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فناور ی های مالی ایران

چهــره »رومینــاوی«، یکــی 
از قهرمانان جنــگ اینکاها 
با اســتعمارگران اسپانیایی  
دیده می شود. پس از مرگ 
امپراتــور آتاهوالپــا، او در 
ســال 1533 مقاومت علیه 
اســپانیایی ها را در قسمت 
شــمالی امپراتــوری اینکاها 
)اکــوادور امــروزی( رهبــری 
کرد. طبق ســنت، او دستور 
داد گنج شهر را پنهان کنند 
و شــهر را بســوزانند تــا از 
غارت توسط اســپانیایی ها 
جلوگیــری شــود. اگرچــه 
اســیر و شــکنجه شــد، امــا 
هرگــز گنــج را فاش نکــرد. از 
ســال 1985، اول دســامبر 
به عنوان روز بزرگداشــت او 
جشن گرفته می شود.

پشت اسکناس 5000 سوکره ای نمایی 
از تنــوع زیســتی بی نظیــر اکــوادور بــه 
چشم می خورد. اکوادور یکی از هفده 
کشــور با تنــوع بســیار زیــاد در جهان 
محسوب می شود.

نشــان رســمی اکوادور که در 31 اکتبر 
1900 توســط کنگــره تصویب شــد، به 

چشم می خورد.

چهره »خوان ماریا مونتالوو ی فیالوس«، نویسنده و مقاله نویس اکوادوری دیده می شود. او روح سرکش و ناآرامی داشت و در اظهارنظرهای سیاسی و مذهبی بی پروا 
بود، به این خاطر مغضوب سیاست مداران و کلیسای کاتولیک بود و بیشتر عمر خود را در تبعید در پاریس گذراند. مشهورترین اثر او دنباله ای است که بر دن کیشوِت 
»میگل دو سروانتس« به نام »فصل های فراموش شده سروانتس« نوشت که پس از مرگ در سال 1895 منتشر شد. او سرانجام بر اثر بیماری سل در پاریس درگذشت. 

جسد مومیایی شده او اکنون در مقبره ای در زادگاهش، آمباتو قرار دارد.

 »ســیمون بولیــوار«، فرمانــده انقالبــی و سیاســت مدار ونزوئالیــی، رهبــر انقالب هــای 
آزادی بخش آمریکای التین از استعمار اسپانیا است. 

بنای تاریخی پاســیو لوس پروســرس )گذر قهرمانــان( در شــهر کاراکاس 
ونزوئال، نزدیک فورت تیونا و آکادمی نظامی ارتش بولیوار دیده می شود.

نشان رسمی 
اکوادور

نشان رسمی اکوادور که در 31 اکتبر 1900 توسط کنگره تصویب شد، به چشم می خورد. 
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شماره شصت و سوم

پشــت اســکناس 10.000 ســوکره ای، تصویر میدان اســتقالل، میــدان عمومی 
اصلی و مرکــزی کیتو، دیده می شــود. ویژگی اصلــی این میــدان، قرارگرفتن بنای 
یادبود قهرمانان اســتقالل در مرکز آن است. این میدان توســط کاخ کاروندلت، 
کلیسای جامع متروپولیتن، کاخ اسقف اعظم، کاخ شهرداری و هتل پالزا گراند 

احاطه شده است.

چهــره »ویســنته روکافورتــه«، یکــی از چهره هــای تأثیرگــذار در سیاســت اکــوادور و 
رئیس جمهور اسبق این کشــور دیده می شــود. او در یک خانواده اشرافی در گوایاکیل 
اکوادور به دنیا آمد و در جوانی برای تکمیل تحصیالتش به مادرید فرستاده شد. او در 
سال 1807 به اکوادور بازگشت و متعهد شد که سرزمین خود را ابتدا از سلطه اسپانیا و 
سپس از جمهوری کلمبیا آزاد کند. 

چهره »سباستین د باللکازار«، فاتح اسپانیایی اکوادور دیده می شود. دی باللکازار به عنوان بنیان گذار شهرهای مهم استعماری اولیه در بخش 
شمال غربی آمریکای جنوبی شناخته می شود.

نشان رســمی اکوادور که در 31 اکتبر 1900 توسط کنگره تصویب شد، به چشــم می خورد. در پس زمینه این سپر 
بیضی شکل، کوه چیمبورازو قرار دارد، در حالی که رودخانه خروشان گوایاس در دامنه آن جاری است. چیمبورازو 
همچنین بلندترین کوه اکوادور و بخشی از رشته کوه آند است. قایق بخار روی رودخانه نیز گوایاس نام دارد. این 
کشتی در گوایاکیل ساخته شد و اولین کشتی بخاری بود که هم در اکوادور و هم در کل آمریکای جنوبی ساخته شد.

چهره »آنتونیو خوزه د ســوکره«، معروف به »گرن ماریســکال د ایاکچو« دیده می شــود. او رهبر اســتقالل 
ونزوئال بــود کــه به عنــوان رئیس جمهور پــرو و دومیــن رئیس جمهــور بولیــوی خدمت کــرد. ســوکره یکی از 
نزدیک ترین دوستان »سیمون بولیوار« بود. به دلیل تأثیر او بر امور ژئوپلیتیک آمریکای التین، تعدادی از 
اماکن مهم در این قاره اکنون نام سوکره را بر خود دارند. 

نشان رســمی اکوادور که در 31 اکتبر 1900 توســط کنگره تصویب شد، به چشم 
می خورد. 


