عجیب و غریبترین پولهای دنیا!

دو شنبه

 24ذی الحجه 1440

از پولی که  20تا صفر دارد تا پولی که پانچ شده و سکهای که حرف میزند؛ درباره جالب ترین پول های خارجی

تـــا امــــــروز ســکــههــا و
اسکناسهای زیــادی
پرونده
در کشورهای مختلف
چــاپ شــدهانــد کــه هر
کدام برای خودشان داستانی داشتند .در
این بین ،ماجرای بعضی هایشان ،خیلی
متفاوت با بقیه اســت به حــدی که شاید
بــاورکــردنشــان سخت بــاشــد .سکهها و
اسکناسهایی که برای مبادله مالی مورد
استفاده قــرار میگیرند و شاید فقط یک
کاغذمعمولیباشنداماریشهدریکماجرای
جالب و گاهی هم عجیب دارند .بیایید در
ادامهباعجیبترینآنهابیشترآشناشویم.
پولهاییکهبعضیازمردمکشورهاییکهاز
آنهااستفادهمیکنندهمازپشتپردهشان
خبرندارند!
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عددی عجیب به جای تصویری عجیب!
این پول تصویر عجیبی ندارد بلکه عددی که رویش چاپ شده ،شوکه کننده است .در ژانویه سال ۲۰۰۹
زیمبابوه شروع به چاپ اسکناسهای  ۱۰۰تریلیونی کرد؛  ۱۰۰میلیارد با سه تا صفر جلوی آن .در آن
زمان میزان تورم در این کشور بسیار باال و دولت ناگزیر بود برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی این
اسکناسها را وارد بازار کند .چون نرخ تورم زیمبابوه به  ۲۳۱میلیون درصد رسیده بود.

زامبیا چه ربطی دارد به استرالیا؟

عکس ستاره منچستریونایتد روی پول!

المپیک سال ۲۰۰۰میالدی در استرالیا برگزار شد اما معلوم نیست چرا مردم زامبیای آفریقا اینقدر
ذوقزدهشدندکهبهخاطرآنسکهضربکردند!آنهمسکههاییکهشکلمعمولیهمهپولهایدنیارا
نداشت.سکهنقره« 5هزارکواچایی»زامبیاترکیبیازنقش هدوکشوربودکهبههمچسبیدهبودند.البته
استرالیادرواقعیت ۱۰برابرزامبیاوسعتداردامارویسکههایدوکشورباهمفرقیندارند.اینسکهها
کمیهمازحدمعمولبزرگتربودند؛چیزیحدود ۵سانتیمتر!هیچفردینمیداندکهچرامسئوالن
مالیزامبیاچنینتصمیمیگرفتندوالبتهآنهاهمهیچگاهدراینبارهاظهارنظرینکردهاند!

اسکناس پنج پوندی ایرلند تصویر عجیبی دارد .تصویر یک اسطوره که نه شاعر است نه
سیاستمدارونهمخترعومکتشف.مردمایرلندرویپولهایپنجپوندیشانتصویرستار هفوتبال
منچستریونایتدواهلایرلندشمالییعنی«جورجبست»رادارند.ستارهایکهزندگیپرحاشی هاو
و اعتیادش به الکل در نهایت کار دستش داد .با این حال مردم ایرلند او را دوست داشتند؛ آنقدر
کهتصویرشرارویاسکناسخودشانزدهاند.

توزیع پولی پانچ شده در بین مردم!
در سال  ۱۹۹۷مردم کشور آفریقایی «زئیر» یا همان جمهوری «کنگو»ی امروزی بسیار خوشحال شدند
رژیم «موبوتو» ،دیکتاتور بزرگ برکنار شد و مردم میخواستند که جمهوری را در کشور تجربه کنند .همه
چیز خوب پیش رفت غیر از مسئله اسکناسهای جدید .دولت برای چاپ اسکناسهای جدید آهی در
بساط نداشت برای همین تصمیم گرفت که از اسکناسهای  ۲۰هزاری قدیمی زئیر استفاده کند .آنها
برای این که مردم تصویر دیکتاتور را دیگر نبینند ،صورت او را پانچ کردند.

اژدها وارد میشد!
یک پول  ۱۶در !۱۶

پول برای معامله با فضاییها!

تا جایی که همه یادشان هست ،اسکناس توی دنیا مستطیلی
بــوده .حاال شاید ابعادشان با هم فرق میکرد اما اسکناس
در همه دنیا با شکل و شمایل مستطیلیاش شناخته میشد
ولی تایلند یها نشان دادنــد که میشود خیلی راحت همه
قواعد را کنار زد .آ نها در سال  ۱۹۸۷میالدی به مناسبت
تولد شصتسالگی «شاه راما» سری ویژهای از اسکناسهای
 ۶۰باتی را روان ــه ب ــازار کــردنــد کــه شکل خاصی داشــت.
اسکنا سهای تایلند یها مربع بــود .یک مربع  ۱۶در ۱۶
سانتیمتری که به نام یکی از بزر گترین اسکنا سهای دنیا
هم در گینس ثبت شد!

فکرش را کردهاید که اگر روزی آدمفضاییها روی زمین بیایند
و با خودشان بار و بنه برای فروش داشته باشند؛ آن وقت باید
چطور با آن ها وارد معامله بشویم؟ شما شاید به این جای کار
فکر نکرده باشید ولی هستند دانشمندانی که از مدتها پیش
به فکر این لحظ ه ناب بودهاند .آنها در واقع سکههایی طراحی
کردهاند که وقتی آدمفضاییها پایشان به زمین باز شد ،بتوانند
به آسانی با آ نهــا وارد معامله شوند .هر کدامشان هم آلیاژ
خاصی دارند و ارزش متفاوتی!

در سال ۱۹۳۵میالدی ،هنگکنگیها با کلی شوق و ذوق دالرهای خودشان را وارد بازار کشور کردند اما
هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که جنگ جهانی دوم شروع شد و ژاپنیها به سمت هنگکنگ
یورش بردند .تکلیف معلوم بود .چشمبادامیها دالرهای هنگکنگی را کنار گذاشتند و ینهای خودشان
را به چرخه آوردند ،آن هم با تصویری عجیب .اژدهایی دو سر که نشان آنها بود .جنگ تمام شد و ژاپنیها
زود از کشور کوچک آسیایی بیرون
رفتند اما هنوز اسکناسهای ۱۰
ینی ژاپنیها با همان ارزش سابق
در هنگکنگ خریدار دارنــد .هر
چند خیلیها از این تصویر اژدهای
دو سر که میخواهد مردم را قورت
بدهد ،ناراضی اند اما بعضیها هم
طرفدارش هستند!

این دیگر عکس کیست؟

یک،جلوشبینهایتصفر!

در سال  ،۲۰۱۲دولت استرالیا برای طراحی اسکناسهای
جدیداینکشورکلیپولخرجکردولیاصالفکرنمیکردندکه
مردمتصویرشاعریراکهرویاسکناسهانقشبسته،نشناسند.
آنهاتصویر«ماریگیلمور»شاعراسترالیاییرارویاسکناسها
آوردهبودند،غافلازاینکهمردماص ً
النمیدانستند،اوچهکسی
است.چهسروصداهاکهسراینماجرابلندنشد!

مــجــارســتــان پــیــش از جنگجهانی دوم واحـــد پولی
داشــت بــه اســم «پنگو» کــه جنگ بــای نــاجــوری سرش
آورد« .پنگو» گرفتار ت ــورم عجیبی شــد ط ــوری کــه در
ســال  ۱۹۴۶مــیــادی ،اســکــنــاسهــای  ۱۰۰میلیون
میلیاردی پنگو چاپ شد .میدانید چه رقمی میشد؟
.۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

پولی که بوی ماده مخدر
می دهد!
آفریقاییها هم برای خودشان داستانی دارند در
ضربسکه.درسال ۲۰۱۰کشوربنیندرغرب
قاره آفریقا شروع به ضرب سکههایی کرد که
آواز هآنخیلیزوددردنیاپیچیدوباعثاعتراض
همگانیشد.اینسکههاکهازنقرهونیکلدرست
شده بودند ،دارای مقداری گیاه ماریجوانا هم
بودند که با ظرافت رویشان چسبانده شده بود .با
دست کشیدن روی این سکهها بوی ماریجوانا بلند
میشد.البتهآنهاسکهکاجوافراو...همزدهبودند.

عکس یک نویسنده روی پول!
«بهانهای برای تجلیل و ادای احترام به شخصیتی که نام کشور زادگاهش کلمبیا را در جهان
سربلند و از نیمه قرن بیستم در سراسر جهان طنینانداز کرد ».فکر میکنید رئیس بانک
مرکزیکلمبیادربارهچهکسیاینطوربااحترامیادمیکند؟اص ً
الچهکسیمیتواندکلمبیا
رابههمهدنیامعرفیکند؟بهطورحتمکسیغیرازآقاینویسندهازعهدهاینکاربرنمیآمد.
گابریل گارسیا مارکز! او برای مردم کشورش یک اسطوره است؛ آن قدر که حاال تصویرش را
روی اسکناسهای  ۵۰هزار پزویی آورد ه و به طور رسمی وارد چرخ ه مالی کلمبیا کردهاند.
این اسکناس که به رنگ بنفش روشن
طراحی و چاپ شده ،ارزشی برابر ۱۷
دالرو ۴۰سنتآمریکادارد.حاالگابریل
در کلمبیا همه جا هست .روی سکه و
اسکناسودردستهم همردمکلمبیا.

پولهای عصر حجری!
باورتان میشود هنوز مردمی هستند که از پول سنگی برای داد و ستد استفاده میکنند؟ «جزایر سلیمان»
جای عجیبی است .هنوز کلی جای ناشناخته دارد و کلی مردم به دور از تمدن .در این جزایر مردم
هنوز از پولهای سنگی استفاده میکنند؛ البته نه به اندازه سنگریزه .پول مردم جزایر سلیمان گاهی
قطعهسنگی با قطر یک متر است که مردم آن را از دل دریا استخراج میکنند .این سنگهای خاص که
در میان آنها سوراخی تعبیه شده ،ارزش زیادی دارد .این پولهای سنگی که به زبان محلیها به «رای»
مــعــروف اســـت ،در زمـــان جنگ
جهانی دوم بــرای ژاپنیها کلی
سود داشــت .آنهــا این سنگها
را از مردم بومی میگرفتند و به
عنوان لنگر استفاده میکردند
یا در کارهای ساختمانی به کار
میبردند .غافل از این که مردم
بــومــی جــزایــر ،جــانــشــان بــه این
سنگها بسته است.

معامله با یک تکه
شهابسنگ!
در ســال  ،۲۰۱۲جمهوری فیجی سکههای
عجیب و غریبی را ضــرب کــرد که البته برای
استفاده در زندگی روزمره نبود اما برای خودشان
اعتباری داشتند .ایــن سکهها که  ۹۹۹عدد
بیشتر نبودند ،قطعههایی از شها بسنگهای
معروف دنیا را با خودشان داشتند .مث ً
ال تعدادی
از شهابسنگی که در سال  ۲۰۰۲میالدی بین مرز
آلمان و اتریش به زمین خورده بود یا آن شهابسنگی که
در ده ه  ۱۸۳۰به فرانسه رسیده بود.
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