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جناب آاقي طريقت
مجري محترم طرح کارت هوشمند ملي
به دنبال تشکيل کارگاه تغيير طراحي کارت هوشمند ملي در روزهاي  5و  6اسفند ماه  29باا حواور
آقايان ترقي و تقيپور کارشناسان شرکت متيران و آقاي توني کاسکياال از شرکت  GemAltoفنالند کاه در
شرکت متيران برگزار و گزارش آن تقديم شد و بازگشت به نامه شرکت متيران باه شاماره /30051صم29/
مورخ  29/33/92به منظور تأييد تغييرات انجام شده در محل چاپخانه  GemAltoدر فنالند در روز يکشنبه
 32اسفند ماه  29به اتفاق آقايان تقيپور و ترقي راهي کشور فنالند شديم.
از روز دوشنبه  32اسفند ماه مواردي که در صورتجلسه کارگاه اول اموا شده بود به شرح زير پيگيري شد:
 .1مرکب ( UVفرابنفش)
بر اساس آزمايش ليزري انجام شده در  GemAltoاستفاده از دو رنگ  UVکه با دو المپ با طاول
موجهاي متفاوت ديده شود براي روي کارت رد شد .اما لوگوي ساازمان ببات احاوال کاه قابال باه
داليلي با رنگ فرابنفش آبي چاپ شده بود و چندان درخشندگي نداشت با دو رنگ  UVزرد و قرمز
جايگزين شد.
 .2طرح با مرکب OVI
نقش خورشيد جديد از نظر اندازه و فاصله از لبه کارت و پايين عکس در حاداکرر ممکان تنظايم و
نمونه چاپي آن ارائه و تأييد شد.
 .3تغيير مکان عالمت جمهوري اسالمي ايران
به منظور امنيت بيشتر و ايجاد فاصله مناسب از لبه کارت ،عالمت سبز رنگ جمهاوري اساالمي در
روي کارت به اندازه  3ميليمتر به سمت پايين رانده شد.

 .4ويژگيهاي ايمني سطح چهارم
دو نمونه توسط  GemAltoارائه و قرار شد پس از تصميمگيري در مورد انتخاب ياا عادم انتخااب
آنها ،يک هفته قبل از کارگاه ارتقاء رنگ روي کارت (که در  92فروردين  21برگزار خواهد شد) باه
اطالع شرکت  GemAltoبرسد.
 .5فاصله دارکردن خطوط طراحي حرم روي کارت و اطراف عکس و ارتقاء رنگ
فاصله دار کردن خطوط به منظور شفافتر کردن روي کارت انجام شد و مورد تأييد قرار گرفت .قرار
شد ارتقاء رنگ در کارگاه بعادي کاه روز  92فاروردين  21در محال شارکت  GemAltoتشاکيل
ميشود ،پس از بررسي نمونههاي چاپي مورد تأييد قرار گيرد.
 .6برجستهسازي روي کارت
به منظور جلوگيري از رد شدن کارتها در دستگاه صدور ،طرح برجستهاي که مورد تأيياد ساازمان
قرار گ رفته بود ،بررسي و پس از تغييرات جزئي به داليل فني ،ماورد تأيياد قارار گرفات تاا جهات
جلوگيري از صيقلي بودن ،روي کارت حک شود .در ضمن عباارت  I.R.IRANباه صاورت ماوج در
لبههاي حکاکي به عنوان ايمني جديد حک خواهد شد.
 .7زمينه سفيد پشت کارت
پس از آزمايش بارکد در زمينه رنگي پشت کارت و عدم اشکال در خواندن آن با دستگاه بارکدخوان
در سايت صدور ،به منظور يکپارچگي زمينه رنگاي پشات کاارت باه منطقاه سافيد فوااي بارکاد
گسترش يافت.
 .8تغيير مکان  IRIو NOCR
به منظور ايجاد فواي بيشتر براي شماره سريال در پشت کارت ،عار

دو قالاب  IRIو NOCR

 0/5ميليمتر کمتر شد و قالبهاي  IRIبه اندازه  3/5ميليمتر و  NOCRبه اندازه  9ميليمتر باه
ساامت داخاال کااارت رانااده شااد .ضاامنا بااه منظااور باازر تاار شاادن و بهتاار دياادهشاادن ،عبااارت
( )Islamic Republic Of Iranاز باالي قالب  IRIبه ضلع سمت چپ قالب  NOCRمنتقال
شد.
 .9عالمت پيکان کنار تراشه
با تغيير دوربين دستگاه صدور ،پيکان قرمز رنگ کنار تراشه به دليل اخالل در کار دوربينن بايستي
کوچکتر ميشد ،اما با انجام اين کار پيکان کوچک مينمود ،به همين دليل تبديل به مرلا قرماز
رنگ شد.

 .11اليه ضد خش
به دليل مشکالتي که خش و خراشيدگي روي کارت و باهوياهه روي عکاس ايجااد کارده و درصاد
کارتهاي ردشده را افزايش مي داد و ميدهد ،قرار شد شرکت  GemAltoآزمايشهاا و مطالعاات
خود را براي انتخاب و استفاده از يک اليه ضدخش بر روي کارت ادامه دهد.
 .11ساختار کارت جديد
به منظور جلوگيري از خراشيدگي ،ديده نشدن آنتن از روي کارت و هماهنگي با اساتاندارد جهااني
ضخامت کارت ( ،)ISOقرار شد اليههاي سفيد کارت ضخيمتر و اليههاي شفاف (مرباوط باه )MLI
نازکتر شود .ضمنا براي بهتر ديدهشدن دو تصوير در ( ،)MLIقرار شد زاويه درج ليازري تصااوير از
 93به  31درجه تبديل شود .در نهايت کارت جديد قبل از توليد نهايي در دستگاه صادور آزماايش
خواهد شد.
 .12ثبت شماره سريال روي لبه بااليي کارت
اين مورد ويهگي ايمني ببت شده  GemAltoاست که ارائه شد و اعالم شد که فعال ويهگي ايمناي
جديدي مورد نياز نيست.
 .13عالمت ليزري رنگي در يک محل مشخص روي کارت ()CLM
اين ويهگي به عنوان يک انتخاب جديد ايمني که فقط فرد يا افاراد خااص از محال آن روي کاارت
خبر دارند ،ميتواند با ليزر ببت شود .اين ويهگي قابل ديدن نيست و فقط با يک ابزار ويهه کوچاک
مي توان آن را مشاهده کرد .اين عالمت ميتواند هر گونه نوشته يا شکل باشد .ايان ويهگاي ارائاه و
نشان داده شد و قرار شد هزينه آن توسط متيران بررسي و اعالم شود.
موارد فوق ظرف  1روز کاري از دوشنبه  32اسفند ماه تا ساعت  36:10روز چهارشانبه  93اسافند مااه 29
انجام شد و در ساعت  32:10همان روز به مقصد تهران پرواز نمودم.
ضمنا نمونه چاپي تغييرات فوق همراه با صورتجلسه در آلبوم پيوست تقديم است.
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