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فناور ی های مالی ایران

روی اســکناس  500مارکــی، چهــره »ماریــا ســیبیال مریــان«، 
طبیعت شناس و تصویرگر علمی آلمانی را می بینیم.  او یکی 
از اولین طبیعت شناســان اروپایی بود که مستقیماً حشرات 
را مشاهده می کرد. 

پشت اسکناس 500مارکی گل قاصدک، زمین سنجان و یک 
پروانه دیده می شود. 

 ســاختمان کتابخانه آلته بیبلیوتک در برلین، بنا 
به دســتور فردریک کبیر از ســال 1774 تا 1780 )بر 
اساس برنامه های گئورگ کریستین اونگر و گئورگ 
فردریش بومان به سبک باروک( ساخته شد.

»ویلهلم کارل گریم« و برادر 
کوچک تر »ژاکــوب گریم« 
زبان شناسان، پژوهشگران 

و دانشوران آلمانی بودند.

صاحب نقش 10مارکی، »یوهان کارلوس فریدریش گاوس« ریاضی دان، ستاره شناس 
و فیزیک دان آلمانی اســت. به دلیل تحقیقات و دســتاوردهای بی مانند و بی شمار 

گاوس، به او لقب »شاهزاده ریاضی دانان« را داده اند. 

»سکستانت« یک ابزار ناوبری با بازتاب دوگانه می بینیم که فاصله زاویه ای بین دو 
جسم قابل مشاهده را اندازه گیری می کند. کاربرد اصلی سکستانت اندازه گیری زاویه 

بین یک شیء نجومی و افق برای اهداف ناوبری آسمانی است.

»بتینا فون آرنیم« که چهره اش بر 5مارکی 
نقــش بســته، یکــی از برجســته ترین 
نویســندگان آلمانــی و از مشــهورترین 
شــخصیت های ادبی جنبش رمانتیک 

آلمان محسوب می شد.

دروازه برلیــن کــه نقــش آن را بــر 5مارکی 
می بینیــم،  در طــول عمــر خــود اغلــب 
محلی برای رویدادهای مهم تاریخی بود 
و امــروزه نه تنها به عنوان نمــادی از تاریخ 

پرفرازونشیب اروپا شناخته می شود. 

روی اســکناس 100مارکــی 
چهره »کالرا یوزفینه شومان«، 
پیانیست، آهنگ ساز و معلم 
پیانــو آلمانــی نقــش بســته 
اســت. او به عنــوان یکــی از 
برجسته ترین پیانیست های 
دوران رمانتیــک شــناخته 
می شود.
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سال ششم
شماره شصت و سوم

 آبان 1401

چهره »آنته فون درسته-هولســهوف« روی اســکناس 20مارکی 
نقش بسته است. او یک نویسنده، شاعر و آهنگ ساز اهل آلمان 

بود که در ژانویه 1797 متولد و در سال 1848 درگذشت. 

اســکناس   پشــت 
100مارکی هم عکس 
یک پیانو است.

روی 50مارکــی چهــره »یوهــان بالتــازار نویمــان« را می بینیــم. او 
که معموالً با نــام بالتازار نویمان شــناخته می شــود، یک معمار و 

مهندس توپخانه نظامی آلمانی بود.

پشــت اســکناس 50مارکــی نمایی 
از کاخ وورتســبورگ در مرکــز شــهر 

وورتسبورگ دیده می شود. 

 پشــت اســکناس 
20مارکــی، یــک قلم 
با پر پرنده می بینیم. 

 روی 200مارکی چهره »پل ارلیش«، پزشک و دانشمند آلمانی برنده جایزه نوبل را 
می بینیم  که در زمینه های هماتولوژی، ایمونولوژی و شیمی درمانی ضدمیکروبی 
فعالیت می کرد. از جمله مهم ترین دستاوردهای او یافتن درمانی برای سیفلیس 

در سال 1909 و اختراع تکنیک پیش ساز رنگ آمیزی گرم بود.

پشت اسکناس 200مارکی هم ابزار کار پل ارلیش، یک »میکروسکوپ« است.

واحد پولی این کشور درحال 
حاضر یورو است 


