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فناور ی های مالی ایران

ایفــل«،  گوســتاو  »الکســاندر 
مهنــدس ســاختمان، معمــار و 
متخصص سازه های فلزی فرانسوی 
بــود. شــهرت او بــه جهــت طراحی 
بــرج ایفــل اســت. در ســال 1856 
گوستاو ایفل اولین مأموریت بزرگ 
مهندســی خود را دریافت کرد. پل 
فلزی راه آهن روی رودخانه »گارون« 
در بوردو، تنها در 26سالگی! کنترل 
تمام پروژه به ایفل سپرده شده بود. 
تمایــل او بــرای نظارت حضــوری بر 
تمامی مراحل کار نیز از قبل در این 
پروژه مشــخص بــود. زمانی کــه در 
ســال 1860 کار پل به اتمام رســید، 
کارگــران آن قدر به خاطر مشــارکت 
شــخص ایفــل در کار خشــنود و 
سپاســگزار بودنــد کــه بــه او مدالی 
اعطا کردند. 

پشت اسکناس 50فرانکی، هواپیمای »برگه 14« را نشان می دهد که در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت. 
اگزوپری خلبان این هواپیما بود.

»آنتوان ماری ژان باپتیســت اگزوپری«، نویسنده، شــاعر، اشــراف زاده، روزنامه نگار و هوانورد پیشــگام فرانسوی بود. 
او برنده چندین جایزه ادبی فرانســه و همچنین برنده جایزه کتاب ملی ایاالت متحده شــد. او را بیشتر به خاطر رمان 

»شازده کوچولو« و نوشته های غنایی اش در زمینه هوانوردی از جمله باد، شن و ستاره ها و پرواز شب به یاد می آورند.

روی اســکناس 500فرانکی، چهــره پیر و مــاری کوری دیده می شــود. خانــواده کوری در 
مجموع پنج جایزه نوبل دریافت کرد و ماری کوری نخســتین زن در جهان است که به 
جایزه نوبل دســت یافت؛ همچنین تنها زن و اولین کســی اســت که دو بار جایزه نوبل 
گرفت و تنها کســی اســت که در دو زمینه علمی متفاوت جایزه نوبل را از آن خود کرد. 
پیر کوری نیز از پیشــگامان عرصه بلورشناســی، مغناطیــس و رادیواکتیویته بــود. او و 
همســرش ماری کوری، به  همراه »آنری بکرل« در ســال 1903 موفق بــه دریافت جایزه 
فیزیک نوبل شدند. 

پشت اسکناس 500فرانکی فرانسه، ظروف آزمایشگاهی را به تصویر کشیده است. 
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پشت اسکناس 100فرانکی یکی از نقاشی های طبیعت بی جان سزان به تصویر کشیده 
شده است. 

پشت پول 200فرانکی فرانســه، پایه برج ایفل نقش 
بسته که الکساندر گوستاو ایفل آن را ساخت.

»شارل دو مونتسکیو« رو به فرشته عدالت در حال نگاه به روبه رو است. گویی با آن 
چشم های بیدار، مواظب و نگهبان است.

نقــاش  و  فرانســوی  هنرمنــد  ســزان«  »پــل 
پست امپرسیونیست بود. او اســتفاده از پرسپکتیو 
را کنــار و قواعد تثبیت شــده هنــر آکادمیــک را زیر پا 
گذاشــت و بــرای تجدیــد روش هــای طراحــی ســنتی 
بــر اســاس فضــای رنگــی امپرسیونیســتی و اصــول 

مدوالسیون رنگ تالش کرد. 


