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فناور ی های مالی ایران

روی اسکناس 50فرانکی بلژیک، 
چهــره »بودوئــن و فابیــوال« بــه 
تصویــر کشــیده شــده اســت. 
ایــن زوج به دلیل اینکــه فرزندی 
نداشتند، بعد از مرگ »بودوئن« 
پادشــاهی بــه بــرادر کوچک تــر 
پادشاه یعنی آلبرت دوم رسید.

پشت این اسکناس ساختمان اتم را به تصویر کشیده است. این بنا که 
توسط مهندس »آندره واترکین« و معماران آندره و ژان پوالک طراحی 
شده، 102 متر )335 فوت( ارتفاع دارد.

روی 100فرانکی، چهره »جیمز سیدنی ادوارد بارون انسور« را می بینیم. او یک 
نقاش و چاپگر بلژیکی بود که تأثیر مهمی بر اکسپرسیونیسم و سوررئالیسم 
داشت. او  بیشتر عمر خود را در اوستنده زندگی کرد.

پشت این اسکناس یکی از نقاشی های جیمز ادوارد به تصویر کشیده شده که 
در سال 1888 نقاشی شده است.

پشــت اســکناس 200فرانکی هــم ساکســیفون زدن چند 
هنرمند به تصویر کشیده شده است.

روی 200فرانکــی چهــره »آنتونــی ژوزف ســاکس«، 
مخترع و نوازنده بلژیکی نقش بســته اســت. او مخترع  
ساکســیفون اســت و همچنیــن فلــوت و کالرینــت 

می نواخت.

روی اســکناس 20فرانکی بلژیــک، چهره »بودوئــن«، پادشــاه بلژیک به 
تصویر کشیده شده است. او از 17 جوالی 1951 به صورت رسمی به عنوان 
پادشــاه کشــورش معرفی شــد و تا پایان مرگش یعنی در ســال 1993 این 

عنوان را در اختیار داشت.

»رنه فرانسوا گیسلن ماگریت« یک هنرمند سوررئالیست بلژیکی بود که 
به خاطر خلق تعدادی تصویر شوخ و تأمل برانگیز به شهرت رسید. آثار او 
اغلب اشیای معمولی را در یک زمینه غیرمعمول به تصویر می کشیدند.

پشت اســکناس 500فرانکی بلژیک، اثری تلفیقی از »رنه فرانسوا« به 
نمایش درآمده است. با این توضیح که چند مرد با چهره ای نامشخص و 
مرموز در کنار صندلی های خودشان ایستاده اند.
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1000فرانکــی  روی 
قدیمــی بلژیــک، چهــره 
پرمکــه«،  »کنســتان 
مجسمه ســاز  و  نقــاش 
بلژیکــی نقــش بســته که 
از چهره هــای برجســته 
اکسپرسیونیسم فالندری 
به شمار می رود.

کاخ  50فرانکــی  پشــت 
ســلطنتی دوران بودوئــن و 
فابیوال را می بینیم.

پشــت 2000فرانکــی، یکــی از 
طرح های »ویکتور هورتا« که به 
شکل یک تندیس زینتی است 
به تصویر کشیده شده است.

روی 2000فرانکی چهره »ویکتور 
پیــر هورتــا«، معمــار و طــراح 
بلژیکــی و یکــی از بنیان گــذاران 
جنبش هنر نو در بلژیک است. 

پشت اسکناس 1000فرانکی نیز کارگری تنومند دیده می شود که اثر »کنستان پرمکه« است. 
گفتنی است مجسمه این اثر نیز توسط خود »پرمکه« ساخته شد.

واحد پولی این کشور درحال 
حاضر یورو است 


