طرح تندیس صادركنندگان نمونه
تندیس صادركننده نمونه كه به عنوان نماد تالش و تكاپوی بازرگانان ایرانی در حوزه
تجارت خارجی است ،هر سال همزمان با  29مهر ماه ،روز ملی صادرات ،به صادركنندگان
فعال كشور اهدا میگردد .پس از تائید و تصویب این طرح ،مقرر شد از مهر ماه  1387این
تندیس در چهار سطح بلورین ،زرین ،سیمین و برنزین اهدا گردد.
تندیس بلورین ،ویژه صادركنندگان ممتاز در سطح ملی
تندیس زرین ،ویژه صادركنندگان نمونه در سطح ملی
تندیس سیمین ،ویژه صادركنندگان شایسته تقدیر در سطح ملی
تندیس برنزین ،ویژه صادركنندگان برگزیده استانی
در طرح این تندیس بخشی ازیك كاسبرگ از طرحهای ختایی استفاده شده است؛
این نقش كه در شمار طرحهای سنتی ایرانی است و اصالتی دیرینه دارد ،در تزئینات
معماری ایران از جمله گچبری ،آهكبری ،كاشیكاری و نیز انواع هنرهای سنتی ایران به
ویژه فرش ،قلمزنی ،تذهیب ،تشعیر ،قلمكار و .. .با تركیبی از طرحهای اسلیمیكاربرد
دارد و در این تندیس از آن به عنوان نمادی ملی استفاده شده است .عالوهبر جنبه
سنتی بودن ،این نقش در شمار نقوش گیاهی هنرهای تزئینی است و از آنجا كه رشد و
شكوفایی ،ذاتی گیاهان است؛ با مفهوم توسعه تجارت و پویایی تناسب معنایی دارد.
وجود كره زمین بعنوان نمادی بینالمللی و تركیب آن با این طرح القا كننده توسعه
تجارت در عرصه جهانی است.آمیختگی دو نماد ملی و بینالمللی بر ضرورت تجارت
خارجی در دنیای امروز تاكید دارد.
ستون پایهی پلكانی تندیس و ساقه آن نیز نمادی از حروف واژه (( تجارت )) است.
پله نخست  (( :ت )) توكل به عنوان نخستین گام ،بن مایه و پایه و نقطهای آغاز هر
حركت بزرگ و سازنده.
پله دوم  (( :ج )) جرأت بلندتر از سایر پلههاست و نماد خطر پذیری و ریسك در تجارت
خارجی است.
پله سوم (( :الف )) استقامت ،پایداری به عنوان پایهای مهم در پلكان پیشرفت و
استمرار فعالیت تلقی میگردد.
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پله چهارم (( :ر )) راستی از اصول اولیه اخالق تجاری ،شرط مهم موفقیت بازرگانان در
تداوم فعالیت و گسترش آن است.
پله پنجم  (( :ت )) تعالی؛ ساقهیا ستون نیز كه تندیس بر آن استوار است ،بیانگر توسعه
و تعالی است كه به سمت باال ( رو به كمال ) امتداد دارد.
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