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فناور ی های مالی ایران

پشت اسکناس جدید؛ زیســت بوم های 
جنگلی معتدل را می دهد.

»سور د ال کروز«، نویسنده، و راهبه و یکی 
از چهره های فرهنگ اسپانیایی است.  زیست بوم های ساحلی، دریایی و جزیره ای که در قالب ذخیره گاه زیست کره ال ویزکینو و نهنگ خاکستری نشان داده شده اند.

روی اسکناس 50پزویی، منطقه ای موسوم 
به آمریکای میانه به نمایش درآمده است. 
آمریکای میانه، یک منطقه و دوره فرهنگی 
در قــاره آمریکاســت و عناصــر پررنگــی از 
فرهنگ پیشااســتعماری در آن به چشم 
می خــورد. به عالوه، نمادهایــی از فرهنگ 
آزتــک بــه چشــم می خــورد کــه در بنیــاد 
تنوچتیتالن نگهداری می شوند. 

پشت اسکناس 20پزویی، تصویری از تنوع زیستی مکزیک در ذخیره گاه 
زیست کره سیان کا به نمایش درآمده است. 

زیســت بوم های ســاحلی و دریاچه ای از 
طریق نمایش تصویر سمندر مکزیکی و 
ناحیه شوچیمیلکو نشان داده شده اند. 

چهــره »بنیتــو خــوارس«، سیاســت مدار 
مکزیکی که پنج بار به عنوان رئیس جمهور 
مکزیک خدمت کرده، به چشم می خورد. 
او از شخصیت های برجسته مکزیک است 
و زادروز او 21 مارس، تعطیل عمومی است.  
در کنار چهره بنیتو خــوارس، نماد ال رفورما 
جلوه گری می کند. ال رفورما به مجموعه ای 
از قوانیــن اساســی اشــاره دارد کــه در طول 
دهــه 1850 در مکزیــک پــس از ســرنگونی 
دیکتاتوری ژنــرال »ســانتا آنا« وضع شــد. 
این قوانین به دنبال تضعیف قدرت سنتی 
کلیسای کاتولیک و ارتش و نیز مدرن سازی 

کشور بود. 

ســال 2018، بانــک مرکــزی مکزیــک اســکناس 20پزویی جدیــد را به 
مناسبت دویستمین سالگرد استقالل مکزیک منتشر کرد .
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چهره »اکتاویو پاز«، شاعر و دیپلمات مکزیکی 
و »روســاریو کاســتیانوس«، شــاعر و نویسنده 
مکزیکی به تصویر کشیده است. 

زیســت بوم های جنگلــی خشکی پســند کــه 
خفــاش دمــاغ دراز مکزیکی بــر فــراز آن پرواز 
می کند. 

»میــگل  چهــره 
ایدالگو« و »خوزه ماریا 
مورلــوس«، دو قهرمان 
جنگ هــای اســتقالل 
چشــم  بــه  مکزیــک 
ایدالگــو  می خــورد. 
به عنــوان پــدر ملــت 
و مورلــوس به عنــوان 
قهرمان ملی شــناخته 

می شوند. 

زیست بوم های بیابانی 
از  نمایــی  قالــب  در 
ذخیره گاه زیست کره ال 
پیناکات و گرن دزیرتو د 
آلتار به نمایش درآمده 
کــه بــر فــراز آن عقابــی 
طالیی به پــرواز درآمده 
است.

زیســت بوم های جنگلــی اســتوایی در قالــب ذخیــره گاه 
زیســت کره کاالکمول و جگــوار )پلنــگ آمریکایی( نشــان 

داده شده اند. 

چهــره »فرانسیســکو مــادرو«، »هرمیــال گالینــدو« و 
»کارمن ســردان«، ســه قهرمان انقــالب مکزیک دیده 
می شوند. همچنین در پس زمینه یک لوکوموتیو بخار 

دیده می شود. 


