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فناور ی های مالی ایران

برای کاستاریکا که از دو سمت محصور میان اقیانوس آرام است، 
طبیعی است که پشت اسکناس 2000کولونی صخره مرجانی، 
گاوکوسه و ستاره دریایی دیده می شود.

روی 2000کولونی چهره »مائورو فرناندز آکونا« را نشان می دهد 
که در رشته حقوق تحصیل کرد و در  دانشگاه سانتو توماس در 
سال 1869 فارغ التحصیل شد. وی به چندین سمت در دادگاه 
عالی دادگستری کاستاریکا رسید و استاد دانشگاه کالج وکال بود. 
او در سال 1880 نماینده مجلس ملی کاستاریکا شد. همچنین 
مائورو فرناندز رئیس کنگره، وزیر امالک و تجارت، مشــاور امور 

خارجه و مدیر مجلس بود.

روی این اســکناس چهره »خوزه مارفا فیگوئرز« را نشان 
می دهد که در سه نوبت رئیس جمهور کاستاریکا بود.

روی 20.000کولونــی اســکناس چهــره »کارمن لیــرا«، اولین نویســنده زن برجســته کاســتاریکایی را مالحظه 
می کنید.

پشت این اسکناس، می توانید یک جنگل بارانی و یک قارچ و 
یک ارکیده اریوپسیس را ببینید. جنگل های بارانی را می توان  

به عنوان جنگل های بارانی معتدل طبقه بندی کرد. 

پشت این اسکناس مرغ مگس خوار آتشفشانی، آفتابگردان و گیاهان قهوه را مالحظه می کنید. همچنین 
گل های پارامو را می بینید که بیشتر روی رشته کوه های آند رشد می کنند. 

روی این اســکناس چهره »ریکاردو خیمنز اورامونو« را نشان 
می دهد که سه بار رئیس جمهور کاستاریکا بوده و همچنین 

در دادگاه عالی سن خوزه خدمت کرده است.

پشت این اسکناس، جنگل ابر، قارچ چتر، گل بروملیا و پروانه 
مورفــو را می بینیــد. جنگل ابــر به جنــگل آبی معروف اســت 
که به طور کلی در مناطق مرطوب و کوهستانی وجود دارند.
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روی ایــن اســکناس چهره 
»آلفردو گونزالس فلورس« 
را نشان می دهد که از سال 
1914 تــا 1917 به عنــوان 
رئیس جمهور کاستاریکا 
خدمــت کــرد و همچنین 
ساختمان بانک بین المللی 
کاستاریکا در ســن خوزه را 

نشان می دهد.

اســکناس  پشــت 
5000کولونــی می توانیــد 
جنگل های حرا را مالحظه 
کنید که عمدتــاً در مناطق 
آمریــکای  گرمســیری 
شمالی رشد می کنند؛ زیرا 
درخت های حرا نمی توانند 
دمــای انجمــاد را تحمــل 
کننــد. همچنیــن تصویــر 
میمــون کاپوچیــن پشــت 
اسکناس 5000کولونی قرار 
دارد که بیشــتر در مناطق 
گرمسیری آمریکای مرکزی 
زندگی می کنند.

روی ایــن اســکناس  چهــره »برولیــو کاریلــو« را نشــان 
می دهــد کــه در دو دوره چهارســاله رئیس جمهــور 
ایــن کشــور بود.رنــگ اصلــی اســکناس 1000 کولونــی 
قرمز است. 

پشــت ایــن اســکناس، جنگل هــای پهن برگ خشــک 
حــاره ای و نیمه حــاره ای، یک درخت گواناکاســت، یک 

گوزن دم سفید و کاکتوس کاستاریکایی را می بینید. 


