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فناور ی های مالی ایران

 »نیکــوال تســال« مختــرع، مهنــدس بــرق، مهنــدس مکانیــک و 
آینده پژوهی بود که بیشــتر به دلیل مشــارکت در طراحی سیستم 
تأمین برق مدرن شناخته شده است.

 »نادژدا پتروویچ«، نقاش صربستانی و یکی از پیشگامان 
عکاسی جنگ زنان در منطقه بلوک شرق اروپا است.

عالوه بر چهره »سیوییچ«، نقشه 
صربستان نیز دیده می شود. 

»میلوتیــن میالنکوویــچ«، ریاضــی دان، اخترشــناس، فیزیــک دان، 
مهندس عمران و علم هواشناس صربستانی بود. 

چهره »اسلوبودان یوانوویچ«، نویسنده، مورخ، وکیل، فیلسوف، منتقد ادبی 
و سیاست مدار صربستانی و یوگسالوی را به تصویر کشیده است. او استاد 
دانشکده حقوق دانشــگاه بلگراد و رئیس دانشگاه بلگراد و رئیس آکادمی 
سلطنتی صربستان بود.

پشت 200دیناری در کنار حضور نادژدا پتروویچ، 
عمارت »گراناسیکا« نیز دیده می شود.

پشت 100دیناری، جزئیاتی از موتور القایی الکترومغناطیسی تسال را 
برای یادآوری زحمات و تالش علمی او به تصویر کشیده.

»یوان سیوییچ« جغرافی دان صربی و رئیس آکادمی 
سلطنتی علوم و قوم شناس صرب بود. 

»گئورگ وایفرت« صنعتگر صربستانی 
و رئیس بانک ملی صربستان بود. عالوه 
بر این، او بنیان گذار بخش معادن مدرن 

در صربستان نیز بود.

در کنار چهره یوانوویچ، ساختمان مجلس ملی صربستان نقش بسته است. 

عالوه بر چهره گئــورگ وایفرت، جزئیاتی 
از داخــل ســاختمان اصلــی بانــک ملــی 

صربستان نشان داده شده است.

پشــت اســکناس 2000 دینــاری چهــره 
»میالنکوویچ« در حالی که پشت میز اتاق 

کارش نشسته، دیده می شود. 
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چهــره »پتــر دوم پتروویــچ 
نگوش« را نشــان می دهد. او 
شــاهزاده اســقف )والدکیــا( 
مونته نگرو، شاعر و فیلسوفی 
بــود کــه مــردم از آن تأثیــر 
پــدر  را  او  می پذیرفتنــد.  
سیاســی و فرهنگــی کشــور 
صربســتان می داننــد و از 
تأثیرش بر ادبیات صربی یاد 

می کنند.

پشــت 20دینــاری همچنــان 
چهره پتر دوم پتروویچ نیگوش 
را نشان می دهد. در پس زمینه 
هم کوهستان »لوتکن« دیده 
می شود که در مونته نگرو واقع 
شده است.

»ووک اســتفانوویچ کاراویچ«، مردم شناس و زبان شــناس صربســتانی بود. او یکی از مهم ترین اصالح کنندگان زبان صربی 
مدرن بود. 

پشــت 10دینــاری نیــز اعضــای 
اولیــن کنگره »اســالویا پــراگ« 
در سال 1848 را نشان می دهد.

در کنــار چهــره »اســتوان 
پشــت  کــه  اســتوانوویچ« 
50دیناری قــرار دارد، »انجیل 
میروسالو« دیده می شود. 

»اســتوان اســتوانوویچ« رهبر 
ارکستر انجمن کُر بلگراد بود.


