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خبر ادامه از صفحه اول

اقتصاد

هم زیباکالم اشتباه می کند 
هم فرهاد رهبر 

... داشتن یک شــغل تمام وقت آن هم در دانشگاه 
بزرگی مانند دانشــگاه تهران، به  اندازه کافی از ایشــان 
وقت می گیرد و اگر در دانشــگاه آزاد نیمه وقت باشند، 
یا از کار دانشــگاه تهران می زنند یا عکس آن. البته هر 
عضو هیئت  علمی می تواند به دانشجویان دانشگاه آزاد 
به عنوان فرزندان جامعه دانشــگاهی مشورت یا اجازه 
حضور ســر کالس های درس خــود را بدهد. معتقدم 
دانشــگاه های معتبر بایــد بتوانند دانشــجویان دیگر 
دانشگاه ها را به عنوان میهمان قبول کنند؛ اگر متقاضی 
در دانشگاه دولتی باشــد که عملی پایاپای است و اگر 
غیردولتی باشــد از آنها مطالبه پــول کنند و درصدی 
را هــم به عنوان گرانت به اســتاد اختصاص دهند. اما 
چرا این مشــکل پیش آمده اســت؟ یکی از اشــکاالت 
دانشگاه و حتی مدیریت سیاسی کشور، اصل ۱۴۱ قانون 
اساســی است که اعضای هیئت علمی را از قانون منع 
دوشغله بودن مستثنا کرده است. این اصل رانتی برای 
بخشــی از سیاسیون ایجاد کرده است که هم از داشتن 
مزایای اعضای هیئت علمی دانشــگاه بهره مند شوند 
و هم پست های سیاســی را اشغال کنند. از طرفی، این 
اصل انگیزه ای برای افراد سیاسی درست کرده است تا 
به هر شکل ممکن خود را به عنوان عضو هیئت علمی 
به یک دانشگاه وصل کنند و سپس از مزایای دو تا چند 
شغل بهره مند شوند. شاید در زمانی که قانون اساسی 
در اوایل انقالب نوشته می شد، کسی تصور نمی کرد در 
این مملکت تأسیس دانشــگاه این قدر راحت شود که 
حتی در جزیره هرمز هم واحد دانشگاهی داشته باشیم. 
آن زمان بسیاری از استادان از کشور رفته بودند و تعداد 
دانشگاهیان بسیار کم بود. برای اداره امور کشور یا تأمین 
نیاز دانشــگاه هایی که از کمبود مدرس رنج می بردند، 
شــاید توجیهی بر دوشغله بودن وجود داشت؛ ولی در 
شــرایطی که ده ها هزار فارغ التحصیل دکترای کشــور 
بی کارند، چنین قانونی گرفتن فرصت از دیگران اســت 
و با عدالت اجتماعی و شغلی سازگاری ندارد. نگارنده 
همیشه منتقد گســترش بی رویه دانشــگاه ها بوده ام؛ 
چراکه افت شــدید کیفیت را در پی داشته و بر تقلبات 
علمی و فروش مقاله و پایان نامه دامن زده اســت. اگر 
اســتاد توانمندی در دانشگاه معتبری است، این اعتبار 
و تــوان را باید فقط برای دانشــگاهی صرف کند که در 
آن اســتخدام شده اســت. رفتن و تدریس در دانشگاه 
دیگری که سطح دانشجویانش پایین تر از دانشگاه محل 
خدمت اوست، باعث می شود انگیزه دانشجویان برای 
تالش و قبولی در دانشگاه معتبر گرفته شود. به همین 
دلیــل، پولدارها می گویند فرقی نمی کند در دانشــگاه 
تهران پذیرفته شــویم یا دانشــگاه آزاد، استاد ما در هر 
دو حال امثال آقــای زیباکالم اســت. از آقای زیباکالم 
نقل شــده اســت: «اگر در مرغداری کار می کردم، شأن  
بیشتری داشــتم». خیلی دلم می خواست این نقل قول 
غلط باشد. دیدم که تیتر بســیاری از خبرگزاری هاست 
و تکذیب هم نشــده اســت. اوال شــأن خود را سوای 
مرغداران نمی دانم، هم آنها شــأن خود را دارند و هم 
من شــأن خودم را؛ اما کدام شأن باالتر از این است که 
آقای زیباکالم برای کمک به زلزله زدگان اعالم حســاب 
بانکــی می کنــد و چندین میلیارد تومان به حســابش 
واریز می شــود. اگــر یک مرغدار ایــن کار را می کرد، آیا 
مــردم همین کار را می کردند؟ هــر روز که با همکاران 
دانشــگاهی ام صحبت می کنم، اغلــب از حقوق خود 
می نالند. من هم می دانم حقوق استادیاران جوان شاید 
از یک مسافرکش اسنپی هم کمتر باشد؛ اما هیچ وقت 
حقوق خود را با ۱۹ سال سابقه کاری با کسانی که از من 
درآمد بیشتری دارند، مقایسه نکرده و نمی کنم. همین 
االن اگــر بروم چین، ماهی شــش هــزار دالر به عنوان 
استاد مدعو حقوق می گیرم؛ ولی من خودم را با خواهر 
معلمم مقایسه می کنم که می دانم از من خیلی بیشتر 
کار می کند و درآمدش کمتر از یک ســوم من است. من 
ایــن را تبعیض بــزرگ می دانم و معتقــدم در جامعه 
معلمان در دانشــگاه و مدرسه تفاوتی ندارند. البته که 
یک دانشــگاهی به دلیل آنکه در سن باالتر شغل پیدا 
می کند، معموال در بیشتر کشورهای دنیا درآمد بیشتری 
دارد، ولی این تفاوت باید از تناســب منطقی برخوردار 
باشــد. آنچه باید من را از معلمان مدرسه متمایز کند، 
گرانت پژوهشــی مناسب اســت که با آن بتوانم امور 
پژوهشی خود و دانشجویانم را به درستی مدیریت کنم. 
برای نمونه با آن بتوانم حقوق مناسب به دانشجویان 
دکترا و پســادکترا بدهم. برای نظام دانشــگاهی کشور 
شــرم آور است که حقوق من در ۱۵ سال گذشته حدود 
۱۰ برابر افزایش داشــته اســت، ولی گرانت پژوهشی 
همچنان با واحدی ۲۰۰ هزار تومان تکان نخورده است. 
آنچــه ما باید بنالیم و مطالبه کنیم، این حق اســت که 
متأسفانه بســیاری از همکارانم صدایشان درنمی آید. 
در خاتمه بیــن دعوای آقایــان دکتر زیبــاکالم و دکتر 
رهبر، باور من آن اســت که هم بودن جناب زیباکالم در 
دانشــگاه آزاد اشتباه است و هم ریاست جناب رهبر بر 
آن دانشــگاه. هر دو همکار دانشگاهی من در دانشگاه 
تهران انــد و صرف نظر از پایگاه متفاوت سیاسی شــان، 
افــرادی بســیار توانمند هســتند که اگر عمرشــان را 
صرف خدمت به خانه خود کننــد، آثار این خدمت در 
درازمدت برای ایران و علــم مفید تر خواهد بود. آقای 
دکتــر رهبر هم اگر تمایل دارد در دانشــگاه آزاد رئیس 
باشــد، منصفافه این اســت که ابتدا بر داشــتن حکم 
استخدامی در آن دانشگاه افتخار کند و جایگاه خودش 
را در دانشــگاه تهران به نیرویی جوان بدهد. دانشگاه 
آزادی که مدعی بزرگ ترین دانشــگاه جهان است، ولی 
نمی تواند استاد یا رئیس مناسب برای خود پیدا کند و با 
همکاران و مدیران «موقت» امورش را می گذراند، هرگز 
دانشگاه معتبری نخواهد شد؛ حتی اگر در کاخ سفید یا 

جزیره کومودو هم شعباتی داشته باشد.   

اوراق ۲۰درصدی تمام شد
از بســته ارزی که بانک مرکزی در هفته های اخیر  �

به اجرا درآورد، انتشــار اوراق گواهی ســپرده ریالی با 
ســود ۲۰ درصد تمام شده اســت؛ ولی فروش اوراق 
سپرده ارزی و همچنین پیش فروش سکه و حراج آن 
ادامه دارد. به گزارش ایسنا، در حدود دو هفته گذشته 
بانک ها بســته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار 
ارز را بــه اجرا در آوردند. در این بســته انتشــار اوراق 
گواهی سپرده ریالی با ســود ۲۰ درصد، اوراق سپرده 
ارزی با ســود چهار درصد و همچنیــن پیش فروش 
ســکه نیز قــرار داشــت و از ۲۸ بهمن  اجرائی شــد. 
انتشار اوراق ســپرده ریالی با استقبال نسبتا خوبی در 
بانک ها مواجه شد؛ هرچند شــواهد نشان داد عمده 
خرید به جابه جایی حســاب های سپرده ۱۵ درصد به 
گواهــی ۲۰ درصدی تعلق داشــته و کمتر این طرح 
موجب جذب منابع جدید در بانک ها شــده است. در 
این شــرایط نگرانی هایی برای بانک ها به دلیل جبران 
هزینه پنج درصد سود تحمیل شده ایجاد شد؛ چرا که 
به هرحال موجب قرار گرفتن سود سپرده باالتر از نرخ 
سود تسهیالت ۱۸ درصدی شــده است. بانک مرکزی 
فعال گزارشــی از پایان انتشار اوراق گواهی سپرده که 
روز دهم اســفند پایان دو هفته فروش آن بود، منتشر 
نکرده اســت؛ ولی آمار هفته اول نشان از فروش صد 
هزار میلیارد تومان داشــت کــه در هفته دوم به طور 

حتم می تواند تشدید شده باشد.

سال پانزدهم    شماره 3100 یکشنبه   13 اسفند 1396

همایش متفاوت فیلیپس در تهران
ضیافت شــرکت فیلیپس به منظــور رونمایی از  �

جدیدترین محصول خود در مرکز همایشــی با حضور 
خانم اســتفانی ویلیامز، به عنوان متخصص پوســت 
مشــاور برنــد فیلیپس، بــرای دســتگاه های IPL در 
خاورمیانــه و جمعی از مدیــران و برخی از اصحاب 
رســانه در تاریخ ۹۶/۱۲/۷ برگزار شد. در این همایش 
دکتــر ویلیامز به آمــوزش فنــاوری فیلیپس لومیا به 
مصرف کنندگان این دستگاه پرداخت و مزایای استفاده 
از IPL برای حذف موهای زائد را بازگو کرد. او به طور 
ویژه بر بی خطربودن اســتفاده از این دستگاه به عنوان 
روش خانگی در حذف موهــای زائد تأکید کرد تا این 
اطمینان را بــه خانم های مصرف کننــده بدهد که با 
آسودگی خیال از این دستگاه در منزل استفاده کنند و 
هر روز از زیبایی پوست خود لذت ببرند. ریانا میجرمن، 
مدیر تجاری بخش زیبایی شرکت فیلیپس، گفت: «در 
فیلیپس ما به این نکته پی بردیم که خانم ها اهمیت 
زیادی به سالمتی و تندرستی خود می دهند و به ویژه 
نســبت به محصوالت و دستگاه هایی که برای پوست 
خود اســتفاده می کنند، بسیار حســاس اند. ما درباره 
همکاری با دکتر اســتفانی ویلیامز بســیار خرسندیم؛ 
چراکه ایشان می توانند اطمینان  خاطری را که خانم ها 
بــرای ایمنی فیلیپس لومیا نیاز دارنــد، به آنها بدهند 
تــا خانم ها با اطمینانی باال از این دســتگاه اســتفاده 
کنند و به پوســتی لطیف و بدون مو برای مدت زمان 
طوالنی دست یابند». در این مراسم، فضای البی سالن 
نمایشگاه (شــو روم) و سمپل کردن محصول جدید از 
دکور جالبی برخوردار بود که در این میان نمونه هایی 
از این دســتگاه ها در معرض دید گذاشــته شده بود. 
پذیرایی ویژه و ســرو غذای فرنگی از دیگر نکات مهم 

این ضیافت به شمار می رفت. 

فراخوان رسانه های کشور
مشارکت در احداث بوستان  رسانه

چندسالی اســت که همگان برای تنفس در یک  �
هوای تمیز، اســفند ماهی را به انتظار می کشــند که 
در خــت کاری در آن نویــد آینده ای ســبز را می دهد، 
مشــارکت جامعه در توســعه فضای سبز اما، عالوه 
بر فرهنگ ســازی، پیشگامانی را می طلبد تا به عنوان 
الگــو مورد اســتفاده آحــاد جامعه و همــه مردم 
قرار گیرند. همه ســاله دانش آموزان، دانشــجویان، 
مسئوالن، هنرمندان، ورزشــکاران و حتی شهرداری 
و جهــاد کشــاورزی اقدام بــه توزیع نهــال رایگان 
می نماینــد و تصاویــر و گزارش های خبــری آن در 
رســانه های دیداری، شــنیداری، مکتوب و دیجیتال 
منعکس می شود، اما به نظر نمی رسد این خدمات به 
یک الگوی رفتاری و کرداری کامل تبدیل شده باشد. 
موضوع دوم الگوســازی برای الگوبــرداری دیگران 
و اســتمرار حرکت ملی اســت که همگان به عنوان 
احترام و ارزش گــذاری به نیابت از الگوهای جامعه 
به توســعه آن بپردازند که تاکنون حرکات مقطعی 
به عنوان حضور هنرمندمان، ورزشکاران و... صورت 
گرفته امــا تاکنون نتوانســته اثرگــذاری خاصی در 
توسعه فضای  ســبز به  ویژه در بیرون شهرها داشته 
باشــد یا گزارش آن موجب انبســاط خاطر مسئوالن 
شــود. اینک که مهندس خلیل آقایی بــا کوله باری 
از تالش و تجارب مدیریتی در کشــاورزی، نمایندگی 
مجلــس، قائم مقــام امــور مجلــس وزارت جهاد 
کشاورزی و... مســئولیت ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری  کشــور را پذیرفته و بدنه کارشناســی، 
مدیران میانی و رده باالی ســازمان در پیشبرد اهداف 
ملی با وی هماهنگ اســت، بوستان رسانه به عنوان 
پیشــران اصلی فرهنگ سازی امور ترویجی و نظارت 
بر عملیات داشــت درختان هرس شده عمل نموده 
و رســانه ها بــا طرح مباحــث مرتبط و راهگشــایی 
مسیر های بسته برای فتح قله های توسعه می توانند 

هماهنگ با وزارتخانه عمل کنند.

خبر ویژه

شرق: خبــر، غافلگیرکننده بود. نفت کش سانچی، با یک 
کشتي باري غول پیکر چینی برخورد کرد و پس از هشت 
روز ســوختن، به همراه ۳۲ نفر از سرنشینانش غرق شد 
و کام همه ایرانیان را تلخ کــرد. اینکه دقیقا چه اتفاقي 
افتاد، موضوعي اســت که کماکان محل پرســش است 
و شــاید تا ابد هم روشن نشــود. علي رضایي، سرممیز 
رسمی  QHSE و مدرس و مشــاور پیاده سازی مدیریت 
ایمنــی فراینــد در گفت وگو با «شــرق» به موشــکافي 
اتفاقــات رخ داده مي پردازد. علی رضایي که ۱۷ ســال 
تجربه تدریس و کار در پروژه های پرخطر ملی در خشکی 
و دریــا را در کارنامه خــود دارد، در این گفت وگو پرده از 
نکات مغفول مانده اي برمي دارد که تا امروز چندان مورد 
بحث و بررســي قرار نگرفته است. مهم ترین موضوعي 
که از سوي این کارشــناس مطرح مي شود، آن است که 
محمولــه با نوع نفت کش همخواني نداشــته و بار یک 
میلیون بشــکه میعانات گازی (کاندنســیت) که نوعي 
فراورده محسوب شــده و خواصی مانند بنزین دارد، در 
نفت کشي از کالس حمل بار نفت خام راهي کره جنوبي 
مي شــود. این محموله قابلیت اشــتعال فراواني دارد و 
اطفاي آن از داخل کشــتي تقریبا ناممکن اســت. با این 
حال، پرســنل نفت کش براي اطفاي حریق روي کشتي 
ماندند و در   آخرین ساعات پایاني پس از تصادف طعمه 
حریق شدند. این گفت وگوي تحلیلي را در ادامه  بخوانید.

  حدود یك مــاه از ســانحه تصــادم نفت کش  �
ایراني و کشــتي چیني مي گذرد. موارد زیادي در این 
مدت از ســوي مســئوالن مختلف مطرح شد. یکي 
از مــواردي که بارها شــایعات و حرف وحدیث هاي 
ضدو نقیضي در مورد آن طرح شــد، به محموله این 
نفت کش بازمي گشــت. محمولــه این نفت کش چه 
بود و شیوه اطفاي آن در صورت آتش سوزي، همانند 

محموله هاي دیگر نفتي است؟
ســانچی، حامل یک میلیون بشکه میعانات گازی یا 
همان کاندنســیت بود. کاندنســیت، به برش های بیش 
از پنج کربن گفته می شــود که در گاز استخراجی وجود 
دارند (+C5). تنها شــباهت میعانات گازی با نفت خام 
و حتی فراورده های نفتا، مایع بودن آن اســت و از لحاظ 
رفتار و خطرات، بیشــتر به بنزین شبیه است. فشار بخار 
پایین و قابلیت اشــتعال بسیار باالی آن سبب شده است 
تا انتقال و پاالیش آن نیز، شــرایط ایمنی خاصی را برای 
مخازن آن ایجاب کند، اما متأسفانه در ایران، با تانکرهایی 
حمل می شــود که مخصوص حمل نفت خام هستند. 
کشورهای بســیار کمی هســتند که تکنولوژی استفاده 
از میعانــات را دارند که عبارت انــد از کره جنوبی، ژاپن و 
امارات و به تازگی، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز به این 

لیست اضافه شده است.  
  یکي از پرســش هایي که پس از حادثه در اذهان  �

شــکل گرفت، درباره به کارگیري رادار در این شناور 
بود. خاموش شــدن رادار و علت آن، مسئله اي بود 
که شائبه هاي فراواني را ایجاد کرد. چه اتفاقي ممکن 

است رخ داده باشد؟
با شنیدن خبر وقوع چنین تصادمی، اولین سؤالی که 
به ذهن می آید این اســت که مگر می شود این کشتی ها 
بــا رادار خاموش حرکــت کنند. واقعیت این  اســت که 
سال هاست همه شناورهای رسمی و رجیسترشده، دارای 
انواع رادار هستند که موقعیت و سرعت و سمت حرکت 
همه شــناورهای اطراف را به افســران شــناورها اطالع 
می دهد و حتی قابلیت تنظیم شــدن بــرای دادن آالرم و 
هشــدار به کاپیتان ها را نیز دارند؛ (سیســتم هایی مانند

EPIRB, SART, AIS, CSAS, ECHO). با اینکه ۱۵ سال 
اســت که نصب سامانه شناســایی اتوماتیک AIS،  روی 
کشــتی های بزرگ بیش از ۳۰۰ تن، اجباری شــده است، 
اما گاهي در برخی از شــناورها یا به خواست شرکت های 
مالک آنها، این ســامانه خاموش شــده و ارسال سیگنال 
موقعیت و هویت آنها مختل مي شــود. دالیل عمده این 
کار خطرناک، امنیتی بوده اســت. منطقه برخورد، مثلث 
یانگ تســه اســت که یکی از مناطق پرتردد دریایی است 
و مســیری نیست که کشــتی در آنجا عمدا رادار خود را 
خاموش کند. به ویژه که گاهی، سایه راداری باعث کاهش 
دید می شــود. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود 
که بدانیم در عموم تانکرهای حامل فراورده یا مواد خام، 
سیســتم ناوبری در حالت اتوپایلوت قرار دارد و تانکر را 
به صــورت کامــال اتوماتیک هدایت می کنــد. نکته قابل 
تأمل دیگر نیز اینجاســت که تمامی افسران نفت کش ها، 
دوره های آموزشی کنترل و راهبری رادار را در سامانه های 
شبیه ســاز مــدرن فرامی گیرند، بــا این وجــود، خیلی از 
افســران، فالت های تخصصی رادار را نمی شناسند و در 
صورت به هم خــوردن تنظیمات سیســتم رادار، توانایی 
تشــخیص ایــن مشــکل و برگرداندن به حالــت اولیه و 

کالیبره کردن آن را ندارند.
  عموما در حوادثي از این دست (با نادیده گرفتن  �

بي ســابقه بودن این حادثه)، احتمال خطاي انساني 
چقدر است؟

بررســی حوادث نه چندان کم گذشته نشان می دهد 
مهم ترین دالیل تصادم شناورها با موانع ثابت یا در حال 
حرکت، خطای تیم راهبری کشــتی  اســت. از علل این 
خطاها، می تــوان به مواردی از قبیل ندیدن آموزش ها و 
نداشــتن مهارت و تجربه کافی برای شرایط اضطراری، 
بی توجهی کشورها به قوانین بین المللی، نداشتن ارتباط 
مؤثر دوطرفــه، واضح نبــودن اطالعــات داده و گرفته 
شــده، بی توجهی به اخطار شناورهای مجاور، تعداد کم 
افسران دارای تجربیات عالی در یک کشتی، کار طوالنی 
و خســتگی و مشــغولیت ذهنی مخرب و... اشاره کرد، 
تاجایی که وقتی در آگوست سال ۲۰۱۶ در تنگه سنگاپور، 
یک سوپرنفت کش ایرانی با یک کشتی کانتینری برخورد 
کرد، افســر وقــت در پــل فرماندهی، به علت داشــتن 

مشــکالت خانوادگی و مشغولیت شدید ذهنی، با چشم 
باز و با وجود هشــدار دیگر نفرات حاضر، کشتی روبه رو 

را ندیده بود. 
در زمان هــای اضطــراری کــه احتمال برخــورد دو 
شناور جدی می شود، افسر شیفت، با خروج از وضعیت 
اتوپایلوت، به حالت دستی رفته و تغییر جهت می دهد. 
آلترکــردن یا مانــور حرکتی، از هدایــت اتوماتیک تانکر 
بسیار مشــکل تر بوده و نیاز به مهارت، آموزش و تجربه 
کافی دارد. از آنجا که کشــتی، ترمز و گیربکس معمولی 
نــدارد و تغییر جهــت پروانه، با آســیب های مکانیکی 
همــراه خواهد بــود، گرفتن تصمیم توقــف اضطراری، 
جســارت و اختیــار فرماندهی را نیز طلــب می کند. در 
اغلــب برخوردهــای صورت گرفته بین شــناورها، زمان 
نزدیک شدن ناخواسته دو کشتی به یکدیگر، کاپیتان های 
هر دو کشتی با هم در حال گفت وگو هستند و با توافقی 
فوری، یکی به چپ و یکی به راســت می پیچد. در واقع 
کاپیتان یا افسران هدایت کننده شیفت، چگونگی برخورد 
را طراحی می کنند تا کمترین خســارت صورت بگیرد. در 
این حادثه، ســانچی در مسیر کشــتی چینی قرار داشته 
است؛ چون چراغ های جلوی کشــتی چینی را می دیده 
و متأســفانه دماغه یخ شکن کریســتال، به بدترین نقطه 
یعنــی بین دو مخــزن کارگو نفت کش ایرانــی برخورد 
کرده اســت. تنها حالتی که سانچی ممکن است در این 
کروکی مقصر نباشــد، احتمال از دست رفتن موتورها و از 
کنترل خارج شــدن اســت که پس از روشن کردن عالئم 
مخصوص آن از ســوی کاپیتان، دیگر شناورها باید از آن 
 Not Under) فاصله گرفته و نباید به آن نزدیک شــوند؛
Command). در برخی از این حوادث نیز کاپیتان کشتی 
پشت سکان تصمیم گیری نبوده است تا با صدور اخطار 
و اقدامات پیشگیرانه فوری از این برخورد جلوگیری کند. 
در هر دو کشتی ســاعت ۲۰ شب، زمان تعویض شیفت 
افسرهاست و در این شیفت، افسر سوم که در بین افسران 
دیگر از تجربه و ســن کمتری برخوردار اســت، هدایت 
کشتی را بر عهده می گیرد. کاپیتان شناوری مانند سانچی 
باید ســرعت و استقالل تصمیم گیری داشته باشد؛ چون 
می داند که هر حرکتی اعم از ترمز یا تغییر مسیر، ۱۰ تا ۱۵ 
کیلومتر دورتر، اعمال خواهد شد. در عمده برخوردهای 
شناورها، کاپیتان های باتجربه با نزدیک شدن به لحظات 
بحرانــی و گرفتــن اخطارهــا و ســیگنال های ارتباطی، 
چندین مایل قبل تر و چندین دقیقه زودتر از وقوع حادثه، 
قطعیت برخورد را حــس می کنند؛ اما دیگر زمان کافی 
بــرای اجتنــاب از آن ندارند. در این حادثــه نیز، حداقل 
افســران راهبری هر دو کشتی، می دانستند که برخورد و 
تصــادم رخ خواهد داد؛ اما تیــم ایرانی برآورد دقیقی از 

شــدت حادثه نداشته و از حجم 
آتش و انفجار ناشی از میعانات، 

به شدت غافلگیر شده است.
  یعنــي کاپیتــان از نوع  �

محموله اي که حمل مي کرده، 
مطلع نبوده است؟

از نــوع و نام محموله اطالع 
داشــته اند؛ امــا فراموش نکنیم 
که کشتی ســانچی، مخصوص 
حمــل نفت خام اســت و برای 
مانند  فّراری  فراورده های  حمل 
کاندنسیت نیســت که به  بنزین 
در  دارنــد.  بیشــتری  شــباهت 
میعانات  ســانچی،  نفت کــش 
در ۱۴ مخزن جــدا بودند که به 
وســیله مخازن آب توازن و یک 

فضــای خالی در باال و پایین مخازن حمایت می شــدند. 
بخــش باالی مخــازن نیز بــا گاز خنثــی (دوده بویلر با 
اکسیژن کم) پر می شود و برای جبران تغییرات فشار نیز 
شیرهای سه گانه تخلیه ایمنی مخازن تعبیه شده است. 
بــه محض وقوع برخــورد و با ایجاد یــک حفره عمیق 
۱۵متری و با توجه به آسیب دیدن سمت راست کشتی و 
جریان باد شدید از راست به چپ، بیش از ۲۰ هزار لیتر از 
میعانات به  صورتی فورانی و بارانی در جهت باد شدید، 
به نقاط دیگر کشــتی پخش شده و همراه با گاز سولفور 
مرگبار، می تواند از طریق سیستم تهویه مطبوع، به بریج 
و کابین های کشتی برســد. این خروج سریع میعانات، با 
تغییر فاز مایع به بخار همراه بوده و با کمک جرقه های 
ناشــی از اصطکاک مکانیکی عقب کشــیدن بدنه فلزی 

کشتی چینی، باعث ایجاد حریق اولیه می شود.
  این یعني شرکت ملي نفت کش، ایمني را رعایت  �

نکرده بود؟
نمی توان چنیــن نتیجه ای گرفت؛ اما شــرکت ملی 
نفت کــش ایران، با عنــوان یک شــرکت خصوصی اما 
به  صورت یک بنگاه ملی فعالیــت می کند و بزرگ ترین 
نــاوگان حمل نفت جهان را در اختیار دارد. در همه دنیا 
هرگاه اتفاقی در این ســطح از نظر خسارت های انسانی 
و آلودگی زیســت محیطی ایجاد شود، فورا نتایج ارزیابی 

ریســک و روش های مقابله با بحــران، بازنگری مجدد 
می شــود و اگر ریســک همچنان باقی باشد، از ادامه کار 
و روش ســابق جلوگیری می شــود. یکی از ده ها نمونه 
آن توقف پرتاب شــاتل های فضایی آمریکا پس از وقوع 
انفجار یکی از آنهاســت. همان گونه که می دانیم، برای 
حمل فراورده هایی نظیر بنزین و نفت سفید از تانکرهای 
مخصوص حمل فراورده اســتفاده شــده و برای حمل 
نفت خــام از تانکرهای مخصوص نفت خام اســتفاده 
مي شود. ســؤال اینجاســت که مدیران اجرائی و ایمنی 
شــرکت ملی نفت کش چگونه به این نتیجه رسیده اند 
که حمل میعانات گازی که ویژگی ها و رفتاری پرخطرتر 
و فشــار بخــاری پایین تــر از بنزین دارد، باید به وســیله 
تانکرهای حمل نفت  خام انجام شود و از همان پرسنل و 
همان روش ها و استانداردها و دستورالعمل های کاری، 
چه در شرایط نرمال و چه در وضعیت اضطرار استفاده 
شــود؟ در جایی  که حتی شناساگرهای گازی قطع کننده 
سیستم تهویه شناور، بر مبنای تشخیص متان یا سولفور 
تنظیم می شــوند و میعانات، فاقد حجم زیادی از هر دو 
این گازهاســت، طبیعی اســت که تمام فضای داخلی 
کابین ها می تواند از میعانات گازی تبخیرشــده پر شــود. 
ورود گاز و بخار کاندنسیت به فضای کابین ها حتی گاهی 
در زمان بارگیری کاندنســیت نیز رخ می دهد که پرسنل 
بــا روش های خاص هوای داخــل را تهویه می  کنند. اگر 
حفاظ های ایمنی فعلی کافی است، پس چرا سانچی در 
برابر چنین تصادفی که در شرایط معمولی به هیچ وجه 
منجر به غرق شدن کشتی نمی شود، در نهایت غرق شد؟ 
راســت این است که آنچه باعث غرق شدن سانچی شد، 
نه خود تصادم؛ بلکه انفجارهای متعدد میعانات گازی 
درون تانک هــای آن و نبــود امکان اطفــا از داخل خود 
نفت کش بود. این کشــتی ها اگرچه جوان و زیبا هستند؛ 
اما مدیریت تغییرات ایجاب می کند تا تانکرهای موجود، 
با افزودن سیســتم های ایمنی ضد انفجار و تجهیزات و 
شیرهای تنفســی کارآمدتر، ایمن تر شــوند. بی شک نام 
سانچی و سؤاالت درباره آن نیز مانند Exxon Valdez در 
تاریخ حمل و نقل دریایی همیشه باقی خواهد ماند و در 
تمام مدارس ایمنی دریایی تدریس خواهد شــد. سکوی 
پایپر آلفا نمونه سوء مدیریت در تغییرات است؛ چون این 
سکو در ابتدا مخصوص استخراج نفت بود؛ اما با تغییر 
کاربری به سکوی گازی تبدیل شد؛ ولی دیواره ضد حریق 
آن به دیواره ضدانفجار تغییر داده نشــد و همین اشتباه، 
در روز حادثه باعث انفجار کنترل روم شــد و قایق نجات 
که کنار کنترل روم بود، کامال ســوخت. مدیریت تغییرات 
ایجــاب می کند تــا ضمن انجــام بازنگــری در ارزیابی 
ریسک های شرکت ملی نفت کش و ریسک های میعانات 
گازی، گذراندن دوره های عملی
ICS & ERP  برای همه پرسنل 
نفت کــش و همچنیــن مدیران 
ناظــر در خشــکی هــر شــناور 
اجباری شــود تا ایشــان بتوانند 
بهتریــن  لحظاتــی  چنیــن  در 
تصمیم ها را بگیرند. هر شــناور، 
یک نفر مدیر ناظر در تهران دارد 
(DPA) که به  صــورت دائمی، 
آنالین و ۲۴ ســاعته با کشتی در 
ارتباط بوده و ضمن پشــتیبانی 
تصمیمات  همــه  لجســتیکی، 
مهــم و حیاتی با نظــر او گرفته 
که  زمانــی  به ویــژه  می شــود. 
کاپیتان بر اثر تصادم، میز اضطرار 
را فعال می کنــد و نیاز به کمک 
دارد. DPA ، نقشــی مؤثــر در اجرای سیســتم مدیریت 
ایمنی دارد و مسئولیت بررسي و مراقبت از فعالیت ها و 
اقدامات ایمنی و جلوگیری از آلودگی را دارد. سؤال مهم 
این  اســت که قبل یا پس از وقوع این تصادم، آیا ارتباطی 
بین بریج کشتی و مدیر ناظر خشکی صورت گرفته است 
و محتــوای این رابطه احتمالی چه بوده اســت؟ اگرچه 
این سؤال ها نمی تواند زمان را به عقب برگرداند و پاسخ 
برخی از این ســؤاالت، تا ابد در هاله ای از ابهام خواهند 
ماند؛ اما اشــاره به این موارد و مرور درس های گران قدر 
آن، می توانــد و باید برای موارد آتی، مفید واقع شــود و 
راهنمای تصمیم گیری و موضع گیری های غیراحساسی و 

نسپردن امور به بخش های غیر تخصصی شود.
  در زمان حادثــه مگر کاپیتان براســاس قوانین  �

بین المللي، دســتور فوري خروج از کشــتي را صادر 
نمي کند؟

تیم ایرانــی مطابق عــرف بین المللی امــکان ترک 
کشــتی قبل از حادثه را ندارنــد و باید در زمان حادثه در 
امن ترین نقطه کشــتی بمانند و پس از برخورد و تصادم، 
میز اضطرار را فعال کرده و به ترتیب اولویت، به پایداری 
کشــتی و ســپس اطفاي حریق بپردازنــد و در صورت 
موفق نشدن باید کشتی را ترک کنند. این تصمیمی است 
که کاپیتان می گیرد و با فعال کردن میز اضطرار، احتماال 

با پرکردن مخازن آب توازن، تانک های تخلیه شده کشتی 
را باالنس می کند تا غرق نشود و برای انجام مانور، دیزل 
ژنراتور اضطراری را نیز لود می کند. این افراد برای اطفاي 
حریــق اولیه مخازن نیز، سیســتم توتال فلودینگ و فوم 
اتوماتیــک را فعال کرده و همچنیــن باید از مانیتورهای 
فوم روی عرشه استفاده کنند؛ اما وقوع یک VCE وسیع 
و انفجارهای ترکیبی پی درپی و سپس حریق استخری با 
حرارت ۹۰۰ درجه ای ناشی از آن، آخرین فرصت های فرار 
و نجات را نیز از آنها گرفته اســت. این انفجار به راحتی 
می تواند در ها و شیشه های کشتی (با مقاومت فشار پنج 
بار) را در هم بشکند و گاز و حرارت، وارد کابین ها و بریج 
شــود. سرنشینان کشــتی چینی اما با تجمع در عقب و 
نقطه امن کشتی خود، بالفاصله پس از برخورد و بدون 
فوت وقت، همگی با قایق های نجات فرار کرده و توسط 
قایق های ماهیگیری که به کمک آنها آمده بودند، نجات 
پیدا کردند و با دیدن سالمت موتورخانه، دوباره به کشتی 
خود برگشته و کریســتال را به عقب برده و از نفت کش 
ایرانــی فاصلــه گرفتند کــه اصوال این عمــل، برخالف 
اســتاندارد اســت، اما در مواردی که باعث جلوگیری از 

توسعه حریق شود، توصیه مي شود.
  عملکرد چیني ها در اطفاي حریــق تا چه اندازه  �

مطابق با قوانین بین المللي بود؟
یکی از ویژگی هــای مهم میعانــات گازی، باالبودن 
ارزش حرارتی آن است، تاجایی که ارزش حرارتی ناویژه 
هر لیتر از میعانــات گازی، از ارزش حرارتی ۸۰۰ لیتر گاز 
متان بیشــتر اســت! این ویژگی حرارتی همراه با انرژی 
اکتیواســیون پایین، باعث می شود تا آتش گیری آن بسیار 
ســریع بوده و حریق آن، دارای بار بســیار زیادی باشــد. 
اطفاي حریق آن نیز به مقادیر زیاد فوم و کف شــیمیایی 
مخصــوص نیاز دارد. تا ۲۴ ســاعت اول منطقی و قابل 
پذیــرش بود که کار مهار آتش را شــروع نکرده باشــند 
تــا تجهیــزات الزم را آماده کنند و بــا طی کردن فاصله 
۱۶۰مایلی به منطقه برســند، اما تقریبا ســه روز بعد از 
بروز حادثــه بود که چینی ها عملیــات اطفای حریق را 
شــروع کردند و توجیهات و دالیلی که ارائه دادند شامل 
شرایط بد دریا و سرعت زیاد باد و... بود که چندان علمی 
به نظر نمی رسید. روشن است که عملیات اطفای حریق 
باید مستمر باشد تا نتیجه بخش باشد، اما چینی ها بارها 
کار را متوقف کردند. اســتراتژی چیــن از همان روز اول، 
حفاظت از محیط  زیست دریایی خود و ایمنی شناورهای 
آتش خــوار اطراف نفت کش و در یــک کالم منافع ملی 
خود بود. البته با وجود این استراتژی، باز هم کابوس آنها 
محقق شــد و اولین شبی که با ورود سانچی به آب های 
ژاپن، خنک کردن آن توســط چینی ها متوقف شد، آتش 
درون ســوز، دوباره شعله ور شد و در نهایت نیز مساحتی 
عظیم از دریا، آلوده به هیدروکربور شد. سؤال مهم دیگر 
که در ایــن میان پیش آمد، درباره پیگیــری امور مربوط 
به این حادثه و فشــارآوردن به دولــت چین برای ورود 
به نفت کش و نجات سرنشــینان آن بود. چرا مأموریت 
پیگیری این مهم به بخش های سیاسی تر و قوی تر بدنه 
هیئت دولت، مثال در وزارت امور خارجه سپرده نشد که 
نقاط ارتباطی و دیپلماتیک مشخص چین را می شناختند 
و عــالوه بر ویزای آماده، تجربیات بیشــتری در ســفر و 

مذاکره با افراد مؤثرتر داشتند؟
  احتمال زنده ماندن پرســنل کشــتي، از فرداي  �

آتش سوزي چقدر بود؟
واقعیت این است که ارزش حرارتی باالی میعانات، 
همچنان که در چاه رگ ســفید نیز توان آتش خود را به 
رخ ما کشــید، آن قدر هســت که برای مهار و اطفاي آن، 
بیش از غیرت و جرئت و جسارت نظامیان و کماندوهای 
دریایی، به علم محاســبه بار حریق و دانش مهندســی 
لجســتیک حریق نیاز باشد. کمبود شناخت ما از واکنش 
میعانــات با آب و بی اطالعــی از رفتار حریق ناشــی از 
میعانات و عدم شبیه ســازی سریع پیامدهای حریق آن، 
همچنین باعث شــد تا با موضع گیری های احساســی و 
غیرعلمی، درباره امکان نجات جان سرنشــینان بی گناه، 
انتظار جامعه و خانواده ها را باال برده و ســطح هیجان 
جامعه را به حد آســیب زننده ای برســاند. در این میان، 
نمی توان از اشــتباه در روش اطالع رســانی به ســادگی 
گذشــت که نــوع اطالع رســانی امیدوارکننــده و دادن 
آدرس های غلط در مورد احتمال زنده بودن سرنشــینان 
نفت کــش، منجر به امیدوارشــدن خانواده های مظلوم 
ایــن عزیزان شــد. به راســتی وقتی پــس از برخورد دو 
کشــتی و انفجار نفت کش، هیچ عالمــت و تقاضایی از 
سوی پرسنل نفت کش سانچی و آن همه وسایل پرتابل 
ارتباطی صادر نشده است و درحالی که در دو روز اول، از 
فاصله یک مایلی شناور نمی شود به آن نزدیک شد یا در 
روز خارج کردن جعبه ســیاه، دماسنج تیم جست وجوی 
چینی، دمای محیط ۸۹ درجه را نشان می دهد، چگونه 
ممکن اســت کســانی در بخش های پایین تر شناور زنده 
مانده باشــند، به ویژه وقتی میــزان غافلگیری به حدی 
اســت که حتــی فرصت اســتفاده از قایق هــای نجات 
کشتی، پیش نیامده است. امیدوارکردن بیهوده و تحمیل 
روزهای پر از التهاب و اضطــراب برای دیدن دوباره این 
عزیزان، به جامعه تشــنه اطالعــات، هزینه های روانی 
بســیاری وارد کرد. البته جای امیدواری اینجاست که به 
خاطر دومینوی حوادث متنوعی که هر فصل در کشــور 
ما اتفاق می افتد، عمر مطرح بــودن حوادث و اخبار آن 
کوتاه اســت و به زودی توسط بحرانی جدید به حاشیه 
مــی رود. غافلگیرشــدن برای مردم و مســئوالن بحران 
سازمان ها و شــرکت ها، به صورت عادتی روزمره در آمده 
اســت که با هر حادثه تکرار می شود. این سیر قهقرایی، 
ضمن کاســتن از اعتماد عمومی، آستانه تحمل مردم را 
پایین آورده و آســیب های عمیقی را بر بهداشت روانی 

جامعه وارد می کند.
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