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فناور ی های مالی ایران

روی اسکناس 1000ینی 
ژاپــن، چهــره »نوگوچی 
هیــــــده ئــــــو« دانشمنـــــد 
باکتری شناس اهل ژاپن 
نقــش بســته اســت. او 
1911 عامــل  در ســال 
ســفلیس را به عنــوان 
فلــج  بیمــاری  علــت 
پیش رونده کشف کرد. 
ادعا شده بود که نوگوچی 
چنیــن آزمایش هایــی را 
ابتدا روی بیمارانی انجام 
مــی داد کــه این بیمــاران 
هیچ اطالعی از اینکه چه 
آزمایشی روی آنها انجام 
می شــود، نداشــتند اما 
او در  دادگاه تبرئه شد.

 پشت اسکناس 10.000 ینی ژاپن تصویری از پرندگان اساطیری کشور ژاپن به نمایش 
درآمده است.

 »کیتاساتو شیباسابورو« یک دانشــمند در زمینه باکتری شناسی اهل ژاپن 
بود. کیتاساتو شیباسابورو از اواخر قرن ١٩ تا اواسط قرن ٢٠ در زمینه پزشکی 

فعال بود و به عنوان »پدر باکتری شناسی ژاپن« شناخته می شود. 

پشت اسکناس 1000 موج عظیم کاناگاوا یک باسمه چوبی معروف یا اوکی یوئه 
اثر هنرمند ژاپنی، هوکوسائی به چشم می خورد. ترجمه دقیق تر نام این اثر آن 

 سوی موج در ساحل کاناگاوا است.

پشت اسکناس 5000ینی ژاپن، اقاقیای بنفش یا اقاقیای پیچ 
دیده می شود.

»تسودا اومه کو« پیشگام آموزش زنان در دوره میجی ژاپن بود. 
فعالیت های او بر اساس فلسفه اش بود که آموزش باید بر توسعه 
هوش و شــخصیت فــردی متمرکز باشــد. او ارزش زیــادی برای 

حقوق و جایگاه زن در اجتماع قائل بود.

» فوکوزاوا یوکیچی« از پرکارترین نویسندگان و روزنامه نگاران دوران خود بود و ده ها کتاب نوشته  
است. او معتقد به برابری حقوق زن و مرد بود. یوکیچی در سال 1899 کتابی با عنوان »یادگیری 
بهتر برای زنان« را منتشر کرد که در آن زمان رکورد فروش در کشور ژاپن را شکست.  در این کتاب 
او به این موضوع اشاره کرده بود که زنان در کنار ازدواج مناسب می توانند حضور فعال و مؤثری 

در دانشگاه و جامعه داشته باشند.

اســکناس 10.000ینــی جدیــد 
بــه تصویــر »ایشــی  منقــش 
شیبوساوا«، بانکدار و کارآفرینی 
اســت کــه از او به عنــوان پــدر 
سرمایه گذاری ژاپن یاد می شود. 

پشت 10.000ینی ژاپن؛ ایستگاه 
توکیو در خیابان چیودا را نشان 
میدهد. 
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روی اســکناس 2000 ینــی ژاپــن؛ دروازه   آبان 1401
شوریمون را به تصویر کشیده که در محله 
»شوری ناها«، مرکز استان اوکیناوا، ژاپن 
اســت. ایــن دومیــن دروازه اصلــی قلعــه 
شوری است.

پشــت اســکناس 1000 ینــی فعلــی ژاپن 
کــوه فوجــی قــرار دارد کــه بلندتریــن کوه 
ژاپن اســت که 3776.24 متر )12389.2 
فوت( ارتفاع دارد. این دومین آتشفشان 
مرتفع در جزیــره ای در آســیا و هفتمین 
قله مرتفع جزیره روی زمین است. 

روی اســکناس 5000ینــی، چهــره 
»ایچیــو هیگوچــی« بــا نــام واقعــی 
»ناتسوکو هیگوچی« نویسنده ژاپنی 
از دوره میجی نقش بسته است.

پشــت 5000ینی، تصویــر »زنبق«، 
پردینــه تاشــو شــش صفحه ای اثــر 
»اوگاتا کورین«، نقاش مشهور ژاپنی 
دیده می شود. 

پشت اسکناس 2000ینی، تصویری از کتاب »داستان گنجی«، نوشته »موراساکی شیکیبو« 
یکی از رمان های ژاپنی نوشته شده در آغاز سده 11 میالدی دیده می شود.


