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فناور ی های مالی ایران

روی اســکناس 50 دالری 
چهره »دیویــد اونایپون« 
را می بینیم. او از حامیان 
سرسخت خودمختاری 
در اســترالیا و همچنیــن 
اولیــن نویســنده بومــی 
بود که مأمور شــد کتابی 
را در مــورد بومیان کشــور 
جمع آوری کند.

ژنرال »سر جان موناش« یکی از بهترین ژنرال های متفقین در 
جنگ جهانی اول و مشهورترین فرمانده تاریخ استرالیا بود. 
تصویر او را  پشت اسکناس 100 دالری استرالیا  می بینیم.

»دیم نلی ملبا« که چهره اش روی 100 دالری استرالیا نقش بسته، 
یکــی از مشــهورترین خواننــدگان اواخــر دوران ویکتوریــا و اوایل 
قرن بیستم و اولین استرالیایی بود که به عنوان یک موسیقیدان 

کالسیک به شهرت بین المللی دست یافت. 

»ماری جین گیلمــور« نویســنده و روزنامه نگار اســترالیایی بود کــه به دلیل مشــارکت های پربارش در 
ادبیات استرالیا و گفتمان ملی شناخته شده است. گیلمور آثار شگرف خود را تا دوران پیری حفظ کرد 
و آخرین کتاب شعر خود را در سال 1954 در 89سالگی منتشــر کرد. گیلمور در 97سالگی درگذشت. 
او هم نثر و هم شعر می نوشــت. گیلمور در نواحی روستایی نیو ســاوت ولز به دنیا آمد و دوران کودکی 
خود را در اطــراف رودخانه ریورینا گذرانــد. گیلمور در 16ســالگی به عنوان معلم مدرســه کارش را آغاز 
کرد. او خــود را با جنبش روبه رشــد کارگــری درگیر کــرد و همچنین یکــی از ارادتمندان بــه دیدگاه های 

سوسیالیسم بود.  

»ماری ریبی« مشــهور به خواهر هیدوک که چهره او بر اسکناس 
20دالری نقش بسته، تاجر، مالک کشتی و تاجر انگلیسی االصل 
بود که به عنــوان محکوم به اســترالیا منتقل شــد، امــا در ادامه به 

نویسنده و تاجری موفق و مشهور بدل شد. 

پشت اسکناس 20 دالری اســترالیا، چهره کشیش »جان فلین«  
اســت. تأســیس اولیــن آمبوالنــس هوایی جهــان بــه نــام او ثبت 
شده است.

بانجــو  بارتــون  »انــدرو 
پاترسون«، شاعر، روزنامه نگار 
و نویسنده استرالیایی بود. او 
تصنیف ها و شعرهای زیادی 
دربــاره زندگــی اســترالیایی 
نوشت. چهره او را بر 10 دالری 
استرالیا می بینیم. 
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»ادیت کوان« که چهره او را پشــت 50 دالری اســترالیا می بینیم، یک اصالحگر اجتماعی اســترالیایی بود که برای حقــوق و رفاه زنان و کودکان، کار می کرد. او بیشــتر 
به عنوان اولین زن استرالیایی شناخته می شود که به عنوان نماینده مجلس به مردم خدمت کرده است.کوان همچنین یکی از مدافعان اصلی آموزش عمومی و حقوق 
کودکان بود )به ویژه کســانی که از مادران مجرد متولد می شــدند(. او یکی از اولین زنانی بود که در یک هیئت آموزشــی محلی خدمت کرد و در سال 1906 به تأسیس 
انجمن حمایت از کودکان کمک کرد که البی های آن به ایجاد دادگاه کودکان در سال بعد منجر شــد. کوان از بنیان گذاران انجمن خدمات زنان در سال 1909 بود و در 

سال 1911 به تأسیس شعبه ایالتی شورای ملی زنان کمک کرد.

پشت 5دالری، ســاختمان پارلمان اســترالیا، محل 
تشکیل جلسات پارلمان استرالیا و مقر قوه مقننه 
دولت استرالیاســت. این بنا در کانبرا پایتخت این 
کشــور قــرار دارد و در 9 مــی 1988 توســط الیزابــت 
دوم ملکه استرالیا افتتاح شد. در طراحی این بنا از 
بومرنگ الهام گرفته شده  است. ساختمان پارلمان 
دارای 4700 اتاق و فضاهای متنوع است. تاالر بزرگ 
و خانه نمایندگان و نیز دفتر سناتورها بخش هایی 
از این سازه هســتند. دفتر نخســت وزیر استرالیا و 
ســایر دفاتر وزارتی در قســمت نخســت وزیری قرار 

گرفته  است.

روی  5دالری اســترالیا، 
چهــره، ملکــه الیزابــت 
دوم ملکــه بریتانیانقــش 
بســته که آگوســت 2022 
در 96سالگی درگذشت.


