در صورت ارتباط با افراد سودجو و دالل درخواهید یافت که توضیحات و اطالعات ارائه شده توسط آنان تا چه حد بی پایه و اساس و حتی در 
 !!برخی موارد خنده آور است

همچنین با کمی تغییر و .  تمام موارد ذکر شده بر اساس نظرات شخصی اینجانب بوده و بطور حتم کامل ، جامع  و عاری از اشتباه نمیباشد 

.  افزایش جزئیات ، این موارد میتواند در حوزه ای خاص بکار گرفته شود
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    در ادانٌ ةٌ ةسضی نذتؽسی از عیًُ ای از دسیر ه ـسهش اضکياس دُاٍیم پسدادت کٌ یاـتو ىظیسی ةسای آن تلسیتا ؽیس نهکو 
. اضت

 دسیر اضکياس ةؽُرت تک یا جفت؟

. ةسای هرهد نياضب ةٌ ایو ةذظ اةترا ةٌ تؽُیس زیس ه ةذغَای نغذػ عرً رهی آن دكت ـسنائیر   

 

 تصویر شماره یک

 "عظ ركهی#عهارً ضسیال  -1

 "ةؽُرت کطس در اضکياضَای جهَُری اضالنی ایسان، تُجٌ عُد نذسج کطس نَم اضت#پیظ عهارً  -2

 ـیلیگسان  یا هاتس نارک -3

 ىخ انيیتی -4

 "هزیس انُر اكتؽادی ه دارائی ، ه رئیص کل ةاىک نسکشی#انضاء -5

 نتلؼ اضهی اضکياس -6

   عسح ه تُؼیؿ ٍسکرام از ةذغَای اعارً عرً از حُؼلٌ ایو نعلب دارج اضت انا ةذغی کٌ در ایيجا نُرد تُجٌ كسار نیگیسد 
ةسای .اضکياس اضت کٌ ةسحطب عسایط آن نیتُاىر ةسای نجهُغٌ داران  اىگیشً ای ةسای جهع آهری تللی گسدد" عهارً ضسیال"

. رهعو عرن نُضُع ةٌ دضتٌ ةيری ٍایی از عهارً ضسیال کٌ نر ىظس نجهُغٌ داران تازً کار تا حسـٌ ای نیتاعر تُجٌ ةفسنائیر
هؽیسً 333333ه222222 ه 111111 ناىير Solid Serial Number عهارً ضسیال رىر یا –الؿ 

 Ladders ىسدةاىی یا –ب 

                                                           
  اگرچه در این مقاله قصد نداریم اسکناسهای دوره خاصی را بررسی نمائیم ولی بدلیل آشنایی ذهنی بیشتر خوانندگان گرامی تالش شده است  

 .نمونه های ارائه شده از اسکناسهای جاری انتخاب گردند

 http://banknoteshome.blogfa.com/9111.aspx 

http://banknoteshome.blogfa.com/9111.aspx
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 345678ه 123456 ه 456789 ناىير  ىسدةاىی اـشایغی- 1-ب
 876543 ه 654321 ه 987654ىسدةاىی کاٍغی ناىير - 2-ب
 Radars آییيٌ ای یا –ج 
 753357ه159951ناىير  "اـشایغی-کاٍغی یا کاٍغی-ىسدةاىی اـشایغی#آییيٌ ای ىانيظم - 1-ج
  987789 ه 456654ناىير  "اـشایغی-کاٍغی یا کاٍغی-ىسدةاىی اـشایغی#آییيٌ ای نيظم  - 2-ج
 300003 ه200002 ه 100001 ناىير Super Radarsآییيٌ ای هیژً یا - 3-ج
 Repeaters تکساری یا –د 

 753753 ه 159159ناىير  "ىسدةاىی اـشایغی یا کاٍغی#تکساری ىانيظم - 1-د
 654654 ه 123123ناىير  "ىسدةاىی اـشایغی یا کاٍغی#تکساری نيظم - 2-د

   ٍسچير جهع آهری تهام اضکياضَا ةا نغذؽات نزکُر در یک نجهُغٌ، کاری ةطیار ظاكت ـسضا هنطتلشم ؼسف اىژی ه ٍشیيٌ 
زیاد اضت انا درادتیارداعتو چيیو نجهُغٌ ای دارای ارزش ةاال ه ىغان از دكت ه ةسىانٌ ریشی ـُق الػادً نجهُغٌ دار دُاٍر 

تُجٌ عُد درؼُرت جهع آهری اضکياضَای كریهی ه کهیاب ، جهع آهری اضکياس ظتق ظتلٌ ةيری یاد عرً تاحرهدی ؽیس . ةُد
نهکو اضت در ایيؽُرت نهکو اضت اضکياضی را در نجهُغٌ دُد كسار دٍیر کٌ عهارً ضسیال آن از ٍیچ ىظم داؼی ةسدُردار 

.  ه ؽیس627339ً ه یا 157964ىیطت ةػيُان نثال 
  هانا ضُالی کٌ  نهکو اضت تا ایيجا در ذٍو عها ایجاد عرً ةاعر ایيطت کٌ چسا غهُم ـسهعيرگان ، اضکياس را ةؽُرت جفت 

!! ارائٌ ه در ازای آن نتلؾی ةطیار ةاالتس از نتلؼ ده اضکياس تک نعالتٌ نیيهایير؟
   اضکياس جفت ةٌ ده اضکياس ةا نتلؼ اضهی ، ظسح ، ـیلیگسان ، کطس ه انضاء یکطان گفتٌ نیغُد کٌ عهارً ضسیال آىَا پغت 

ٍهساً  "493676ه یا # 493678 ریالی تؽُیس یک ، کٌ ةا اضکياس نغاةٌ هلی عهارً ضسیال 100000ضس ٍم ةاعير ناىير اضکياس 
از ٍیچ ىظم داؼی ةسدُردار ىیطت اضکياس جفت آن ىیش از ایو كاغرً  "493677یػيی #اگسچٌ عهارً ضسیال اضکياس .ةاعر

. نطتثيی ىتُدً ه نشیتی را ةا در کيار آن كسار گسـتو ةسای دارىرً آن ةٌ ارنؾان ىذُاٍر آهرد
  نتاضفاىٌ حُزً نجهُغٌ داری ىیش از هجُد اـساد ضُد جُ ه دالل ةرهر ىتُدً ه در ایام گزعتٌ ایو اـساد ةا عطتغُ ، ه اظُ کسدن 

اضکياضَای کهیاب ضػی در ةاىکی جلًُ دادن اضکياس ارائٌ عرً داعتير کٌ ةسای اظهیيان از ةاىکی ةُدن اضکياس پیغکطُتان 
ایو حُزً راً حل ارائٌ اضکياس جفت را ةسای نلایطٌ ه حؽُل اظهیيان از اؼالت آن ، اىتذاب ىهُدىر ه ةس ایو نتيا ةٌ ارزیاةی 

هلی نتاضفاىٌ ایو راً حل دُد ةٌ عیًُ ای ةسای دسیرهـسهش اضکياس ةا كیهتی ةطیار ةاالتس از ةَای . اضکياس نیپسدادتير
نػهُل نيجس گسدیر کٌ ٍشیيٌ ٍای زیادی را ةٌ نجهُغٌ داران تحهیل ه جالتتس ایيکٌ چيیو عیًُ ای در ٍیچیک از کغُرٍای 

اگس چٌ ةسدی نػتلر ٍطتير کٌ در گزعتٌ گسهٍی ةا اكرام گطتسدً ، اضکياضَای . دىیا عيادتٌ عرً ىتُدً ه اىجام ىهیغُد
کهیاب را ةا كیهتی نياضب جهع آهری ه ةرلیل در دضت داعتو ةازار نجهُغٌ داری در حُزً اضکياس ، ایو رهش را ةسای جتسان 

ٍشیيٌ ٍای پسدادتی ةسای اضکياضَای کهیاب از جیب نجهُغٌ داران تازً کار ه ىیهٌ حسـٌ ای تانیو ىهُدً اىر کٌ التتٌ انسی 
. اضت اثتات ىغرً هدرغیو حال كاةل تانل

   عایر از نيظس دیگس ؽیس نيعلی ةُدن ارائٌ اضکياس جفت ةا عهارً ؽیس نسةُط ه تحهیل ٍشیيٌ آن ةٌ نجهُغٌ داران ةیغتس 
 ریال 8000 ةَهيی ، ظسح ضفال كسن ٍغتم تُضط دالالن – ریالی انضاء عهص الریو حطیيی 5000یک اضکياس . نغذػ عُد

 ریال ةاعر ده هىیم ةساةس اضکياس تک ه ةٌ نتلؼ 16000، هلی اضکياس جفت آن درحالیکٌ اىتظار نیسهد حرهد  ةفسهش نیسضر
                                                           

 اینکه چگونه براحتی و بدون هیچ مزاحمتی ، اسکناس جاری توسط افراد سودجو به قیمتی باالتر از مبلغ اسمی اسکناس بفروش میرسد  

 .مقوله ای جدا و باعث تعجب است
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 ریال ه ةسای چَار 60000از ایو ره ةسای ضٌ غرد اضکياس ةا نتيای دههىیم ةساةس ارزش اضکياس تک ةایر !  ریال ارائٌ نیگسدد20000
!!  ریال یا دهیطت ٍشار تُنان پسدادت ىهُد2000000 ریال ه ةَهیو تستیب ةسای یک ةطتٌ عانل ؼر غرد اضکياس 80000اضکياس 

ةياةسایو اگس جفت اضکياس .  ریال ـسهدتٌ نیغُد680000 تا 650000حال آىکٌ یک ةطتٌ تُضط ایو اـساد در  نحرهدً كیهت 
پيجاً جفت # ریال1000000 جفت اضکياس ةٌ نتلؼ حراكل 50عایطتٌ ـسهش دههىیم ةساةسی اضت چسا یک ةطتٌ اضکياس دارای 

ـسهدتٌ ىهیغُد؟  "دهٍشار تُناىی
      نغاٍرً نیغُد ةسنتيای نحاضتات ضادً ةاال ، تيَا دلیل ـسهش اضکياس ةؽُرت جفت ، دالی ىهُدن جیب نجهُغٌ داران 

ةياةسایو عایر اکيُن هكت آن رضیرً اضت کٌ ٍهگام ةا رهعَای نلتُل ه اضتاىرارد جَاىی ه ةیو . تازً کار ه ةی اظالع اضت
الهللی از دسیر اضکياس جفت ةغرت پسٍیش ىهُدً تا ضهو حزف زنیيٌ نطاغر ةسای ضُدجُیی اـساد دالل ، ةا ٍشیيٌ کهتس 

اگسچٌ رضیرن ةٌ ایو ٍرف را ةا ٍهت ٍهگاىی ه غشم جری نجهُغٌ داران دهر از دضتسس . نجهُغٌ ای زیتا را جهع آهری ىهائیم
ىیطت هلی در آن عسایط ىیش ةسآهرد نیغُد اـساد ضُدجُ ةا از دضت دادن ةازار ـسهش اضکياضَای جفت ، اكرام ةٌ اـشایظ ةَای 
اضکياضَای تک ىهایير کٌ ةا ٍهگام عرن ةا كیهتَای نيعتق ةا کتاةَای اضتاىرارد جَاىی ه اـشایظ آگاٍی نجهُغٌ داران جَت 

اكرام ةٌ دسیر از ظسیق اىجهيَای تذؽؽی نیتُان راً را ةس ایو اكرام ةطتٌ ه اضکياس را ةغیًُ ای جَاىی ه نػلُل دسیر ه 
. ـسهش ىهُد

 

تصویر شماره دو 

. درداتهٌ الزم اضت یاد آهری گسدد کٌ جهع آهری دهاضکياس ه ةیغتس ةسنتيای ظتلٌ ةيری ٍای زیس تُؼیٌ نیگسدد   

  111111 ه011111ه 001111  ه  000111 ه000011 ه 000001 ناىير Progressive Serial Numbers  عهارً ضسیال اـشایغی ه یا –الؿ 

 ه 222223 ناىير Single Digit Slippage Serial Numbersعهارً ضسیال ةا یک غرد جاةجا عُىرً ه یا - ب
.  کٌ غرد ضٌ در عظ اضکياس جاةجا نیغُد322222ه232222ه223222ه222322ه222232

                                                           
 دراین مقاله اسکناسهای چاپ نرمال مد نظر بوده و بهیچ عنوان اسکناسهای چاپ اشتباه که نیازمند توضیحات جداکانه است مورد توجه  

 .نمیباشد


