
102
ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

 اره ماهــی برنجــی بــرای 
اندازه گیــری خــاک طــال. 
اره ماهی دارای سری بزرگ و 
مسطح به شکل لوزی است 
کــه دم صــاف و بلنــد آن بــه 
ســمت خــود اره ماهــی خم 
شــده اســت؛ طــوری کــه در 
همان جهت سر ماهی قرار 
دارد. این اره ماهی که توسط 
قوم اشانتی برای وزن خاک 
 طــال ســاخته شــده، نمــاد 
آمــوزش و ســالمت اســت. 
به عــالوه، این اســکناس به 
کامپیوتری شــدن در غــرب 
آفریقا اشــاره دارد؛ دســتی 
در حــال لمــس صفحــه 
یــک تبلــت اســت کــه زیــر 
آن نقشــه کشــورهای غرب 
آفریقا قرار دارد. 

پشــت ایــن اســکناس، کوب 
)کل آفریقایــی( بــه تصویــر 

کشیده شده است. 

روی اسکناس 2000فرانکی به جز نماد اره ماهی قوم اشانتی، نمادهای حمل ونقل 
مانند اتوبوس، قطار، هواپیما و برج مراقبت فرودگاه دیده می شود. 

پشت اسکناس 2000فرانکی تصویر ماهی هامور کشیده شده است. 
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روی اســکناس به جز اره ماهی برنجی برای اندازه گیری خاک طال که توســط 
قوم اشانتی ساخته شده، تجهیزات مخابراتی مانند ماهواره و دیش ماهواره 

نیز دیده می شود. 

پشت اســکناس، مانند دیگر اسکناس ها به طبیعت سنگال اشــاره دارد و 
تصویر  پرنده )موزخوار نوک زرد( را می بینیم.

روی اسکناس 5000فرانکی  چهره یک 
زن جوان دیده می شود که موهای خود 
را به سبک و سیاق مدل موی آفریقایی 
بافته و آن را با صدف تزئین کرده است. 
در کنــار چهــره زن جــوان آفریقایــی، 
تصویر کارخانه استخراج اورانیوم کوالژ 

شده است.

پشت این اســکناس، صحنه ای عادی 
در یــک بــازار محلــی آفریقــا به چشــم 
می خورد که زنان همراه با کودکان خود 
مشغول خرید ظروف سفالی هستند.

روی اسکناس 1000فرانکی به جز نماد اره ماهی، نمادهای 
آموزش و بهداشت مانند کتاب، کره جغرافیایی، وایت برد، 

عالمت صلیب سرخ و مانند اینها نیز وجود دارد. 

پشــت اســکناس 1000فرانکــی  شــتر را کــه در کشــورهای 
آفریقایی جایگاه ویژه ای دارند، می بینیم. 

پشت اسکناس 500فرانکی دو اسب آبی را می بینیم.

روی اسکناس 500فرانکی  در کنار نماد قوم اشانتی  رایانه های جدید دیده 
می شود. 


