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فناور ی های مالی ایران

 »توحیــده بــن شــیخ« در 
زمینــه پزشــکی زنــان، به ویژه 
و  بــارداری  از  پیشــگیری 
دسترســی بــه ســقط جنین 
پیشگام بود. دکتر توحیده بن 
الشیخ متولد 1909، نخستین 
و  تونــس  در  زن  پزشــک 
همچنیــن آفریقای شــمالی 
محسوب می شود. 
وی پــس از اتمــام تحصیالت 
خود در فرانسه، در سال 1936 
در تونــس فعالیــت پزشــکی 
خود را آغاز کرد. عالوه بر این، 
بن الشــیخ نخستین نشریه 
فرانسوی زبان مختص زنان را 
با عنوان »لیــال« بنیان گذاری 
کرد. ثبت تصویر  بن الشــیخ 
روی اســکناس 10دیناری، آن 
هــم زمانــی کــه ویــروس کرونا 
جهــان را تحت الشــعاع قــرار 
داده، به شدت مورد استقبال 
قــرار گرفتــه و اقدامــی مثبت 
ارزیابی شده است.

پشت این پول تصویر کشتی های کارتاژی نقش بسته است. کارتاژ به معنای شهر نو، نام شهری 
باستانی در شمال آفریقا -جایی که اکنون کشور تونس جای گرفته  است- و تمدنی است که با 
مرکزیت این شهر پدید آمده بود. 

»صالح الدین العمامی«، کشاورز آزادی خواه تونسی بود که از دهه 1970 
به بعــد، برنامه تحقیقات اساســی ای در زمینــه تعیین مصــرف انرژی در 
کشــاورزی و اصالح ساختار کشــاورزی و نیز تحقیقات گســترده در مورد 
سیستم های هیدرولیک بومی در کشورش انجام داد.

قنات های رومی در شهر زغوان را نشان می دهد. شهر زاغوان در نیمه شمالی 
کشور تونس قرار دارد و به خاطر گل های رزش معروف است.

طاق مدرسه »مدسا باکیا« پشت 10 دیناری را نشان می دهد. 
ایــن مدرســه از قدیمی ترین مــدارس کشــور تونس اســت که 
بســیاری از چهره های مطرح سیاســی کشــور در این مدرســه 

تحصیل کرده اند.

»ابوالقاســم الشابی«، شــاعر تونســی بود و احتماالً بیشتر به 
خاطر ســرودن دو بیت پایانی ســرود ملی تونس، حماة الحمى 

)مدافعان وطن(، شناخته شده است. 

چهره »هانیبال« روی 5دیناری تونس نقش بسته است. او  به عنوان یکی از بزرگ ترین فرماندهان 
نظامی تاریخ شناخته می شود. هانیبال 183 سال پیش از میالد مسیح فرمانده »کارتاژ« یا همان 
تونس فعلی بوده است.  افسانه ها و داستان های زیادی درباره او گفته می شود. حرکت بزرگ ارتش 
هانیبال از اسپانیا به روم، پس از ردشدن از کوه های آلپ، بعد از گذشت بیش از دو هزار سال هنوز 

از بزرگ ترین دستاوردهای نظامی تاریخ به شمار می رود. 

ســالن یک آمفی تئاتر در پایتخت تونس است. 
این آمفی تئاتر یکی از بزرگ ترین آمفی تئاترهای 
دنیاست که ظرفیت 35.000 نفری دارد و در سال 
238 بعد از میالد مسیح ساخته شده است. 

»فرحات حشــاد« یک فعــال اتحادیه کارگری 
و اســتقالل طلب تونســی بود که توســط گروه 
»دســت قرمز«، یــک ســازمان تروریســتی 
فرانسوی ترور شد.
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شماره شصت و سوم

ابــن رشــیق یــا ابوعلــی  آبان 1401
حســن بــن رشــیق ملقب 
بــه القیروانــی، نویســنده، 
ادبــی،  نظریه پــرداز 
جُنگ نگار و شاعر بود.

دینــاری   10 پشــت  در 
آبی رنگ؛ سفال و جواهرات 
بربر نشان داده شده است. 

»هــادی نویــره« دومیــن 
نخست وزیر کشور تونس 
در حــد فاصل ســال های 
1970 تا 1980 است. 

تصویــر پشــت اســکناس 
50دینــاری تونــس  بانــک 
مرکزی این کشور است.

تصویر پشــت اســکناس هم میدان مرکزی در پایتخت تونس اســت که پس از انقالب 2011 
شــاهد تحصن مهمی بود؛ تحصنی که در 23 ژانویه برگزار و مردم خواستار استعفای دولت 

غنوشی شدند.


