ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی در ﺎﯾﯽ از راه دور ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ردهﺑﻨﺪی و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ و ﺻﺪور
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓ ّﻨﺎوری راه دور اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۳۱۴ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۰۸ :ﻓﺮوردﻳﻦ ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت  DNV GL، RINAو  d'Amicoو  LISCRﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
راه دور اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓ ّﻨﺎوری از ِ
" ،"Knut becrbeck-Nilssenﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  DNV GL – Maritimeدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
راه دور اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
۱۵ﻫﺰار ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ِ
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓ ّﻨﺎوری از راه دور اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪروز و ﺗﺎ ﺪ ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪﻣﻪ ﻗﺮار داد.
راه دور را ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺷﺮﮐﺖ  LISCRﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓ ّﻨﺎوری ِ
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
" "Alfonso Castilleroﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  LISCRﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای
روﺑﻪرو اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﻪ در ﻣﻌﺮض وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
راه دور ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺗﻌ ﻦ ﺷﺪه رﺳﯿﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓ ّﻨﺎوری ِ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی از ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و در اﯾﻦ
راه دور ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا
ارﺗﺒﺎط ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ از ِ
درآﻣﺪه اﺳﺖ.
راه دور و ﻣﻤﯿﺰی را
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ  ABSﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ از ِ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

