YENI 10 MANATLIQ KAĞIZ PUL NİŞANI

AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
MƏRKƏZİ BANKI

YENİ 10 MANATLIQ KAĞIZ PUL NİŞANININ MÜHAFİZƏ SİSTEMİ
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Mühafizə elementləri
1 Gizli nominal
2 LEAD holoqramı
3 Mürəkkəbsiz çap
4 Qabarıq çap
5 SPARK® live
6 Görmə qüsuru olanlar
üçün tanıma elementi
7 Su nişanı
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Ölçüləri 134 x 70 mm, Ön tərəfi
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8 Seriya nömrəsi
9 Mühafizə sapı RollingStar®
 Sayrışan rəngli boyalar
 Xüsusi dəqiq cizgilər
 Mikromətn
 Sürətçıxarmaya qarşı
xətlər strukturu
 Rənglərin bölgüsü
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4 Arxa tərəfi

YENI 10 MANATLIQ KAĞIZ PUL NİŞANININ MÜHAFİZƏ ELEMENTLƏRİNİN TƏSVİRİ
HƏRƏKƏT ETDİR

SPARK® live

Nominalın gizli rəqəmi

Dinamik işıq effekti saçan və yaşıldan
göyə dəyişən boyada İçəri Şəhərin bir
hissəsinin təsviri. Pul nişanını çevirdikdə
elementin üzərindəki halqalar üç ölçülü
hərəkət effekti yaradır.

Pul nişanını hərəkət etdirdikdə nominalın gizli rəqəmi görünür.

Sayrışan rəngli boyalar

LEAD holoqramı

Mühafizə sapı RollingStar®

"10" rəqəmi və "AZN" yazısı
bənövşəyi və qızılı rənglərdən
ibarət sayrışan boyalarda əks
etdirilmişdir.

Holoqrafik folqa üzərində Qız Qalasının 3D
effektində təsviri əks olunur. Qız Qalasının aşağı
hissəsində 3D effektində hərəkət edən Xəzər
dənizinin dalğaları təsvir olunur. Holoqramın
yuxarı hissəsində nominalın iri ölçüdə rəqəmi
rəngi dəyişən parıltılı effektdə verilmişdir.
Holoqramın müxtəlif hissələrində rəngi dəyişən
minimətnlər və nominalın rəqəmləri
yerləşdirilmişdir. Pul nişanını hərəkət etdirdikdə
holoqram üzərində sayrışan rənglərin dəyişməsini
görmək mümkündür.

Metal görünüşə malik olan mühafizə
sapının üzərində "10" rəqəmi və "AMB"
yazıları əks olunmuşdur. Pul nişanını
hərəkət etdirməklə mühafizə sapının
yaşıldan göyə dəyişməsi və dinamik
işıq effekti görünür.

HİSS ET

Qabarıq çap
Pul nişanının müəyyən
sahələrində barmaqla
hiss olunan qabarıq çap
elementləri mövcuddur.

BAX

Görmə qüsuru olanlar
üçün tanıma elementi
Görmə qüsuru olanlar üçün
pul nişanının üzərində
həqiqiliyini və nominalını
müəyyən etməyə imkan
yaradan xətlər əks olunur.

BAX

Su nişanı
Pul nişanını işığa
tutduqda Azərbaycan
Respublikasının Dövlət
Gerbi və nominalın
rəqəmi təsvir olunmuş
su nişanı görünür.

Mühafizə sapı
RollingStar®
İşığa tutuduqda mühafizə
sapının üzərində təkrarlanan struktur və yazılar
görünür.

ULTRABƏNÖVŞƏYİ İŞIQ

Xüsusi dəqiq cizgilər

Mikromətn

Xüsusi dəqiqliklə çap olunmuş
çox rəngli uzlaşan cizgilər

Böyüdücü ilə baxdıqda
“AZƏRBAYCAN MƏRKƏZİ
BANKI” sözləri oxunur.

Surətçıxarmaya qarşı
xətlər strukturu

Rənglərin bölgüsü

Flurosent elementlər

Bir element daxilində
rənglərin bir-birinə keçidi

Ultrabənövşəyi işıq altında pul nişanının ön və
arxa tərəflərində müxtəlif flurosent təsvirlər görünür.

Moar effekti yaradan
xətlər strukturu

İçəri Şəhər Orta Şərqin ən
qədim yaşayış məskənlərindən
biri kimi Azərbaycan xalqının
tarixi mədəni irsi hesab olunur.

Yeni 10 manatlıq pul nişanı hazırda tədavüldə olan 10 manatlıq pul
nişanı ilə eyni dizayna, lakin yeni və daha təhlükəsiz mühafizə sistemlərinə
malikdir. Yeni 10 manatlığın dizayn mövzusu olaraq “Azərbaycan Tarixi” mövzusu saxlanılmışdır. Hazırkı 10 manatlıqdan fərqli olaraq yeni pul
nişanının ön tərəfində su nişanı kimi Azərbaycanın Dövlət Gerbi təsvir
olunmuş, sol tərəfdə üzərində 3d effektində Qız Qalası əks olunan yeni
holoqram, sağ tərəfdə İçəri Şəhərin qala divarlarını əks etdirən rəngi
dəyişən və hərəkət edən halqalardan ibarət yeni möcuzəli rənglər və
kənarlarda görmə qüsuru olan insanlar üçün tanınma elementi əks
olunmuşdur.
Pul nişanının arxa tərəfində isə üzərində "10" rəqəmi və "AMB" yazısı olan
pəncərə tipli rəngi dəyişən yeni mühafizə sapı, eləcə də üzərində "10 AZN"
yazıları olan sayrışan rənglər əks etdirilmişdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
MƏRKƏZİ BANKI

Arxeoloji tədqiqatlara əsasən
İçəri Şəhərin tarixi e.ə. III-I
əsrlərə, burada əhalinin sıx
məskunlaşması isə eramızın
VIII-IX əsrlərinə təsadüf edir.
İçəri Şəhər Kompleksinin əsas
atributları hesab olunan Qız
Qalası və Şirvanşahlar Sarayının tarixi isə eramızın X-XIV əsrlərinə söykənir.
Qədim tarixi köklərə malik olan memarlıq nümunəsinin təsvirləri əsrlər
boyu bir çox mədəniyyət və incəsənət nümunələrində, xalçalarda, rəsm
əsərlərində, eləcə də pul sikkələrində geniş istifadə edilmişdir. 1991-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra onun
ilk kağız pullarının üzərində də məhz İçəri Şəhərin atrubutlarından olan Qız
Qalası öz əksini tapmışdır.
İçəri Şəhər 1977-ci ildə tarix-memarlıq qoruğu statusunu almış, 2000-ci ildə
isə Qız qalası və Şirvanşahlar Sarayı ilə birlikdə UNESCO-nun Dünya Mədəni
İrsi siyahısına daxil edilmişdir.

Rəşid Behbudov küçəsi 90,
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri AZ1014

Telefon: (994 12) 493 11 22
E-mail: mail@cbar.az

