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شنبه شب  سانچی  نفت کش  کشتی  سپید: 
شانزدهم دی ماه، ساعت  ٨:١٠ به وقت محلی 
چین با یک کشتی باربری چینی در ١٥٠ مایلی 
)٢٨٢ کیلومتر( شانگهای در دریای چین تصادف 
کرد. در این حادثه طبق اعالم سخنگوی شرکت 
ایرانی  نفت کش  پرسنل   ۳٢ نفت کش  ملی 
مفقود شدند و امروز باوجوداینکه بیش از یک 
هفته از این حادثه می گذرد اما اطالع دقیقی از 
سرنوشت سی پرسنل نفت کش ایرانی در دست 
نیست. به گفته  هادی حق شناس معاون دریایی 
سازمان بنادر اداره امداد و نجات دریایی چین 
٢٠ دقیقه بعد از سانحه تصادف در ١۶٠ مایلی 
بندر شانگهای، این حادثه را به نمایندگی شرکت 
ملی نفت کش ایران در چین اطالع رسانی کرد. 
همچنین کشور چین نیروهای امداد و نجات 
خود را برای کمک به خدمه نفت کش ایرانی 
که در ١۶٠ مایلی بندر شانگهای اعزام کردند. در 
طول این زمان خانواده های این پرسنل با مراجعه 
به ساختمان ملی نفت کش جویای حال عزیزان 
خود شدند اما به جز دو جسدی که تاکنون از دو 
پرسنل کشف شده، اطالع دقیقی از سرنوشت 

دیگر پرسنل در دست نیست.  
به گفته معاون دریایی شرکت ملی نفت کش 
این کشتی ٢۳ آذرماه وارد بندر عسلویه شده و ٥ 
دی ماه از این بندر به مقصد کره جنوبی خارج شد. 
سال تولید آن نیز ٢٠٠٨ است و از استانداردهای 
ایمنی جهانی برخوردار بود که نشان می دهد این 
نفت کش هیچ مشکلی ازنظر ایمنی و فنی نداشته 

است.
این کشتی گویا از سوی شرکت ملی نفت کش 
به یک شرکت کره ای اجاره داده شده بود.در اثر 
این سانحه عالوه بر وارد آمدن خسارت برای 
١۳۶ هزار تن میعانات گازی )نفت تغلیظ شده( 
که فوق العاده اشتعال پذیر است، به خود کشتی نیز 
خسارت وارد آمده و کاماًل از بین رفته است؛ اما 
تاکنون برآوردی از میزان خسارات اعالم نشده 
است. اکبر جبل عاملی، مدیر فنی و عملیات 
ناوگان شرکت ملی نفت کش ایران در خصوص 
این حادثه گفت:» ضربه ای که به کشتی خورده، 
بسیار شدید بوده و منجر به آتش سوزی شده 
است. به خاطر اینکه محموله کشتی، میعانات 
انفجارهای  باعث  آتش سوزی  است،  گازی 

پی درپی در کشتی شده است.« 
او همچنین خبر از جست و جو برای نفرات 
احتمالی که روی آب هستند، به وسیله شناورها به 
همراه دو فروند کشتی ناوگان ایران و یک فروند 
کشتی باربری کشتی رانی جمهوری اسالمی داد. 
نوزدهم دی ماه اولین جسد از این کشتی 
پیدا شد اما به دلیل وخامت و سوختگی جسد 
مشخص نبود که از سی پرسنل ایرانی و یا 
دو پرسنل بنگالدشی این نفت کش هستند به 
همین منظور جهت شناسایی آزمایش دی ان 

ای بروی آن انجام شد. 
در ادامه محسن بهرامی خبر از آغاز فرآیند 
اخذ DNA از خانواده های مفقودین نفت کش 
خبر داد و گفت: »از خانواده ها دعوت شده برای 
اخذ نمونه DNA بیایند و هنگامی که این کار 
به صورت رسمی آغاز شود، فرآیند به صورت 
این  پرسنل  دوم  جسد  شود.«  انجام  رسمی 
نفت کش ایرانی دیروز پیدا شد. این جسد نیز 

برای شناسایی آزمایش دی ان ای شد. 
حادثه  به  رسیدگی  ویژه  کمیته  مسئول 
نفت کش ایرانی از انتقال این دو جسد خبر داد 
و برخالف اظهاراتی که تاکنون انجام شد، از عدم 

قطعیت سالمت پرسنل نفت کش سخن گفت. 
علی ربیعی وزیر کار که به عنوان مسئول کمیته 
ویژه رسیدگی به حادثه نفت کش ایرانی به چین 
سفرکرده، گفت: »جنازه ٢ نفر از افراد ایرانی که در 
این نفت کش پیدا شد، به شانگهای منتقل شده تا 

از طریق آزمایش DNA شناسایی شوند.«
او در مورد احتمال زنده ماندن سایر افراد، 
رابطه  این  در  متعددی  کارشناسان  »با  گفت: 
صحبت کرده ام و در حال حاضر هیچ پیش بینی 
قطعی نمی توان ارائه کرد.ما نمی دانیم که با چه 
وضعیتی روبه رو خواهیم شد و در مورد افرادی 
که در موتورخانه بوده اند نمی توان با قطعیت 

صحبت کرد.«
درصد  امروز٨٠  کرد:»  تأکید  هم چین  او 
مسائل روشن می شود چراکه به عمق کشتی 
و موتورخانه وارد خواهیم شد و به طور کامل 
وضعیت را خواهیم فهمید و در مورد احتمال 
زنده ماندن و شرح وضعیت این افراد آن موقع 

باید صحبت کرد.«
در پی وقوع این حادثه برخی از هنرمندان 
و چهره های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان 
برای همدردی با خانواده های این پرسنل و 
انجام عملیات امداد و نجات پرسنل واکنش 
دادند. سخنگوي وزارت خارجه چین: »شرایط 
جوي نامساعد دسترسي گروه هاي امدادونجات 
به نفت کش را دشوار کرده، اما گازهاي سمي 
ناشي از سوختن نفت نیز به یک ریسک بزرگ 

تبدیل شده است.«

 معاون سازمان بنادر: »جسد پیداشده در 
آب هاي چین، متعلق به خدمه ایراني است.«

 نیروي دریایي آمریکا براي جست وجوي ۳٢ 
مفقود نفت کش ایراني، بالگرد اعزام کرد.

چین چهار کشتي نجات و سه قایق پاک سازي 
را به محل حادثه اعزام کرد، درحالی که کره جنوبي 

نیز یک کشتي و یک بالگرد اعزام کرده است.
دیگر  محموله  یک  خواستار   کره جنوبي 

میعانات گازي از ایران شد.
 وزارت کشتي راني چین: »زمانی که میعانات 
گازي با آب تماس برقرار کند به سرعت بخار 
مي شود و مي تواند منجر به انفجاري در مقیاس 
باال شود چراکه در برخورد با هوا واکنش مي دهد 

و به گاز قابل اشتعال تبدیل مي شود.«
 چین و کره جنوبي براي اطفای حریق همکاري 
خریدار  کره اي  شرکت  مي کنند.  سخنگوي 
محموله نفت کش آتش گرفته ایراني: »شرکت 
هانوا براي محموله نفت کش سوخته درخواست 
غرامت مي کند.«  تقاضاي امدادرساني از کشتي ها 

و بنادر نزدیک به نفت کش  حادثه دیده.
دریانوردي:  و  بنادر  سازمان   مدیرعامل 
»عملیات اطفای حریق و امدادونجات به سختي 
انجام مي شود، زیرابه علت وجود حریق و مواد 
نفتي در سطح آب، امکان مهار آتش وجود ندارد 

و تا شعاع هزارمتري آتش شعله ور است.«
درباره  نمي توان  »هنوز  راه:  وزیر   معاون 
نفت کش  این  سرنشینان  جان باختن  احتمال 
آمار قطعي داد.«  مدیرعامل شرکت نفت کش: 
پیداشده در سه مایلي  »با شرایطي که جسد 
نفت کش داشته، احتمال مي دهیم خدمه فرصت 
کافي داشته اند تا لباس هاي ایمني را پوشیده 
باشند.«  تجهیزات  خارج شده  نفت کش  از  و 
ایمني خدمه نفت کش  مجهز به GPS است، اما 
هنوز سیگنالي از موقعیت آن ها دریافت نشده 
است.  چیني ها مسئولیت عملیات اطفاي حریق 

نفت کش را بر عهده دارند.
 وزارت نفت: »ایران پول محموله میعانات 

گازي نفت کش حادثه دیده را دریافت مي کند.«
 کشتي چیني فله بر که حامل گندم بوده و با 
نفت کش ایراني تصادف کرده بود، در همان 

ساعات اولیه تمامی خدمه خود را نجات داده 
است.  معاون وزیر راه: »معموالً تصادم در دریا در 
مسیرهاي پرتردد بعضاً به دلیل اشتباه در محاسبه 

مسیرها اتفاق مي افتد.«
 دستور رئیس جمهور جهت رسیدگی به 
وضعیت کارکنان نفت کش ایرانی و خانواده آنان

حسن روحانی در این جلسه روز سه شنبه 
با حضور وزیران امور خارجه، نفت و راه و 
شهرسازی و سایر مسئوالن ذی ربط برگزار شد، 
پس از استماع گزارش ها، تأکید کرد که مهم ترین 
موضوع در مرحله کنونی تعیین سرنوشت و 
رسیدگی به وضعیت کارکنان این نفت کش و 
خانواده های عزیز آنان است و هم زمان نیز باید 
پیگیری های الزم حقوقی برای جبران خسارات 

وارده، انجام گیرد.
رئیس جمهور در این جلسه پس از گزارش 
مهندس زنگنه وزیر نفت و آخوندی وزیر راه 
و شهرسازی، از آن ها خواست که ضمن ارائه 
گزارش نهایی و فنی از دالیل حادثه، پیگیری های 
الزم برای رسیدگی به ابعاد مختلف حادثه و 
به ویژه سرنوشت کارکنان کشتی و خانواده های 
این عزیزان را انجام دهند. روحانی همچنین 
پیگیری های  از  ظریف  گزارش  اخذ  ضمن 
وزارت امور خارجه، دستور داد تا تمام امکانات 
سیاسی  پشتیبانی  برای  دیپلماسی  دستگاه 
حریق،  اطفای  عملیات  تسریع  حقوقی،  و 
رسیدگی به وضعیت کارکنان و مذاکرات الزم با 

کشورهای هم جوار ساحلی فعال شود.
و  رسانه  فضای  در  نیز  هنرمندان  برخی 
فضای مجازی با حادثه دیدگاه این نفت کش 
کردند.  همدردی  ابراز  آن ها  خانواده های  و 
رخشان بنی اعتماد با اشاره به حادثه ای که برای 
کشتی و خدمه ایرانی آن رخ داده است، نوشت: 
سرنشین   ۳٠ برای  هستیم.  »چشم به راهتان 
نفت کش سانچی دعا کنیم. ۳٠ قهرمانی که در 
اتاقکی درون نفت کشی سوزان روی دریا حبس 
شدند. کاش کسی کاری کند. به روایتی فقط ۴٨ 
ساعت فرصت برای نجاتشان است. کاری که 
فقط شاید از دولت چین ساخته باشد. به خاطر 
دسترسی به منطقه و از دولت چین درخواست 

رسیدگی فوری به مسئله راداریم.«
نفت کش سانچی که  اوایل هفته گذشته، 
ایران  نفت کش  ملی  شرکت  مدیریت  تحت 
بوده با یک کشتی باری چینی که حامل غله از 
آمریکا به چین بود در حدود ١۶٠ مایلی)۳٠٠ 
کیلومتری( سواحل نزدیک شانگهای برخورد 
کرد و دچار آتش سوزی شد. این نفت کش که در 
پاناما به ثبت رسیده، از ایران به مقصد کره جنوبی 
درحرکت بود و حامل ١۳۶ هزار تن میعانات 

بوده است.
نفت کش  این  خدمه   ۳٢ حادثه  این  در 
مفقود شدند که با پیدا شدن یکی از اجساد در 
روز گذشته، سرنوشت ۳١ نفر دیگر مشخص 

نیست.«

ایسنا: ملی پوش وزن ۶٨+ کیلوگرم 
حساسیت  دلیل  به  بانوان  کاراته 
پوستی در مرحله سوم اردو حاضر 
نیست. حمیده عباسعلی درباره عدم 
حضورش در سومین مرحله از اردوی 
کاراته بانوان، اظهار کرد: »به خاطر 
حساسیت پوستی که برایم پیش آمده 
نمی توانستم در اردو حاضر باشم، 
چراکه ممکن بود حساسیتم حادتر 
کادر  اجازه  با  دلیل  همین  به  شود 
فنی به دوراز شرایط اردو، تمریناتم 
به  را  خودم  تا  می کنم  پیگیری  را 
چهارمین مرحله از اردو برسانم. در 
حال  حاضر وضعیت پوستم بهتر شده 
و در حال بهبود است.« کاراته وان 
پاریس نخستین مرحله از رقابت های 
کاراته وان در سال ٢٠١٨ است و 
ملی پوشان خود را برای حضور در 

این مسابقه آماده می کنند.

یک مجازات برای 
دو بار دوپینگ

فدراسیون   :Inside the games
که  کرد  اعالم  وزنه برداری  جهانی 
دو اتهام دوپینگ ایلیا ایلین، قهرمان 
مورد  یک  قزاقستان  وزنه برداری 
این  و  می آید  به حساب  دوپینگ 
وزنه بردار می تواند با گذراندن تنها 
دو سال، از ماه ژوئن در مسابقات 
وزنه برداری شرکت کند. با توجه به 
بیانیه  فدراسیون جهانی وزنه برداری، 
دوپینگ ایلیا ایلین، قهرمان وزنه برداری 
قزاقستان در المپیک های پکن و لندن 
یک مورد دوپینگ به حساب می آید زیرا 
پیش از متهم شدن او به دوپینگ در 
المپیک لندن ٢٠١٢ وی هیچ اخطار یا 
محرومیتی برای المپیک پکن دریافت 
نکرده است. بنابراین ازآنجایی که هر دو 
مورد دوپینگ باهم مشخص شده اند، 
یک مورد به حساب می آیند و او بنا 
بر قانونی که در سال ٢٠١٢ وجود 
داشته برای یک مورد دوپینگ دو سال 
محرومیت دریافت کرده است که در 
ماه ژوئن به پایان می رسد. به این ترتیب 
ایلیا ایلین می تواند از ماه ژوئن به بعد 
در مسابقات وزنه برداری  شرکت کند. 
ایلین ٢۹ ساله در المپیک های پکن و 
لندن مدال طال به دست آورده بود. 
او پیش از المپیک لندن هیچ دوپینگی 
نداشته است. این وزنه بردار قزاقستانی 
چهار بار  در مسابقات قهرمانی جهان 
به مدال طال رسیده است. محرومیت 
او از ماه ژوئن ٢٠١۶ آغازشده بود و او 
در این مدت هیچ فعالیت وزنه برداری 
دلیل  به  ایلین  ایلیا  است.  نداشته 
این که کشورش قزاقستان یک سال 
محرومیت دارد تا ماه اکتبر نمی تواند 
در مسابقات بین المللی برای کشورش 
مسابقه دهد. ایلین ماه گذشته درباره 
بازگشتش به مسابقات وزنه برداری 
گفت : من هنوز جوان هستم و تنها 
٢۹ سال دارم و در اوج کار حرفه ای ام 
مسابقات  به  که  می خواهم  هستم. 

بازگردم و این اولویت من است.

غیبت عباسعلی از 
اردوی تیم ملی به 

دلیل حساسیت پوستی

خبــر

سالمت  وضع  درباره  بحث ها  شدن  جنجالی تر  از  پس  رویترز: 
رئیس جمهور آمریکا، پزشک کاخ سفید مدعی شد وضع سالمت 
دونالد ترامپ »عالی« است. پزشک کاخ سفید روز جمعه اعالم کرد 
وضع سالمت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، »عالی« است. او 
این اظهارات را پس آن مطرح کرد که ترامپ نخستین معاینات پزشکی 
خود را به عنوان رئیس جمهور انجام داد. بیان این مطلب از سوی پزشک 
کاخ سفید به یک هفته بحث وجدل بر سر سالمت روانی ترامپ برای 
سمت ریاست جمهوری پایان داد. رونی جکسون، پزشک کاخ سفید، 
اعالم کرد ترامپ حدود سه ساعت تحت آزمایش و معاینات پزشکان 
ارتش در مرکز ملی پزشکی ارتش در ایالت مریلند بود و نتیجه این 
آزمایش ها و معاینات عالی بود. او در بیانیه ای کوتاه اعالم کرد: »وضع 
سالمت رئیس جمهور عالی است و من روز سه شنبه برخی جزئیات را 
در این خصوص اعالم خواهم کرد.« این آزمایش ها پس ازآن انجام شد 
که در کتاب جدید منتشرشده درباره ترامپ ۷١ ساله آمده است رفتار او 
بچه گانه است و تمرکز ندارد. کاخ سفید با مجموعه سؤال هایی درباره 
پیام های ضدونقیض ترامپ درباره سیاست های مهم روبرو بوده است. 

ترامپ ماه گذشته نیز هنگام 
به صورت  یک سخنرانی، 
بریده بریده  و  نامفهوم 
مسئله  این  و  زد  حرف 
مورد  در  را  تردید هایی 
وضع سالمت او به وجود 

آورد.

سپید: اریک کالپتون ـ   خواننده و نوازنده مشهور انگلیسیـ   از 
ناشنوایی قریب الوقوع خود خبر داد. پرنسا التینا نوشت: اریک 
کالپتون هنرمند برنده جایزه »گرمی« که از مشهورترین خواننده ها 
و گیتاریست ها جهان محسوب می شود، در حال از دست داد 
شنوایی اش است. او مبتالبه بیماری وزوز مزمن گوش شده که منجر 
به از دست دادن کامل شنوایی می شود. کالپتون در مصاحبه با »بی.
بی.سی« گفت: »تنها چیزی که اآلن دغدغه اش رادارم، گذراندن 
دهه ۷٠ زندگی ام و فعال بودنم است. من دارم ناشنوا می شوم، وزوز 
گوش دارم، اما دست هایم آماده کار کردن هستند.« او ادامه داد: 
»امیدوارم مردم برای چیزی بیشتر از کنجکاوی به دیدنم بیایند. 

می دانم که این هم بخشی از داستان است، چون 
برای خودم هم شگفت انگیز است که هنوز 
اینجا هستم.« کالپتون ۷٢ ساله که ازجمله 
سال  است،  گیتاریست ها  تأثیرگذارترین 

٢٠١۶ اعالم کرده بود که آسیب سیستم عصبی موجب شده او دیگر 
نتواند گیتار بزند. بااین حال، او برنامه توری را در جوالی امسال 
دارد و هنوز آن را لغو نکرده است. اریک کالپتون در دهه ١۹۷٠ 
با آهنگ هایی ازجمله »Crossroards« و »Layla« به شهرت 
رسید؛ اما نبوغ، دانش و استعداد هنری او در سایه اعتیادش به هرویین 
و بعدها الکل قرار گرفت. او دو سال پیش دراین باره گفت: »با توجه 

به این که زندگی من همواره با اعتیاد همراه 
بسیار  بوده، همین که زنده هستم مسئله 
بزرگی است. درواقع باید خیلی سال پیش 
می مردم.« این نوازنده،ترانه سرا و آهنگساز 
انگلیسی یک جایزه »گرمی« در کارنامه خود 
دارد و تنها فردی است که سه بار به عضویت تاالر مشاهیر »راک اند 
رول« درآمده است. کالپتون در سال ٢٠١۳ به سبب درد در ناحیه 
کمر مجبور شد چند تور کنسرت خود را لغو کند. او مبتالبه اختالل 
عصبی محیطی است که باعث می شود اعصاب در بخش های 
گوناگون بدن دچار آسیب می شوند. دالیل زیادی ازجمله مصرف 

افراطی الکل برای این بیماری معرفی شده است.

چارسو

چهــره

شماره ١١٥۹  ٢۴ دی ١۳۹۶ sepidonlineبا ما در ارتباط باشید:          sepidnewspaperemail: info@sepidonline.ir 

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی: 26151795

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

سرنوشت پرسنل نفت کش در هاله ای از ابهام 
آغاز فرآیند اخذ DNA از خانواده های مفقودین نفت کش ایرانی

پزشک کاخ سفید: وضع سالمت ترامپ 
»عـالـی« اسـت

اریـک کـالپتـون در آستـانـه نـاشنـوایی

تمامی مقاطع تحصیلی نواحی هفت گانه نوبت صبح و عصر مشهد دیروزشنبه ۲۳ دی 
مهر   به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد.                

مراسم اولین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی  صبح روزپنج شنبه با حضور حسن 
روحانی رئیس جمهور و جمعی از مسئوالن و مردم در مدرسه عالی شهید مطهری 
مهر   برگزار شد.              

  

بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی با نمایش ۲ فیلم از این هنرمند در بروکسل بلژیک 
برگزار می شود. این آثار ساخته سیف اهلل صمدیان در روزهای ۲۶ دی و ۵ بهمن برابر 
با ۱۶ و ۲۵ ژانویه در مرکز هنرهای زیبای بروکسل در کشور بلژیک برگزار می شود.

                 هنرآنالین 
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