بسمه تعالي
3131/28/82
جناب آقای طریقت
مجری محترم طرح کارت هوشمند ملي

پس از هماهنگی با شرکت جمالتو ( )GemAltoبه اتفاق آقایان تقی پور طراح کارت و ترقیی از شیرکت یتایران بیه
ینظور شرکت در دویان کارگاه اصیحح رگیو و اکیاکی (  )Embossingدر سیاتت  03:5باییااد روز یکنین ه 41
اردی هنت  3:رهسپار فنحگا شایم .پس از پروازی هنت ساتته و استراات در بعا از ظهر زیستاگی یکنن ه هلسانکی،
از ساتت  3ص ح دوشن ه کار را در یحل چاپ وتولاا کارت جمالتو در  Vantaaواقع در  05کالویتری هلسانکی آغاز
کردیم.
دوشنبه  31اردیبهشت :رنگ پشت کارت

ساتت  45305ص ح اولان گموگه ارایه شا که فاقا گوار رگو بخش رگگان کماگی کارت بود .رگو قریی در ایین بخیش
زیاد بود و استفاده از ورق پلی کربنات ضخام تر در بعضی از الیه های کارت به ینظور پوشش بانتر آگتن ،یقایسه آن
با گموگه ق لی را دشوار یی کرد.
پس از بررسی و ارایهٌ پاننهاد تام ،گموگهٌ دوم در ساتت  4:آیاده شا .با کاهش رگو قری وصورتی ،رگو رگگان کمان
تنظام شا ایا سطح رگو در سه ستون یک صفحهٌ گموگه یکنواخت گ ود که یی تواگست یربوط به پخش گنان رگو در
سالنارهای دستگاه چاپ به دلال تعااد کم گموگه های چاپی باشا.
گموگه سوم در ساتت  41305ارایه شا که در گهایت از هر ستون در صفحه گموگه یک رگو تایاا شا تا از ترکای آگهیا
رگو بهانه به دست آیا .برای تنظام یاشان چاپ ااود  :ساتت زیان گااز داشتنا ،لذا به دلال تسریع در کار و شیرو
کار رگو روی کارت در روز بعا ،تصمام گرفته شا پس از وقت اداری گا کار را ادایه دهام.
گهایتا" پس از  1/0ساتت گموگهٌ چهارم در ساتت  433:5آورده شا که با پاننهاد اضافه کردن  0در صای رگو بنفش
قرار شا گموگهٌ گهایی در ص ح سه شن ه آیاده شود.
سه شنبه  31اردیبهشت :رنگ روی کارت

در ساتت  3ص ح در یحل چاپ و تولاا کارت جمالتو ااضر شایم ایا گموگهٌ گهایی پنت کیارت در سیاتت  3310آورده
شا و رگو بخش وسط کارت به ویژه کافات خوبی پااا کرده بود و تایاا شا.

اولان گموگه روی کارت در ساتت  45310آیاده شا ،به طور کلی یا ان رگگها در گوارهای رگگان کمان ،بخش یایاگی و
پرچم پایان بود .پاننهاد شا دو گموگه تهاه شود ،یکی با تاره تر شان رگو در هر دو بخش یااگی و رگگان کمان و در
دیگری تاره شان رگو فقط در بخش رگگان کمان وال ته اف ایش رگو پرچم در هر دو گموگه.
در ساتت  40345گموگه دوم ارایه شا و رگو بخش یااگی و رگگان کمان هرکاام از یک ستون گموگه چاپی اگتخاب شا
تا گموگه گهایی زده شود.
در ساتت  413:5گموگهٌ گهایی تایاا شا ایا در خط دور ارم به دلال تحقی رگو زیانهٌ پنت ارم و ارم ،تجمیع رگیو
ایجاد شاه بود که دو پاننهاد برای رفع آن داده شا (تما کردن یاشان و کاهش فنار هم زیان سالنارها و اگر ینکل
ال گنا کوتاه کردن خطوط در یحل تحقی)
در ساتت  41با گموگهٌ چهارم تا ااودی از تجمع رگو کاسته شا ایا در گهایت تایاا گنا چون زیانیهٌ پنیت ایرم بیاز
کمرگو شاه بود .لذا پاننهاد دوم که یستل م تغاار طراای و صرف وقت بانتر بود پی گرفته شا ،ایا بیه دلایل پاییان
وقت اداری به فردا یوکول شا .از طرفی به ینظور پان رد کار و صرفه جویی در زیان قرار شا گموگهٌ  UVروی کیارت
تهاه شود که این یورد در ساتت  41ارایه وچون یطابق رگو س وآبی ق لی بود تایاا شا.
چهارشنبه  31اردیبهشت :رنگ نهایي روی کارت ،طرح  OVIجدید ،رنگ جدید  UVپشت کارت (مطااب آرم
سازمان) ،طرح حکاکي ( )Embossingروی کارت

ط ق یعمول ساتت  3ص ح در یحل ااضر بودیم ایا اولان گموگهٌ  UVپنت کارت (آرم سازیان) در ساتت  44310آیاده
شا آن هم با دو رگو یتفاوت که س آن را یی شا با اغماض پذیرفت ایا قری آن دقاقا" صورتی بود .اتتراض کردیم
گفتنا از رگگهای یوجود استفاده کرده ایم در صورتی که از دو یاه پاش یی داگستنا از چه رگگهایی بایا استفاده کننیا.
قرار شا ترکا ی از رگگهای یوجود در چاپخاگه را به کار برگا .یاد آوری یی شود که رگگهای اصلی آرم سازیان به جیای
رگو آبی یوجود که درخننی گاارد اگتخاب شا.
در ساتت  413:5گموگهٌ دوم تهاه شا که رگو صورتی آن به گل بهی (رگگیی یایان قریی و گیارگجی) ت یایل شیا بیا
درخنش کمتر .در گهایت قرار شا رگو قری را از تولاا کنناه های دیگر تهاه کننا که اظهار داشتنا این کار چنیا روز
طول یی کنا چون بایا با تولاا کنناه ها در گقاط یختلف اروپا تماس بگارگا واگر تا روز دوشن هٌ آیناه سفر تمایا شود
یمکن است رگو قری دریافت و گموگهٌ  UVپنت کارت آیاده شود .ال ته از ق ل از سفر هم بیه شیرکت یتایران گفتیه
بودگا که کار در سه روز تمام گمی شود و تهاه گکردن یرک یورد گااز ی یا بر تلت شا.
با توجه به اینکه کارهای باقاماگاه تا پایان روز پنجنن ه ( روز بازگنت) قطعا" تمام گمی شا ،تصمام بر این شا زییان
بازگنت به تاخارافتا .این یوضو توسط اقای ترقی با آقای شعا ی یطرح وقرار بر این شا که اینان باون آقای تقی
پوربرای آزیایش کارتهای تولاا شاه به فراگسه برود و یا برای ادایهٌ کار بماگام .ایا گمایناهٌ جمالتو که از دوبی آیاه بیود

اتحم کرد که بر اساس سااست شرکت ،ین بایا با تام یاهمان باشم بنابراین آقای ترقی گمیی تواگنیا بیه تنهیایی بیه
فراگسه بروگا ،ضمن اینکه اگر چنا روز دیرتربرویم یاتواگام کارتهای تولاا شاهٌ بانیتری از 415/555کیارت یوجیود را
آزیایش و ااااگا" تایاا کنام .در گهایت با تضمان جمالتو که کار در چهار روز کاری به اتمیام ییی رسیا ،سیفر تیا سیه
شن ه 0:اردی هنت تمایا شا و کل تام به کار ادایه داد.
ساتت  41340طرح گهایی روی کارت آیاده شا که با توجه اجم کارهای باقاماگاه و قابل ق ول بودن یجمو رگگها ،با
کمی اغماض تایاا شا.
باین ترتا طرح  OVIو  Embossingروی کارت و  UVپنت کارت به روزهای آیناه یوکول شا.
پنجشنبه  32اردیبهشت :طرح  OVIروی کارت ،طرح  UVپشت کارت

ص ح روز پنجنن ه از طرف گمایناهٌ جمالتو اتحم شا که اولان گموگهٌ چاپی ااود ساتت  40آیاده یی شود ،بیه همیان
دلال ساتت  403:5در یحل ااضر شایم و اولان گموگهٌ  OVIدر ساتت  40310ارایه شا کیه در آن از پاگمنیت رگیو
کمتری استفاده شاه بود .این یوضو اگتقال رگو بهتری از طحیی به س و بر تکس در  OVIارایه یی داد ایا در ل ه
های طرح خطوط کمی تا گ ودگا .ایا به دلال اگتقال رگو شفاف تر که ویژگی اصیلی  OVIاسیت ،همیان گموگیهٌ اول
تایاا شا.
در ساتت  4:3:5گموگهٌ دیگری از  UVپنت کارت آورده شا که رگو قری آن بانتر گارگجی بیود تیا قریی  ،بنیابراین
پذیرفته گنا و ینتظر رگو قری سفارش داده شاه یاگایم .طرح  Embossingروی کارت کماکان به تلت کارهیای
دیگر جمالتو ،آیاده گنا ایا به دلال کار گمایناهٌ جمالتو ،در ساتت  1بعا از ظهر به هتل برگنتام.
جمعه  33اردیبهشت :طرح  Embossingروی کارت ،طرح  UVپشت کارت

به دلال ساخت اولان صفحهٌ کارت  Embossشاه درروز جمعه ،اولان گموگه ها در ساتت  443:5ارایه شا .گموگهٌ  Aبا
ارتفا کمتر و گموگه  Bبا ارتفا بانتر .بالال کافات و دیا بانتر یورد  Bاگتخاب و درخواست شا تا روی آن شخصیی
سازی شود تا تاثار لا ر روی  Embossو تاثار  Embossبر روی تکس دیاه و بررسی شود.
در ساتت  41گموگه شخصی سازی شاه  Embossآیاده شا و ااصل کار یورد رضایت بود و شفاهی تایاا شیا .اییا
تایاا گهایی یوکول شا به ارایه کارت کایل با تمایی تغاارات اگجام شاه.
یرک قری سفارش داده شاه دریافت گنا و کار  UVپنت کارت به دوشن ه آیناه یوکول شا.

دوشنبه  88اردیبهشت :طرح  UVپشت کارت ،طرح  Embossingپشت کارت ،تهیهٌ  322کارت با تغییرات انجاام
شده برای آزمایش شخصي سازی در محل سایت صدور سازمان

گمایناه جمالتو اظهار داشت که گموگه ها ص ح دوشن ه آیاده خواها شا بنابراین بهتر است ساتت 45در یحل باشام ،ایا
با توجه به تاخار های روز های گذشته در ساتت  443:5در شیرکت جمیالتو ااضیر شیایم .تجای آگکیه گموگیهٌ اول
 Embossپنت کارت در ساتت  40آیاده شا.
در کارگاه ق لی توافق شا برای ایجاد فضای بانتر جهت درج شمارهٌ سریال پنت کارت تصاویر  IRIو  NOCRااود
 4/0یالامتر به سمت داخل اگتقال یابا در صورتی که در گموگهٌ این فاصله  :یالامتر بود و با دو طرح اسلامی باال وپایان
تراشه تااخل پااا کرده بود .این یوضو گنان از تام دقت در اگجام کار داشت چرا که طرح های اسلامی فوق در الیهٌ
دیگری از پلی کربنات چاپ شاه بود .به هر اال قرار شا پلات جایا ساخته شود و به ینظور اطمانیان بانیتر و تیام
تااخل دوباره ،توافق شا به اگاازهٌ یک یالامتر طرح های اسلامی هم کوچک تر شوگا.
در ساتت  413:5گموگهٌ دیگری از  UVپنت کارت (آرم سازیان) با رگو گارگجی آورده شا کیه ییورد ق یول گ یود ،بیه
ت ارت دیگر تا ایروز هم رگو قری دریافت گنا .یجادا" خواسته شا که رگو قری تهاه شود و اگر یوجود گ یود 455
کارت گموگه را با رگو گارگجی غلاظ تر تهاه و برای شخصی سازی ارسال گماینا.
در کارگاه ق ل ی قرار شا به ینظور دیاه گنان آگتن در بعضی الیه ها از پلی کربنات ضخام تری استفاده شود ،این کیار
اگجام شا وگموگهٌ ارایه شاه یناس بود.
در این روز با توجه به اینکه کارت کایل گموگه تهاه گنا از طرف جمالتو درخواست شا که طرح  Embossروی کارت
کت ا" تایاا شود که اگجام شا.
ضمنا" در بعا از ظهر آقای ترقی را برای بازدیا از دستگاه جایا کنترل کافات کارت که چنا تایل را به صورت خودکار
چک یی کرد به بخش تولاا بردگا وتلت را هم توضاح گاادگا.
گهایتا" در آخرین روز کاری بخنی از کارها اگجام گنا و یا در ساتت  43به هتل بازگنتام.
نتیجه:

سفر برای  :روز کاری تاارک دیاه شاه بود ایا در آگجا ینخص شا که شرکت جمالتو ق ل از سفر اتحم کرده با
توجه به اجم تغاارات زیان بانتری (یعنی  1روز کاری تا دوشن ه  00اردی هنت) یورد گااز است ،به همان دلال پیس
از ینورت همکاران شرکت یتاران با تهران و ااتمال اینکه کار تا دوشین ه هیم بیه اتمیام گرسیا ،زییان بازگنیت از
پنجنن ه  41به سه شن ه  0:اردی هنت ینتقل شا.

دليل تاخير جدا از حجم تغييرات عمدتاً مربوط به نبود برنامه ريزي مناسب توسط جمالتو بود ،چیرا
که در کارگاه پایان اسفنا  30ینخص شا که چه کارهایی اگجام شود و اولان گموگه های تغاارات را بایا ق ل از ورود یا
که ااود  0یاه فرصت داشتنا ،آیاده یی کردگا.
دليل ديگر غيبت دکتر توني کاسکياال سرپرست بخش چاپ و توليد بود که در کارگاه های ق لی یستقاماً
با اینان کار یی کردیم .اینان به دلال تسلط به ج ئاات کار و تمایل به کارگروهی و رفع ینکل بساار کارگنا بودگیا.
ایا به تلت درگاری در پروژه جایا (گذرگایه کنور تمان) به جای اینان آقای تاپالو آیاه بود که در اا کارگر چاپخاگه
بود و از خود ابتکاری گااشت .اوضا به گوگه ای بود که تام یا برای تسریع در کار ااضر بود اتی تا ساتت  1ش بیه
کار ادایه دها ایا اینان چناان یایل به کار پس از ساتت  0بعا از ظهر گ ود.
از اولان روز اتحم کردیم هماگنا زیستان سال  4:34بایا دو ال وم شایل یراال یختلف هر کاام از یوارد تغاار یافته تا
گسخه گهایی تایاا شاه آیاده شاه و تمایی برگهای ایضا و تایاا شاه هم که اکم سنا دارد ،برای تحویل به سازیان و
شرکت یتاران در ان گنجاگاه شود .یتاسفاگه اینکار را هم اگجام گاادگا ،ال ته گموگه ها در  1پوشه و یک گموگه تآیااشاه
 Embossروی کارت به پاوست تقایم است.
در گهایت با توجه به گاتمام یاگان کار (اصحح فاصله  IRIو  NOCRو UVپنت کارت) قرار شا این یوارد اگجام شیاه
و  455کارت با تمایی تغاارات اگجام شاه تولاا و برای شخصی سازی در سایت صاور ،ارسال شود.
یوارد یربوط به گاهماهنگیها و ینکحت پاش آیاه هم از طرف شرکت یتاران پاگاری خواها شا.

محمد رحیمي

