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فناور ی های مالی ایران

»اوا پرون«، معروف 
بــه »اویتــا«، فعال 
سیاســی و یکی از 
و  قدرتمندتریــن 
محبوب ترین زنان 
کشــور آرژانتیــن 
بود. او همسر دوم 
»خــوان پــرون«، 
ر  ئیس جمهــو ر
آرژانتین بــود که از 
سال 1946 تا زمان 
مرگــش در ســال 
1952 بانــوی اول 
این کشور بود. 

»مارتین میگوئل دی گومس«، رهبر نظامی محبوبی بود که در طول جنگ استقالل آرژانتین از شمال غربی آرژانتین در برابر ارتش سلطنتی اسپانیا 
دفاع کرد. دیگر چهره ای که روی این پول قرار دارد، »خوانا ازوردوی دِ پادیال« است که برای استقالل بولیوی جنگید. او در قاره آمریکای جنوبی چنان 

محبوب شد که آرژانتینی ها نیز احترام ویژه ای برای او قائل هستند. 

200پزویــی جدید جنــگ گائوچــو را بــه تصویر 
کشیده که چریک های آرژانتینی به فرماندهی 
ژنرال مارتین گومس سوار بر اسب برای استقالل 
کشورشان در سال 1817 با ارتش سلطنتی وفادار 

به اسپانیا مبارزه می کنند. 

پشت 500پزویی جدید سربازان را در حال 
ادای احترام به پرچم آرژانتین در سال 1812 
نشان می دهد. 

»مانوئل بلگرانو«، سیاست مدار، حقوق دان، از رهبران نظامی جنگ های استقالل و خالق پرچم آرژانتین است. در کنار او چهره »ماریا رمدیوس دالواله« مشهور به مادر میهن دیده می شود که او نیز از قهرمانان مشهور جنگ های استقالل 
آرژانتین است.  »مانوئل بلگرانو« در سوم ژوئن 1770 در بوئنوس آیرس در خانه پدری خود به دنیا آمد. او در زمان انقالب فرانسه در دانشگاهی در اسپانیا، با ایده های عصر روشنگری آشنا شد و پس از مدتی به ریو د ال پالتا بازگشت و در آنجا 
سعی کرد برخی ایده های سیاسی و اقتصادی جدید را ترویج دهد، اما با مقاومت شدید »پنینسوالر«های محلی مواجه شد. این طرد، او را به سمت گرایش به خودمختاری بیشتر وطنش از رژیم استعماری اسپانیا سوق داد. در ابتدا، او خواهان 
ترویج کارلوتیسم و حمایت از به سلطنت نشاندن »کارلوتا خوآکینا« بود. پس از آن حامی انقالب »می«  شد و این انقالب توانست »بالتاسار هیدالگو د سیسنروس« را در 25 می 1810 از قدرت برکنار کند. »بلگرانو« پس از پیروزی انقالب 

به عنوان یکی از اعضای رأی دهنده »پریمیرا خونتا« که نظام جدید سیاسی منطقه بود، انتخاب شد.
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پشت پول 100پزویی؛ گسترش حق رأی به زنان در آرژانتین در سال 1947 به تصویر کشیده شده است.

»ماتوراس« که  با نام »خوزه د سن مارتین« یا آزادی خواه آرژانتین، شیلی و پرو شناخته می شود، ژنرال آرژانتینی 
و رهبر اصلی بخش های جنوبی و مرکزی آمریکای جنوبی برای استقالل از اسپانیا بود.

پشت 1000پزویی جدید سربازان آرژانتینی را در سال 1812 نشان می دهد که در حال عبور از رشته کوه های آند هستند. 
رشته کوه آند طوالنی ترین رشته کوه جهان است.

 انستیتو مالبران در بوئنوس آیرس آرژانتین.

چهره دکتــر »رامون کاریلــو« روی ایــن پول نقش 
بسته که به عنوان اولین وزیر بهداشت آرژانتین 
از ســال 1949 تــا 1954، شــهرت یافت. همچنین 
تصویــر اولیــن زن آرژانتینــی که مدرک پزشــکی 
دریافت کرد، »سیسیلیا گریرسون« هم روی این 

اسکناس نقش بسته است.


