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صدور گواهینامه ها و انجام بازرسی های در�ایی از راه دور برای
مقابله با کرونا

مؤسسات رده بندی و بازرسی تصمیم گرفته اند به منظور مقابله با بحران کرونا بازرسی ها و صدور

گواهینامه ها را با استفاده از فّناوری راه دور انجام دهد.

به گزارش گروه بین الملل مانا، با توجه به محدودیت های ایجاد شده به منظور کاهش تحرکات نیروی انسانی در

بنادر و کشتی ها مؤسسات DNV GL، RINA و d'Amico و LISCR تصمیم گرفته اند نسبت به انجام

بازرسی ها با بهره گیری از فّناوری از راِه دور اقدام کنند.

"Knut becrbeck-Nilssen"، مدیر عامل DNV GL – Maritime در این زمینه گفت: از سال ۲۰۱۸ تا کنون

۱۵هزار نظر سنجی از راِه دور انجام شده که در حد خود قابل توجه است. حال با تجربیاتی که فراهم شده است

در این شرایط بحرانی بازرسی ها را از طریق فّناوری از راه دور انجام می دهیم. همچنین در این ارتباط می توان

گواهینامه های کامالً به روز و تا�د شده را در اختیار خدمه قرار داد.

شرکت LISCR نیز استفاده از فّناوری راِه دور را برای بازرسی کشتی ها در شرایط حاضر پیشنهاد کرده و معتقد

است باید دولت های صاحب پرچم با این سازمان ها همکاری کنند.

"Alfonso Castillero" مدیر عامل LISCR نیز گفت: صنعت کشتیرانی در حال حاضر با چالش های بی سابقه ای

روبه رو است و مسئولیت حفظ جریان فعال تجارت بین المللی بر عهده این صنعت می باشد و در این ارتباط

همکاری تمامی سازمان ها و کشور ها  برای اینکه خدمه در معرض ویروس کرونا قرار نگیرد الزم و ضروری است.

وی گفت: به نظر می رسد بدون استفاده از فّناوری راِه دور نتوان به برنامه ها و اهداف تع�ن شده رسید.

خوشبختانه استفاده از سیستم های دیجیتالی در مؤسسات طبقه بندی از سال های قبل رعایت شده و در این

ارتباط گواهینامه های الکترونیکی، آموزش مجازی و تکنیک های بازرسی از راِه دور تاکنون با موفقیت به اجرا

در آمده است.

یکی از مسئوالن شرکت ABS نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر گزینه های بررسی از راِه دور و ممیزی را

توسعه داده و معتقدیم که با همکاری خدمه کشتی می توانیم به این برنامه ای که سایر مؤسسات طبقه بندی نیز



در نظر گرفته اند جامۀ عمل بپوشانیم.

وی در پایان گفت: هدف ما آن است که کارفرمایان و صاحبان خطوط کشتیرانی و تولید کنندگان تجهیزات و

کشور های 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.


