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فناور ی های مالی ایران

روی پــول 5کونایــی کرواســی چهــره »فــران کرســتو فرانکوپان«، 
شاعر و سیاســت مدار کروات را در کنار »پتار زرینسکی« نشان 
می دهد. فرانکوپان عضوی از خانواده اشراف فرانکوپان و آخرین 
فرزند ذکور آنها بود.

پشــت 5کونایی، قلعه قدیمی واراژدین به تصویر کشیده شده است. 
شهر واراژدین در 81 کیلومتری زاگرب پایتخت کرواسی قرار دارد.

»گئورگیو دوبریال« اسقف کاتولیک اهل 
ایســتریا بــود کــه از حقــوق ملی بیشــتر 
کروات هــا و همچنیــن اســلوونیایی های 
تحت حاکمیت اتریش دفاع می کرد.

 پشــت 10کونایــی، »پــال آرنــا« را به 
تصویر کشیده اســت. پل آرنا یک 
آمفی تئاتر رومی اســت که در پوال، 

کرواسی واقع شده است. 

یــک  »آنتــه اســتارکویچ«، 
سیاســت مدار و نویســنده 
کــروات بــود. سیاســت های او 
حول قوانین ایالت کرواســی، 
ســرزمین های  یکپارچگــی 
کرواســی و حق مردمش برای 
تعیین سرنوشت متمرکز بود. 
او به عنــوان یکــی از اعضــای 
و  کرواســی  پارلمــان  مهــم 
حقــوق  حــزب  بنیان گــذار 
شناخته می شود.

پشت اســکناس 1000 کونایی 
مجسمه پادشاه »تومیسالو« 
و کلیســای جامــع زاگــرب را 
نشــان داده اســت. گفتنــی 
است تومیسالو اولین پادشاه 

کشور کرواسی بود.
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پشت 50 کونایی، شهر قدیمی دوبرونیک و کاخ ریاست جمهوری را به تصویر کشیده است. این کاخ و این شهر در 
قرون چهاردهم تا هجدهم مقر ریاست جمهوری کشور محسوب می شد.

»جیوو فرانوف گوندولیچ« که امروزه بیشــتر با نام »ایوان گوندولیچ« شناخته می شود، برجســته ترین شاعر باروک از 
جمهوری راگوزا )اکنون در کرواسی( بود. او را شاعر ملی کرواسی می دانند. 

روی 20کونایی کرواسی چهره »یوسیپ یالچیچ« از افسران برجسته ارتش بود و 
به خاطر کارزارهای نظامی اش در طول انقالب 1848 مجارستان و جنگ هایش در 
دفاع از کرواسی در مقابل مجارستان و براندازی سرواژ در کرواسی معروف است.

پشت این اسکناس تصویر کاخ »مانور التس« یک کاخ در شهر ووکوار، کرواسی 
است. عمارت قرن هجدهم محل موزه شهر ووکوار است. این کاخ در سال 1991 

در جنگ استقالل کرواسی ویران شد. 

پشت 100 کونایی کرواسی کلیسای جامع سنت ویتوس یک کلیسای جامع کاتولیک 
رومی در شهر ریجکا، است. همچنین بخشی از بندر »ریجکا« سومین بندر بزرگ 
کشور کرواسی به تصویر کشیده شده است. 

»ایوان ماژورانیچ«، شاعر، زبان شناس، وکیل و سیاست مدار کرواسی بود که به عنوان 
یکی از مهم ترین چهره های زندگی سیاســی و فرهنگی کرواســی در اواســط قرن 19 
شناخته می شود. 

»رادیــچ اســتیپان « سیاســت مدار 
ملی گــرای کــروات و بنیادگــذار حــزب 
دهقانان کروات است. او رهبر جنبش  
ملی گــرای کروات هــا در امپراتــوری 

اتریش- مجارستان بود.

پشــت 200 کونایــی، ســاختمان 
فرماندهی عمومی قدیمی در شهر 
اوســییک و طــرح شــهر-قلعه ای 
قدیمی در شهر تورجا را به تصویر 
کشیده است.

چهره »مارکو مارویچ«، شــاعر، وکیل، قاضی و اومانیســت دوره رنســانس کروات روی 500کونایی به تصویر کشیده شــده است. او اصطالح 
»روان شناسی« را ابداع کرد و شاعر ملی کرواسی است. به گفته »گئورگ گوتشه«، شعر حماســی جودیتا، اولین شعر بلند در زبان کرواتی 

است. 

پشت 500 کرونایی کاخ »دیوکلتیان« را به تصویر کشیده که یک کاخ باستانی است که در اواخر قرن چهارم پس از میالد برای »دیوکلتیان«، 
امپراتور روم ساخته شده و امروزه حدود نیمی از شهر قدیمی اسپلیت در کرواسی را تشکیل می دهد. 


