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  مشخصات امنيتي - ب

دفترچه اي است و نكات هاي بسيار باالتر از كارت  بازرگاني هوشمندهاي كارت امنيت و قابليت اطمينان به 
  :گردد مياشاره  مواردبه برخي از  كه رعايت شده هار آندمتعدد امنيتي 

خارجي ترين اليه آن حاوي  وامنيتي بسيار فشرده تشكيل شده هاي اليه  كارت بازرگاني هوشمند از - 1
آدرس سايت آن  هولوگرام سه بعدي شامل آرم سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند و

)www.cscs.ir( مي باشد. در پشت و روي كارت 
يا  "اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران"و  "وزارت صنعت، معدن و تجارت" عبارت هاي - 2

و بر پشت كارت به صورت برجسته  ره كارت بازرگانيشمابر روي كارت و  "ايران اتاق تعاون مركزي"
 گرديده است. اكيحكليزري 

رتبه دارنده كارت بازرگاني (زرين، سيمين يا برنزين) با هولوگرام هم رنگ با رتبه و شماره سريال يكتاي  - 3
و در صورت اعمال گرديده پشت كارت هوشمند و در ميان اليه هاي امنيتي الصاق ليزري در بخش 

 خواهد شد. مخدوشتغييرات فيزيكي در آن، به صورت خودكار 
هر كارت بازرگاني هوشمند داراي شماره سريال يكتا مي باشد كه در پشت كارت درج شده و قابل  - 4

 صحت سنجي و رهگيري مي باشد.
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  مشخصات اطالعاتي - ج

  هاي بازرگاني هوشمند، شامل دو گروه مي باشند: كارتمندرج در اطالعات 

  اطالعات چاپ شده بر رو و پشت كارت:

آرم و نام اتاق صادركننده كارت (اتاق بازرگاني و  ،روي كارت بازرگاني هوشمندراست باال و در سمت  - 1
صنعت، عبارت وزارت و در سمت چپ،  )ايران صنايع و معادن و كشاورزي ايران يا اتاق تعاون مركزي

 گرديده است. درج معدن و تجارت در كنار تصوير پرچم جمهوري اسالمي ايران

رت (حقيقي يا حقوقي) و شماره آن به همراه در بخش باال و پشت كارت بازرگاني هوشمند، نوع كا - 2
 تصوير دارنده كارت درج گرديده است.

نام شركت (براي اشخاص حقوقي)، نام دارنده  وير دارنده كارت بازرگاني هوشمند؛چپ تصدر سمت  - 3
همين موارد به ادامه، و در  زبان فارسيكارت به  انقضايشمسي كارت، شماره ملي دارنده كارت و تاريخ 

 چاپ گرديده است.) ميالدي به ي كارتضازبان انگليسي (تاريخ انق

       كارت بازرگاني هوشمند، نام اتاق صادركننده كارت به زبان انگليسي  پشتو  در بخش پايين - 4
)Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture يا                     

Iran Central Chamber of Cooperative درج گرديده و در زير آن شماره سريال كارت (
  هوشمند چاپ شده است.

  :اطالعات ثبت شده در حافظه الكترونيكي كارت

بر روي چيپ كارت بازرگاني هوشمند، اطالعات و مشخصات دارنده كارت با امنيت بااليي ثبت شده و با  - 1
استفاده از كارت خوان، اين اطالعات قابل بازيابي مي باشند. همچنين در صورت عدم دسترسي به كارت 

ارت بازرگاني هوشمند از صحت اطالعات و اعتبار كمي توان  www.cscs.irبا مراجعه به سايت خوان، 
  شده است.تصريح برروي بدنه كارت نيز اين موضوع به د كه مطلع گردي


