بینالملل

پنج شنبه  2خرداد  17. 1398رمضان .1440شماره 20106

محاکمه رئیس جمهور پیشین آرژانتین
به اتهام فساد مالی
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کابوس ملک سلمان در آسمان
دومین حمله پهپادی یمن به فرودگاه نجران
طی  ۲۴ساعت اخیرنشان از تغییر راهبرد
یمنیهادرتنوععملیاتهواییواثرگذاریبر
افكارعمومیائتالفسعودی-اماراتیدارد.
«اجالس اضطراری» نهم خرداد ماه مکه که
از سوی ملک سلمان درخواست شده نیز به
تنهایی از به همریختگی حکومت عربستان
پس از عملیات برقآسا و حیرتانگیز بندر
حساس«فجیره»وعملیاتدیگریکهفردای
آن روز دو بندر سعودی حاشیه دریای سرخ را
هدف قرار داد و برای ساعاتی صادرات نفت
عربستان را به صفر رسانید ،حکایت میکند.
حتی وزیر مشاور در امور خارجی عربستان
می گوید :ملک سلمان از حمله پهپادی
یمنیهابهدوبندرمهمصادراتنفتعربستان
یعنی «الدوادمی» و «عفیف» به شدت نگران
شده است.دلیل نگرانی پادشاه هم واضح
بود .رویترز خسارتهای وارد شده بر بورس
عربستان پس از عملیات را  ۱۰میلیارد دالر
دانست که موجب شد ،عربستان سعودی
حدود ۲درصدازارزشکلبازاربورسجهانی
مربوطبهسهامشرکتآرامکوراازدستبدهد
که این میزان حدود ۵۲۰میلیارد دالر است.
 CNBCنیز خسارتهای بورس عربستان در
دو روز بعد از حمله را  ۲۱میلیارد دالر اعالم
کــرد.بــه هــرروی،حــرکــت پهپادهای یمنی
در ارتفاع پایین و در عین حال عبور در یک
مسیر طوالنی بدون آن که شناسایی شوند و
این مسیر طوالنی باعث اتمام سوخت آن ها
شود،بهسعودیهایادآورمیشودکهیمنیها
به موقعیت جدیدی دست یافته اند و واقع ًا
میتوانند صادرات نفت عربستان را به صفر
برسانند .در واقع پهپادهایی که توانستند
عالوه بر حفظ سوخت ،موشکهایی را حمل
وبادقتبهایستگاههاینفتیعربستاندردو
بندرواقعدرشمالدریایسرخشلیککنند،
به یک کابوس برای سران سعودی -اماراتی
تبدیلشدهاند.
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چهره روز

رئیسجمهور آمریکا اعــام کرد که
«شاهیرا نایت» مدیر امــور حقوقی
کاخ سفید قصد دارد از سمت خود
کنارهگیری کند .نایت جدیدترین
مشاور کاخ سفید محسوب میشود
کــه بــه زودی دولــت تــرامــپ را ترک
میکند.دوروزپیش«،جانیدستفانو»
مشاور قدیمی ترامپ در کاخ سفید
نیز اعــام کــرد که قصد دارد برای
ادامه کار در بخش خصوصی ،پایان
هفته از سمت خــود در کــاخ سفید
کنارهگیری کند .اواخــر اردیبهشت
ماهنیزگزارشهاییمنتشرشدمبنی
بر این که «یلیم پوبلت» ،دستیار ضد
ایرانی وزیــر خارجه آمریکا در امور
کنترل تسلیحاتی و راستیآزمایی
که مسئول دفتر کنترل تسلیحات و
راستیآزماییوزارتخارجهاینکشور
بوده،ازمنصبخودکنارهگیریکرده
است .اولین بار نیست که ترامپ خبر
کنارهگیری اعضای کاخ سفید را از
طریق توئیتر اعالم میکند .او پیش از
این نیز بارها در توئیتر خبر برکناری یا
استعفایوزیرانومقاماتارشدکابینه
خودرااعالمکردهاست.
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میدل ایست آی :عربستان  ۳مخالف
مشهور خود را پس ازماه رمضان
اعدام می کند

جوخه مرگ
بنسلمان برای
حذفمخالفان

دوبــاره جوخه مرگ بن سلمان فعال شده است.
«میدلایستآی» در گزارشی اختصاصی مدعی
شدکهمقامهایعربستانسعودیبهزودی«سلمان
الــعــوده»« ،عــوض القرنی» و «علی العمری» ،سه

روحانی و مبلغ سعودی را اعــدام خواهند کرد.
سلمان العوده از علمای مشهور سعودی ،سال
 ۲۰۱۷پس از درخواست مصالحه بین عربستان
سعودی و قطر در توئیتی ،بازداشت شد« .عوض

کره شمالی جو بایدن را «بی احتیاط» و «بی شعور» خواند

شریفی-یکنامهدوستانهکافیبودتادونالد
ترامپ مواضع اش را در برابر آن چه «مرد
موشکی» نامیده بود ،فراموش کند و درباره
رهبر کره شمالی بگوید« :عاشق هم شدیم».
رابطهعاشقانهایکهالبتهتاکنوننهباعثشده
آزمایشهایموشکیکرهشمالیمتوقفشود
ونهازتحریمهایآمریکا
عــلــیــه پــیــونــگ یانگ
کاسته اســت .اگرچه
تــحــریــم هـــای آمریکا
علیهکرهشمالیباعث
شده مــردم این کشور
با بحران غذایی روبه
رو شوند و جیره شان
کاهش یابد اما نباید از موقعیتی که ترامپ
ناخواسته برای کیم جونگ اون فراهم کرده
چشم پوشی کرد .حتی اگر دیدار نخستین
سراندوکشوردرسنگاپوروویتنامراتنهابرای
گرفتن عکس یادگاری و آویختن آن بر دیوار
کاخ سفید بدانیم ،این دیدار چندان هم برای
کرهشمالیبینتیجهنبودهاست.دیداریکه

القرنی» واعظ سنی ،نویسنده و دانشگاهی است
و «علی العمری» نیز یک مجری معروف است که
هر دوی آنها سپتامبر  ۲۰۱۷بازداشت شدهاند.
اولین موج بازداشت مبلغان و خطیبان مساجد در
سپتامبر ( ۲۰۱۷سه ماه پس از آغاز ولیعهدی بن
سلمان) شروع شد و در این دوره افراد سرشناسی
بهزندانرفتند.حتیفردیچون«محمدالعریفی»
از رجل دینی نزدیک به حکومت نیز در دورهای
در بازداشت به سر برد.به تازگی «عائض القرنی»،
از مبلغان مــعــروف دولــت عربستان ســعــودی از
گذشته و اظهارات خود اعالم برائت و پشیمانی
کرده و گفته که موافق اسالمی است که «محمد
بن سلمان» ،ولیعهد سعودی منادی آن است.
هرچنداقدامات سرکوبگرانه ریــاض و تشدید
این اقدامات در دوران زمــامــداری بن سلمان با

خــادم -انتخابات ریــاســت جمهوری انــدونــزی پس
از پنج هفته هنوز جــان شهروندانش را می گیرد اما
قربانیان اعضای کمیسیون انتخابات نیستند بلکه
 300تن از آن ها به سبب کار طاقت فرسای شمارش
آرا بر اثر «بیماری شدید ناشی از خستگی» مرده اند.
کشته شدگان حاال معترضان به نتایج آرا هستند که به
خیابان آمدند و توسط پلیس ضد
شورش کشته شدند .دیروز ،پس
از آن که اعالم شد «جوکو ویدودو»
با کسب  55.5درصــد آرا رقیب
اش «پرابوو سوبیانتو» را که44.5
درصد آرا را کسب کرده ،شکست
داده است مخالفان به خیابان ها
آمدند .جاکارتا ،پایتخت اندونزی
شاهد اعتراضهای خیابانی پس از انتخاب دوبــاره
جوکو ویدودو ،به مقام ریاست جمهوری این کشور بود.
طرفداران«پرابووسوبیانتو»کهحاالبازندهمیداناست،
با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به ساختمانها و آتش
زدن خودروها ،اعتراض خود را به نتیجه انتخابات نشان
داده انــد .به گــزارش دویچه ولــه ،نیروهای پلیس روز
گذشته برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شدند

تحقیردوباره ریاض

500هزارنفراست.ازآنجاکهاخباراخیرالمسیره
دربــاره حمالت موشکی و پهپادی انــصــارا ...به
خاکعربستانکموبیشتوسطمنابعرسمیرژیم
سعودی تایید شده ،میتوان با اطمینان بیشتری
راجعبهجزئیاتگزارش اینحملهپهپادیسخن
گفت.اینشبکهدیروزاعالمکرد،پهپادهاینسل
دوم قاصف (به معنی خروشان) با موفقیت ،یکی
دیگر از  300نقطه نظامی و حیاتی عربستان و
امــارات را زدهانــد که در بانک اهداف ارتش یمن
قــرار داشــت .پهپاد مــدرن قاصف که از ابتدای
سال  2019میالی به عنوان برگ برنده یمنیها
در توازن جنگ هوایی با اشغالگران رونمایی شد،
میتواند مقادیر زیادی مواد منفجره را حمل کند و
این در کنار نحوه اصابت آن ،قدرت تخریبیاش را
در حمالت دو برابر میکند ،چرا که این پرندههای
هدفگیردرارتفاع 10متریباالیهدفمنفجرو
موجبپراکندگیخمپارههایبسیاربهقطرطولی
 80متر و عرض 30متر میشوند.

شورای اروپا :دولت اوربان پناهجویان را از غذا محروم کرده است

جهنم مجارستان برایپناهجویان

خشونت و بدرفتاری مجارستان با مهاجران،
تنها به پشت پا زدن پدر و فرزند سوری توسط
«پترا الزلو» روزنامه نگار مجارستانی که ویدئوی
آن دل بسیاری را در ســال  2015رنجاند،
خالصه نمی شــود؛ ایــن خط مشی دولــت این
ک ــش ــور اســـــت .شــــورای
اروپــا به تازگی با انتشار
گزارشی ،وضعیت حقوق
بــشــر و حاکمیت قــانــون
در مجارستان را «نگران
کننده» توصیف کــرد .در
این گزارش ،مجارستان به
«محروم کردن پناهجویان
از غذا» متهم شده است .دنیا میاتوویچ ،کمیسر
حقوق بشر شــورای اروپــا در یک گــزارش ۳۷
صفحهای درباره محدودیتهای اعمال شده بر
آزادیهای جامعه مدنی ،استقالل قوه قضاییه،
برابری حقوق زنان و مردان و حقوق پناهجویان
هشدار داده است .میاتوویچ ،حقوق دان اهل
بوسنی و هرزگوین ،مــاه فوریه بــرای بررسی
وضعیت احــتــرام بــه حقوق بشر ،آزاد یهـــای

جرمی کوربین ،رهبر حزب کارگر
انــگــلــیــس در مــراســم اف ــط ــاری با
مسلمانان در دومین سالگرد حمله
تروریستی به مسجد پارک فینزبری
انگلیس شرکت کرد .حضور وی در
مراسم افطار در آستانه انتخابات
پارلمان اروپا انجام شده است.

جاکارتا درالتهاب بیسابقه

اساسی و حاکمیت قانون به بوداپست پایتخت
مجارستان سفر کرده بود .او می گوید :بسیاری
از پناهجویانی که در منطقه ترانزیت در نزدیکی
مــرز نگهداری میشوند از دسترسی به غذا
محروم شد هاند .همچنین عملکرد دولت ضد
مهاجر مجارستان «هراس
و نفرت و گرایشهای ضد
خارجی را در میان مردم این
کشور تقویت کرده است».
اکــنــون ،ویــکــتــور اوربـــان،
نخستوزیر مجارستان و
حزب راست گرای او (حزب
فیدز) به دلیل سیاستهای
ضد مهاجرت ،با انتقاد شدید گروههای طرفدار
حقوق بشر رو به رو هستند .شورای اروپا که از
 ۴۷کشور تشکیل شده است ارتباطی با اتحادیه
اروپــا نــدارد .نمایندگان اتحادیه اروپــا پیشتر
با اکثریت آرا به اقدامات تنبیهی علیه دولت
مجارستان رای دادند .نمایندگان پارلمان اروپا
میگویند ،مجارستان ارزشهای اروپایی را به
دلیل بدرفتاری با پناهجویان نقض کرده است.
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خبر متفاوت

کهبهگفتهفرماندهپلیسجاکارتاششتنکشتهو۲۰۰
تن زخمی شده اند .اما حجم اعتراضات تنها به خیابان
های پایتخت خالصه نشده بود و گسترش واکنش ها
در شبکه های اجتماعی به قطع شبکه اینترنت در این
کشور انجامید .سوبیانتو پیشتر گفته بود که در صورت
پیروزی ویــدودو ،اندونزی نــاآرام خواهد شد .به همین
ِ
دلیل مقامات جاکارتا پیش از
شروع اعتراضات برای احتیاط،
بیشاز ۳۰هزارنیروینظامیرابه
جاکارتامنتقلودراینشهرمستقر
کرده بودند .پلیس هفته گذشته
سهتنازهوادارانپرابووسوبیانتو
را به اتهام خیانت ،دستگیر کرد.
یکی از دستگیرشدگان ژنــرال
پیشین و فرمانده یگان ویــژه انــدونــزی اســت .بر پایه
گفتههای پلیس ،این افراد برنامههایی برای در اختیار
گرفتنساختمانهایمهمدولتیدرجاکارتاداشتهاند.
این اولین بار نیست که سوبیانتو در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت میکند .او سال  ۲۰۱۴هم بازنده
انتخابات شد و در آن سال هم با ارجاع نتایج انتخابات به
دادگاهقانوناساسی،بدونموفقیتازصحنهکناررفت.

پهپادهایانصارا...برایدومینبارطی24ساعتفرودگاهنجرانرابهآتشکشیدند

تاسیسات نظامی ،زیرساختی و انرژی عربستان
همچنان آماج حمالت انتقام جویانه انصارا ...از
راه آسمان است .درست یک هفته پس از فلج
شــدن خط انتقال نفت صــادراتــی سعودی از
شرق به غرب جزیرةالعرب بر اثر حمله پهپادهای
مهاجم یمنی به عمق  800کیلومتری خاک
عربستان ،رژیم ریاض با تحقیری دیگر از سوی
مبارزان انــصــارا ...مواجه شد .یگان پهپادی
ارتــش و کمیتههای مــردمــی یمن وابسته به
انصارا ...صبح دیروز عملیات هجومی جدیدی
باپهپاد  2kعلیه فــرودگــاه منطقهای نجران
عربستان انجام داد .این دومین عملیات طی ۲۴
ساعتگذشتهمحسوبمیشود.بهگفتهانصارا...
اینبارآشیانهجنگندههایائتالفسعودیهدف
قرار گرفت.درعملیات اول ،انبار مهمات ارتش
سعودیهدفقرارگرفتهبود.نجرانمهمترینشهر
عربستاندرمرزهایجنوبیاشبایمن(درفاصله
کمتر از  10کیلومتری مرز) با جمعیتی بیش از
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مخالفت گسترده سازمانهای بین المللی و افکار
عمومیجهانیمواجهشدهاستامااینانتقاداتو
نارضایتی افکار عمومی از سعودیها به ویژه پس از
قتل جمال خاشقچی نتوانسته است کوچک ترین
تأثیری بر تغییر رفتار حکومت آل سعود در برخورد
بامخالفانداشتهباشدکهدلیلآنحمایتبیدریغ
ترامپازریاضاست.چنانکهمحمدجوادظریف،
وزیر امور خارجه ایــران پس از اعــدام های جمعی
اخیر در عربستان با انتشار توئیتی نوشت« :بعد از
چشمپوشیازقتلومثلهکردنیکخبرنگار،دولت
ترامپاینکدربرابرسربریدن ۳۷تبعهسعودیطی
یکروزوحتیبهصلیبکشیدنیکیازآنهادوروز
پسازعیدپاکسکوتاختیارکردهاست.عضویت
در «تیم  - »Bبولتون ،بنسلمان ،بنزاید و بیبی-
ارتکابهرجنایتیرابامصونیتهمراهمیکند».

نمای روز

ناآرامی های انتخاباتی اندونزی 6کشته و  200مجروح به جا گذاشت

اون درکمپیندونالد

باعث شد کیم جونگ اون از الک انزوا خارج
شودوبهکرهجنوبی،چین،روسیه،سنگاپورو
ویتنامسفرکندودرهایدیپلماسیرابگشاید.
حاال به نظر می رسد ،کره شمالی می داند
چگونه به قلب ترامپ که فرمانده مغز اوست
نفوذ کند .دیروز ،خبرگزاری کره شمالی که
بلندگویرسانهایاون
است در سرمقالهای با
حمله به معاون رئیس
جمهور سابق آمریکا او
را «بی احتیاط» و «بی
شعور» خواند .ظاهرا
اشـــاره ایــن مطلب به
اظهارات بایدن است
که در انتقاد از سیاست خارجی ترامپ ،گفته
است« :آیا ما ملتی هستیم که باید آغوشمان
را به روی دیکتاتورهایی مثل [والدیمیر]
پوتین[رئیسجمهوریروسیه]وکیمجونگ
اون [رهبر کره شمالی] بگشاییم؟» اما فرای
این ها،از سویی ترامپ بدش نمی آید رقیب
انتخاباتیاشتوسطکرهشمالیتحقیرشود.

3

«آبه شینزو» ،نه «شینزو آبه»

سی ان ان :ژاپــن بــرای تغییر در خواندن و
نوشتن نام مــردم این کشور آمــاده میشود.
«تارو کنو» وزیر خارجه ژاپن ،درخواست کرده
تادرراستایهماهنگکردنژاپنباعرفاکثر
کشورهای شرق آسیا که نام خانوادگی پیش
از نام اشخاص نوشته و خوانده میشود ،از
اینپسنامنخستوزیراینکشور«آبهشینزو»
خوانده شــود .او می گوید« :همان طــور که
بسیاریازسازمانهایخبریرئیسجمهوری
چین را شی جین پینگ و رئیس جمهوری
کره جنوبی را مون جائه این خطاب میکنند،
مطلوب است نام شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن
نیزبههمینشیوهنوشتهشود».بااینحالهنوز
مشخصنیستکهموضعوزیرخارجهباموضع
دولتژاپنهماهنگاستیاخیرزیراهنوزهیچ
بیانیهرسمیدراینبارهمنتشرنشدهاست.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

ماجرای «واس خندیش» و ادعای ترامادولی علیه تیم ملی!






2.8 M views

3.2 M views

ماجرای «واس خندیش»
گفت وگوی امیر کربالیی زاده با جواد رضویان
در برنامه جشن رمضان که در آن مجری برنامه
از کربالیی زاده می پرسد« :فرهنگستان درباره
استندآپ کمدی هنوز چیزی نساخته؟» و او در
پاسخ می گوید« :بله دکتر اسداله معظمی واژه
واس خندیش را آماده کردن که ریشه در زبان
ما داره به نام وایسا ،بخند و بیندیش» که مورد
تمسخر جواد رضویان هم قرار می گیرد ،بازتاب
زیادی در فضای مجازی داشت .برای اطالع از صحت
ادعای این استندآپ کمدین با فرهنگستان تماس
گرفتیم و آن ها ضمن رد ادعای کربالیی زاده ،واژه
تولید شده توسط فرهنگستان را «شوخی پردازی
روی صحنه» اعالم کردند .در ادامه پیگیری ها
مشخص شد دکتر معظمی گودرزی استاد ادبیات
و زبان شناس این واژه را برگزیده و عنوان کتاب
خود امیر کربالیی زاده هم هست.

3.1 M views

ادعای ترامادولی علیه تیم ملی
ادعایی درباره استفاده از ترامادول و متادون
توسط یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال در بازی
ایران و ژاپن توسط حجت االسالم علیپور رئیس
کمیته نظارت و بازرسی صیانت از لیگ فوتبال،
مطرح شد که از داغ ترین موضوعات در فضای
مجازی بود .این ادعــای جنجالی و بی سابقه با
واکنش کاربران همراه بود .کاربری نوشت« :آقای
علیپور مثل این که نمی دونن استفاده ترامادول
رو تست دوپینگ نشون میده و بازیکن حرفه ای
حاضر نیست زندگی فوتبالیش رو نابود کنه».
کاربر دیگری نوشت« :کاش دوره بزن در رو هم
تموم بشه و هرکسی اتهامی زد اگه ثابت نکرد،
مجازاتش کنن تا اتهام زنی در کشور کم بشه».

برخورد توهین آمیز مجری روی آنتن زنده
برخوردزشتمرتضیفاطمیمجریبرنامهاختیاریه
با مهمانش از پرواکنش های فضای مجازی بود.
یونس ،کارگر آجیل فروشی در پاسخ به سوالی
دربــاره کارگردان مــورد عالقه اش گفت« :من
کارگردان فیلم های اشکن را دوست دارم ».مجری
برنامه این اشتباه یونس را که به جای «اکشن»،
«اشکن» گفته بود ،چندین بار تکرار کرد که با
واکنش گسترده کاربران همراه بود و این کار
مجری برنامه را توهین آمیز دانستند و خواستار
عذرخواهی او شدند .کاربری نوشت« :وقتی به
یه مجری تازه کار برنامه زنده بدی همین میشه».
کاربر دیگری نوشت« :به نظر بیشتر مجریان نیاز به
گذراندن دوره های آموزشی آداب معاشرت و رفتار
صحیح اجتماعی دارند!» کاربری هم نوشت« :این
یه شوخی با مهمان برنامه بود که شاید جاش برنامه
زنده که میلیون ها بیننده داره نبود».






4.8 M views
2.9 M views

معمای عجیب موز
آمار عجیبی درباره موز در فضای مجازی منتشر شد
که در آن آمده بود« :در  10سال گذشته هفت
میلیارد دالر واردات موز داشته ایم! در حالی که
برای یک گلخانه  500متری که هر دوره دو تا سه
تن موز می دهد و هفت نفر را مشغول می کند،
چیزی کمتر از20هزار دالر نیاز است ».کاربران که
بایکحسابسرانگشتیمتوجهشدهبودندمیشد
با این مبلغ واردات موز برای دو میلیون نفر اشتغال
ایجادو در هر دوره 1000تن موز تولید کرد ،به این
آمار واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :پول و
درآمد یه عده خاص تو وارداتــه .همیشه همین
وارد کننده های رانتی مشکل اصلی تولید کننده
ها بودن ».کاربر دیگری نوشت« :غیر از تامین نیاز
داخل میشه به صادرات هم فکر کرد».

شرط  5میلیاردی بازدید از پنت هاوس!
به تازگی آگهی هاي فروش پنت هاوس هاي
بــاالي 1000متر در تهران بازتاب زیــادی در
فضای مجازی داشته اســت .سايت ديــوار پر
شده از آگهي پنت هاوس هایي که تعدادشان
يكي دوتا نيست .فقط کافی است برای بازدید
از آن ها موجودي حسابتان بیش از پنج ميليارد
تومان باشد.خواندن نظرات کاربران درباره این
حاشیه جدید آگهی های سایت «دیوار» خالی از
لطف نیست .کاربری نوشت« :این آگهی ها برای
نشون دادن اختالف طبقاتی منتشر میشه وگرنه
اونی که همچین خونه ای می خواد بخره ،تو دیوار
دنبالشنمیگرده».کاربردیگرینوشت«:بهنظر
فضای مجازی غیر از فیک نیوزها ،حباب سازها رو
هم در خودش جا داده ».کاربری هم نوشت« :شما
می تونید با رفتن به سایت دیوار و دیدن قیمت
آگهی هاش 100درصد افسردگی بگیرید».

1.9 M views

نوآوری در اصول مهندسی!
تصویری از یک پل که ادعا شده است راهداری
آن پل را بهجای پل تخریب شده در سیل لرستان
نصب کرده است در فضای مجازی منتشر شد که
نشانمیدهدپایههایاینپلجدیدبهجایاتصال
به فنداسیون بتنی ،روی قلوهسنگ ها گذاشته
شده که بسیار خطرناک و ناایمن است .کاربران به
این کار غیر اصولی واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :خیلی از پل ها مون همین جوری بودن
توی سیل که آب بردشون ».کاربر دیگری نوشت:
«دستگاه های نظارتی باید بر اجرای درست این
پل ها نظارت کنن ».کاربری هم نوشت« :این
هم نوآوری تازه در اصول مهندسی که ما بومی
سازیش کردیم ».کاربردیگری نوشت« :اینا قطعا
روی پلیت قرار می گیرن و به بتن پیچ میشن و این
جوری نمی مونه وگرنه این پل که مقاومتی نداره».

