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شماره 3096

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش:

امکان ورود گروههای امداد و نجات به نفتکش سانچی بررسی میشود
سه نفر از متخصصان ایرانی به عنوان نمایندگان شرکت
ملی نفتکش در اتاق بحران حضــور مییابند.نفتکش
ایرانی حامل  ۹۷۰هزار بشــکه میعانات گازی صادراتی
ایران به کره جنوبی عصر  ۱۶دی ماه پس از تصادم با یک
کشتی فله بر هنگکنگی ،طعمه حریق شد.کشتی فله
بر هنگ کنگی به نام «کریستال» با مالکیت یک شرکت
لجستیکی در استان «جه جیانگ» چین حاوی  ۶۴هزار
تن غله بود که از آمریکا به مقصد استان «گوانگ دونگ»
در جنوب چین می رفت و در بین راه به کشتی نفتکش
«ســانچی» با مالکیت شــرکت «برایت» از جمهوری
اسالمی ایران برخورد کرد.این حادثه سبب انفجار و آتش
سوزی در نفتکش سانچی شد و از  ۳۲خدمه آن شامل
 ۳۰نفر ایرانی و  ۲تن بنگالدشی خبری نیست ،البته پیکر
یکی از خدمه ایرانی این نفتکش در سه مایلی محل حادثه
کشف شد که هویت آن هنوز شناسایی نشده است.کشتی
باری چینی که حامل غالت آمریکایی بود ،آسیب جزئی
دید و  ۲۱خدمه آن که همگی اتباع چین بودند ،نجات
یافتند.عملیات برای اطفای حریق و تعیین سرنوشــت
خدمه نفتکش ســانچی همچنان ادامه دارد .سیروس
کیان ارثــی با بیان این که چینی هــا عملیات نجات را
متوقف کرده بودند ،گفت :کشتیهای مستقر در منطقه ،
همگی درگیر عملیات شده و عملیات مهار آتش را شروع
کردند.وی با بیان اینکه چهار یدکش درگیر مهار آتش

بودند و دومین یدک کش آتشخوار ژاپنی نیز که به منطقه
رسید و کار خود را آغاز کرد ،افزود :هنوز میزان زیادی از
محموله میعانات گازی باقی مانده است و همچنان آتش
ادامه دارد ،اما خوشبختانه شرایط بهتر است و شعلهها
کاهش یافته اند.مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش ایران
در باره امکان مهار آتش با بیان این که هر احتمالی وجود
دارد اما امیدواریم عملیات به خاموش شدن آتش منجر
شود ،تاکید کرد :از همه امکانات برای مهار آتش و تعیین
تکلیف سرنشینان استفاده می شود.کیان ارثی با اشاره به
نشست علی اصغر خاجی ،سفیر ایران در چین با مسئوالن
سازمان امداد و نجات دریای چین در شانگهای گفت« :لی
که چیانگ» ،نخســت وزیر چین هم برای فراهم کردن
امکانات الزم برای امداد و نجات ازسوی نهادهای مرتبط
دستورهای مهمی را صادر کرده است.وی افزود :شرایط
بهتر شده و چند نفر از نیروهای متخصص شرکت ملی
نفتکش توانستند در مرکز عملیات مهار آتش در چین
حضور داشته باشند.مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با بیان
این که حضور نیروهای متخصص ایرانی در مرکز مدیریت
حادثه و کمیته بحران چین ،می تواند شرایط را بهتر کرده
و سبب اطمینان بخشی برای مردم شود ،افزود :به دلیل
این که جریان باد به صورتی است که نفتکش را به سوی
آبهای ژاپن منتقل می کند ،تالش کرده ایم که کشتی
های آتشخوار ژاپنی را نیز وارد عملیات کنیم.

امیدواریم تیم تجسس نجات سازمان بنادر وارد نفتکش شود

| معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
از آغاز عملیات اطفای حریق نفتکش «سانچی» از دقایقی
دیگر خبر داد و اعالم کرد :عملیات اصلی مهار آتش با حضور
تیم تجسس نجات این سازمان و آتش خوارهای ژاپنی انجام
می شــود.به گزارش کائنات و به نقل از شانا ؛ هادی حق
شناس درباره آخرین شــرایط عملیات مهار آتش نفتکش
«ســانچی» گفت :عملیات اصلی با حضور دومین یدکش
آتشــخوار ژاپن به محل حادثه و همکاری چینی ها انجام
میشود و تیم تجسس ســازمان بنادر و دریانوری تالش
خواهد کرد وارد نفتکش شــود.هادی حق شناس معاون
امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره ورود نفتکش
«سانچی» به آبهای ژاپن هم توضیح داد :اگر کشتی موتور
نداشته باشد بهطور طبیعی با وزش باد حرکت میکند ،اما
اینگونه نیســت که وارد آبهای ژاپن شده باشد بلکه به
ســمت جزیره اوکیناوا ژاپن یعنی به سمت جنوب شرقی
حرکت کرد .معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
با یادآوری این که در روز نخست حادثه این کشتی در ۱۵۸
مایلی شانگهای قرار داشــت ،افزود :هم اکنون این کشتی
تقریبا در  ۲۷۰مایلی شانگهای و  ۱۹۰مایلی اوکیناوا قرار

سفیر چین در ایران:

اولویت پکن ،نجات جان خدمه نفتکش سانچی است
| سفیر چین در ایران با بیان این که
درخواست ایران برای شبانه روزی شدن عملیات
مهار آتش نفتکش سانچی را به مسئوالن چینی
انتقال میدهیم ،گفت :اولویت پکن ،نجات جان
خدمه نفتکش ایرانی است.به گزارش کائنات به
نقل از شانا ،پانگ سن در دیدار با علی ربیعی،
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مسئول کمیته
ویژه رســیدگی حادثه نفتکش سانچی درباره
وضع مهار آتش نفتکش ســانچی اظهار کرد:
وزارت حمل و نقل چیــن ،نیروهای زیادی را
برای مهار آتش نفتکش و نجات مفقودان تجهیز
کرده است.وی با اشاره به وضع نفتکش سانچی
گفت :اکنون این نفتکش به صورت مستمر آتش
میگیرد و انفجارهایی در آن رخ میدهد ،اما نیروهای چینی با وجود مواجه شدن با
تهدیدهای مختلف تالش کردهاند که وظیفه امداد و نجات را انجام دهند.سفیر چین در
ایران یادآور شد :چین اکنون با کره جنوبی و ژاپن درحال همکاری است و از مشارکت
آنها در عملیات مهار آتش و جستجوی مفقودان استفاده کند.وی با بیان این که از
لحظه وقوع حادثه ،نجات افراد ،اولویت اصلی نیروهای چینی بوده است ،افزود :مرکز
امداد و نجات دریایی وزات حمل و نقل چین به عنوان ســتاد فرماندهی این حادثه
تعیین شده است و عملیات نجات را هماهنگ و اطالع رسانی میکند.سفیر چین در
ایران گفت :چین از اعزام نیروهای متخصص ایرانی برای مشارکت در عملیات مهار
آتش استقبال میکند و تسهیالت الزم را برای اعزام آنها به چین فراهم میکند.پانگ
سن ادامه داد :تالش میکنیم درخواست ایران برای شبانه روزی کردن عملیات مهار
آتش را به مسئوالن چینی منتقل کنیم.وی با بیان این که بین ایران و چین کانالهای
ارتباطی گسترده ای وجود دارد ،گفت :از همه امکانات برای مهار آتش و تعیین تکلیف
خدمه استفاده میشود.سفیر چین در ایران یادآور شد :پس از وقوع حادثه چین ،حالت

اضطراری را اعالم و وزارت خانههای خارجه و
حمل و نقل چین کمیتهای را برای رســیدگی
به این مسئله تشــکیل دادند و کار امداد آغاز
شد.پانگ سن با بیان این که نخست وزیر چین
هم دستورهای مهمی را صادر کرد تا نهادهای
مرتبط امکانات الزم برای امداد و نجات را فراهم
کنند ،افزود :وزیر امور خارجه چین نیز به وزیر
امور خارجه ایران اطمینان داده است که دولت
چین تا جایی که امکان دارد ،کار امداد ونجات
را انجام دهند.وی با بیان اینکه هماکنون حدود
 ۲۰کشتی نجات در منطقه حضور دارند ،اظهار
کرد :جزر و مد و وضع آب و هوا کار امداد و نجات
را دشوار کرده است ،اما با این وجود ،نیروهای
چین با به خطر انداختن جان خود چند بار تالش کردند که برای انجام عملیات امداد
و نجات به نفتکش نزدیک شوند.سفیر چین در ایران افزود :هماکنون با تغییر جهت
باد این نفتکش از مرزهای دریای چین دورتر میشود ،اما به ایران اعالم کرده ایم که
دولت چین به عملیات امداد و نجات تا پایان ادامه میدهد.نفتکش ایرانی حامل ۹۷۰
هزار بشکه میعانات گازی صادراتی ایران به کره جنوبی عصر  ۱۶دی ماه پس از تصادم
با یک کشتی فله بر هنگکنگی ،طعمه حریق شد.کشتی فله بر هنگ کنگی به نام
«کریستال» با مالکیت یک شرکت لجستیکی در استان «جه جیانگ» چین حاوی
 ۶۴هزار تن غله بود که از آمریکا به مقصد استان «گوانگ دونگ» در جنوب چین می
رفت و در بین راه به کشتی نفتکش «سانچی» با مالکیت شرکت «برایت» از جمهوری
اسالمی ایران برخورد کرد.این حادثه سبب انفجار و آتش سوزی در نفتکش سانچی
شد و از  ۳۲خدمه آن شامل  ۳۰نفر ایرانی و  ۲تن بنگالدشی خبری نیست ،البته پیکر
یکی از خدمه ایرانی این نفتکش در سه مایلی محل حادثه کشف شد که هویت آن
هنوز شناسایی نشده است.

خبرنامه
تیمهای امداد در صورت کاهش دما
وارد موتورخانه سانچی میشوند

| مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی اعالم کرد:
هنوز وقت طالیی ما تمام نشــده است و عملیات ادامه دارد و در صورت کاهش
دما نیروهای تجسس وارد نفتکش سانچی میشوند.علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی پس از
دیدار هیرویاسو کوبایاشی ،سفیر کبیر ژاپن در تهران ،در محل ساختمان شرکت
ملی نفتکش ایران گفت :عملیات اطفای حریق از سوی سه شناور ژاپنی و چینی
آغاز شده است و امیدواریم آتش به طور کلی مهار شود.به گزارش کائنات و به نقل
از شانا ،وی درباره آخرین شرایط عملیات امداد و نجات اظهار کرد :چینیها در
کنار ژاپنیها عملیات مهار آتش در نفتکش سانچی را آغاز کردهاند و تاکنون فوم
زیادی روی شعلههای آتش ریخته شده است و نیروهای آماده روی عرشه حضور
ش هستند.مسئول کمیته ویژه رسیدگی به
دارند و کشتیهای دیگر نیز آمادهبا 
حادثه نفتکش سانچی ادامه داد :دماسنجها در حال اندازهگیری دمای نفتکش
ش منجر به انفجاری جدید نشود.
سانچی هستند و امیدواریم شعلهور شدن آت 
ربیعی گفت :عملیات مهار آتش نفتکش سانچی به صورت شبانهروزی بوده است
و ما دوباره منتظر هستیم میزان دمای کشتی اعالم شود ،دمای کنونی نفتکش
به اندازهای نیست که به نیروها اجازه ورود به عرشه را بدهد.وی افزود :نفتکش
ســانچی در زمان تصادم با کشــتی فله بر هنگکنگی ،در فاصله  ۱۵۵مایلی
شانگهای بوده که در پی جریان آب جابهجا شده و اکنون در  ۲۸۰مایلی شانگهای
و نزدیکترین خشــکی از مرز دریایی بین چین و ژاپن ،وارد آبهای ژاپن شده
و هماینک در فاصله  ۱۳۵مایلی آن قــرار دارد.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تصریح کرد :در صورت مهار آتش نفتکش سانچی ،گروههای امداد و نجات وارد
موتورخانه میشوند زیرا آتش در جلو و وسط نفتکش همچنان شعلهور و هماینک
دمای کشتی به  ۳۵,۵درجه رسیده است.مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه
نفتکش سانچی پس از دیدار با سفیر ژاپن در تهران اعالم کرد :هنوز وقت طالیی
ما تمام نشده است و عملیات ادامه دارد و در صورت کاهش دما نیروهای تجسس
وارد نفتکش سانچی میشوند.

تالشها برای نجات خدمه نفتکش سانچی
در آبهای چین ادامه دارد

| فرمانده عملیات امداد و نجات چین گفــت :همه تالش خود را برای
نجات جان خدمه نفتکش ایرانی بهکار گرفته ایم.به گزارش کائنات به نقل از شانا
؛ «شیه چون وی» ،معاون اداره امور امنیت دریایی شانگهای و فرمانده عملیات
امداد و نجات چین در نشست تخصصی با علی اصغر خاجی ،سفیر ایران در چین
و مدیرعامل و مسئوالن شرکت ملی نفتکش ایران گفت :همه تالش خود را برای
نجات جان خدمه نفتکش ایرانی بهکار گرفتهایم.وی با بیان این که مصرانه به نجات
جان خدمه نفتکش حادثه دیده فکر میکنیم و همه تالش خود را برای این موضوع
بهکار گرفته ایم ،گفت :یک گروه ارزیاب نیز قرار است به محل حادثه اعزام شوند
تا از نزدیک حادثه را بررسی کنند.فرمانده عملیات امداد و نجات چین گفت :چند
کشتی برای تدارکات در نظر گرفته شده و از منطقه جنوب چین نیز نیروهایی به
منطقه اعزام خواهند شد .ســفیر ایران در چین در این نشست ضمن قدردانی از
مقامهای چین در کمکرسانی برای نجات جان خدمه نفتکش سانچی به عنوان
اولویت نخست در اقدامها ،بر شتاب بخشی به عملیات امداد و نجات تاکید کرد.
سیروس کیانارثی ،مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران نیز در این نشست ،بر
استفاده از متخصصان ایرانی در اتاق بحران تاکید کرد ،همچنین قرار شد هادی
میرزایی و مسعود بیگلرخانی به عنوان نمایندگان شرکت ملی نفتکش ایران در
اتاق بحران حضور یابند«.شیه چون وی» گفت :دو کشتی برای پرتاب فوم در ۵۰
متری نفتکش هستند ،اما به علت اینکه مواد نفتی حاوی آتش تا شعاع  ۱۰۰متری
پرتاب میشــود کار اطفای حریق را با سختی روبهرو کرده است .وی تاکید کرد:
نمی توان درباره میزان میعانات گازی وارد شده به دریا اظهار نظر کرد و همچنین
زمان دقیقی برای خاموش کردن آتش را هم نمیتوان مشخص کرد .معاون اداره
امور امنیت دریایی شانگهای و فرمانده عملیات امداد و نجات چین گفت :تا زمانی
که آتش در نفتکش هست کار نجات خدمه سخت است« .شیه چون وی» با اشاره
به ملحق شدن کشتی ژاپنی برای کمک گفت :به محض رسیدن این کشتی از آن
استفاده خواهیم کرد.علیرضا ایرش ،سرکنسول ایران در شانگهای از آغاز دوباره
اطفای حریق نفتکش خبر داد و گفت :به دلیل شرایط محل حادثه ،تنها دو تا سه
کشتی اطفای حریق می توانند به طور همزمان کار کنند.

دکل
عملیات خاموش کردن آتش نفتکش
سانچی ازسرگرفته شد

| مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری از
آغاز عملیات اطفای حریق نفتکش «سانچی» خبر
داد و گفت :هویت پیکر یافت شده مشخص نیست.
به گزارش کائنات و به نقل از شانا ،محمد راستاد
با بیان این که عملیات با چهار آتشخوار آغاز شده
اســت ،تصریح کرد :چینیها از نخستین ساعات
سانحه در محل حادثه حضور داشتهاند و عملیات
را متوقف نکردهاند ،اما به دلیل شــرایط جوی ،انفجارهای ناگهانی و انتشار
گازهای سمی برخی مواقع عقب نشینی میکنند.وی درباره این که آیا هویت
پیکر یکی از کارکنان کشتی ســانچی که به شانگهای منتقل شد ،مشخص
شده است ،گفت :در حال تبادل اطالعات برای تشخیص هویت هستیم ،اما
هنوز هویت آن مشخص نشده اســت.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
گفت :انتظار میرود شعلههای آتش در نفتکش سانچی مهار شود ،همچنین
تیم متخصص امداد هلندی به محل وقوع آتشسوزی اعزام خواهد شد .در
همین باره کاپیتان محسن بهرامی ،ســخنگوی شرکت ملی نفتکش اظهار
کرده بود :عکس این پیکر به دست آنها رسیده است ،اما هویت جسد به دلیل
سوختگی مشخص نیست .کشتی سانچی روز  ۲۵آذر ماه  ۱۳۹۶بندر عسلویه
را با محموله حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی به مقصد یکی از بنادر کره
جنوبی ترک کرد و روز شنبه ( ۱۶دیماه) ساعت هشت شب به وقت محلی
با یک کشتی فلهبر تحت پرچم هنگکنگ و با خدمه چینی برخورد کرد.

انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران
به سفیر چین در تهران نامه نوشت

خبر
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:

انرژی

بهای نفت ایران از مرز بشکه ای  66دالر فراتر رفت

قیمت نفت در بازارهای جهانی در ادامه روند افزایشی خود به مرز بشکه ای  70دالر رسید و نفت سبک ایران نیز
برای تحویل در اروپای غربی بشکه ای  66دالر و یک سنت خرید و فروش شده است.قیمت انواع نفت شاخص در
بازارهای جهانی رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند.

| مدیرعامل شــرکت ملی نفتکــش ایران از
اسکن بدنه نفتکش سانچی از طریق دوربینهای حرارت
سنج برای بررســی امکان ورود گروههای امداد و نجات
بهمنظور اطالع از جان خدمه خبرداد.به گزارش کائنات
به نقل از شانا ،سیروس کیان ارثی اعالم کرد :با توجه به
حضور یک تیم متخصص از ایران و پیوستن این تیم به
گروه عملیات امداد و نجات چین ،به دنبال یافتن راهی
برای ورود به عرشه کشــتی هستیم.وی از آماده سازی
اسکن کشتی سانچی از طریق دوربینهای حرارت سنج
برای ورود گروه های امداد و نجات به نفتکش خبر داد و
گفت :با تالشها و پیگیریهای صورت گرفته ،قرار شد
بدنه کشتی نفتکش از طریق دوربین های حرارت سنج
اسکن و امکان ورود گروههای امداد و نجات برای اطالع
از جان دریانوردان ،بررسی شود.مدیر عامل شرکت ملی
نفتکش با یادآوری اینکــه افکار عمومی این موضوع را
دنبال میکند و پیگیر سرنوشت دریانوردان است ،گفت:
امیدواریم بتوانیم وارد کشتی شویم و عملیات جستجوی
ملوانان را آغاز کنیم.کیان ارثی افزود :یک تیم متخصص
از ایران برای بــه عهده گرفتن مدیریت عملیات امداد و
نجات نفتکش سانچی راهی چین شده است.مدیرعامل
شرکت ملی نفتکش بر استفاده از متخصصان ایرانی در
اتاق بحران تشکیل شده برای مدیریت حادثه نفتکش
سانچی تاکید کرد و گفت :به دنبال هماهنگی با چینیها
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گرفته است که با توجه به این که یدکش آتشخوار ژاپن نیز
در این مسیر قرار گرفته است ،به نفع ماست.حق شناس با
تاکید بر این که فرماندهی مهار آتش نفتکش «ســانچی»
همچنان با مرکز تجسس نجات بندر شانگهای ()MRCC
تصریح کرد :هم اکنون تیم مشاور فنی هلند و هیئت  ۲نفره
کارشناسان فنی پاناما نیز در کنار این مرکز قرار دارند.هادی
حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به
دیدار ربیعی ،وزیر کار و رفاه اجتماعی با سفیر چین اشاره
کرد و افزود :مجموعه فعالیت آقای ربیعی به عنوان مسئول
کمیته ویژه رسیدگی حادثه نفتکش «سانچی» سبب شد
شاهد فعالیت موثر در مرکز تجسس نجات بندر شانگهای
چین باشیم.کشتی ســانچی روز  ۲۵آذر ماه  ۱۳۹۶بندر
عســلویه را با محموله حدود یک میلیون بشکه میعانات
گازی به مقصد یکی از بنادر کــره جنوبی ترک کرد و روز
شــنبه ( ۱۶دیماه) ساعت هشت شــب به وقت محلی با
یک کشتی فلهبر تحت پرچم هنگکنگ و با خدمه چینی
برخورد کرد.در این حادثــه  ۳۲خدمه این نفتکش مفقود
شدند که با پیدا شــدن یکی از اجساد  ،سرنوشت  ۳۱نفر
دیگر مشخص نیست.

| انجمن صنفی کارگــری دریانوردان
تجاری ایران با ارسال نامهای به سفیر جمهوری
خلق چین در ایران خواستار شتاب بخشیدن به
عملیات امداد و نجات خدمه نفتکش سانچی در
آبهای چین شــد.به گزارش کائنات و به نقل
از شــانا  ،متن کامل نامه کاپیتان آرمان جهان
بیگلری ،رئیــس هیئت مدیــره انجمن صنفی
کارگری دریانوردان تجاری ایران به پانگ سن ،سفیر جمهوری خلق چین
در تهران به شرح زیر است:
«عالیجناب
همانگونه که قطعا مســتحضرید در پی تصادف بین نفتکش سانچی و
شناور کریستال در نزدیکی ساحل چین  ۳۲نفر ( ۳۰نفر از اتباع ایرانی و
 ۲نفر بنگالدشی) مفقود شده اند.افراد زیادی از جمله خانواده دریانوردان،
دوستانشــان و اعضا این انجمن با نگرانی و صبورانه منتظر به ســامت
برگشتن یا شنیدن خبری در ارتباط با آنان ،هستد.از شما تقاضا مینماییم
شرایط دشــوار کنونی برای تمامی افراد وابسته و درگیر این سانحه درک
نمایید .خانواده دریانوردان از ما میپرسند چرا پس از گذشت چند روز از
زمان سانحه تیم نجات حاضر در صحنه نتوانسته به کشتی دسترسی پیدا
نماید و در اطفا حریق ناتوان بوده است.با کمال احترام از شما میخواهیم به
دلیل اینکه طبق اطالعات رسیده به این انجمن تیم نجات حاضر در صحنه
آنچنان که باید تا بدین جای کار نقش خود را ایفا ننموده است ،به فوریت
در این موضوع از طریق مقامات رسمی مربوطه مداخله فرمایید تا از نتایج
فاجعه آمیز جلوگیری شود.
از همکاری شما در این زمینه بسیار سپاسگزارم.
با احترامات صمیمانه»

