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کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
به تازگی مراحل تصویب طرح »اصالح 
قانون نحوه اجــرای محکومیت های 
مالی« را طــی کرده و حــاال این طرح 
منتظر است تا به صحن علنی مجلس 
راه پیدا کند. طرحی که به ادعای اعضای 
کمیســیون قضایی به دنبال برقراری 
موازنه حقوقی میان زنان و مردان است. 
اما باید دید این طرح تا چه اندازه می تواند 
مفید باشد. برخی بر این باورند که این 
طرح همچون بقیه قوانین به نفع مردان 
است و کار را برای زنان سخت تر می کند؛ 
خصوصاً اینکه زنان بــرای مهریه خود 
بایــد مبلغی را به عنــوان »حق ثبت« 

پرداخت کنند.
طرحی که در ظاهر به نفع زنان است

کار اصالح مــوادی از قانون »نحوه 
اجرای محکومیت های مالی« با موضوع 
مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی به پایان رسیده 
و خبرها حاکی از این است که این مصوبه 
به زودی در دســتور کار صحن علنی 
مجلس قرار می گیرد. یکی از اصالحات 
انجام شــده در کمیســیون حقوقی و 
قضایی، موضوع پذیرش اعســار زوج 
پیش از اعزام به زندان بوده اســت. در 
همین رابطه، محمدتقی نقدعلی یکی 
از اعضای کمیسیون مذکور، گفته است 
که پیش از دستورالعمل اخیر رئیس قوه 
در این زمینه، زوج پس از بازداشت و در 
زندان باید اعسار خود را ثابت می کرد؛ 
اما بر اســاس مصوبه جدیــد ما اعالم 
کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، 
مادامی که مالعتش )قدرت پرداخت 

دین( ثابت نشود، به زندان نمی رود.
طبق قانون، مهلت ارائه دادخواست 
اعسار از پرداخت مهریه، یک ماه از زمان 
ابالغ اجراییه اســت یعنی از زمان ابالغ 
محکومیت قطعی به او برای پرداخت 
مهریه و صدور اجرائیه از طرف دادگاه 
برای اجرای حکم. مرد در این فرصت یک 
ماه که به او داده می شود تا پول مهریه را 
به زن پرداخت کند می تواند دادخواست 
اعسار ارائه و دعوای اعســار را علیه زن 
مطرح کند. در چنین حالتی دیگر زن 
نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت 
یک ماه حکم جلب مرد را بگیرد، اما اگر 
در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست 
اعسار تقدیم دادگاه نشود زن می تواند 

از دادگاه تقاضای جلب شوهر را بکند.
همان طــور که فاطمه قاســم پور، 
رئیس فراکســیون زنــان مجلس نیز 
اعالم کرده بود درگذشــته از زمانی که 
مرد دادخواست اعســار خود را می داد 
تا زمان مقــرر در قانون نحــوه اجرای 
محکومیت های مالی که این دادخواست 
بررسی شــود، مطابق شرایطی حبس 
می شــد. این حبس گاه بالوجه بود و 
مردانی که واقعاً معسر بودند را هرچند 
برای مدت کوتاهی درگیــر می کرد. 

مطابق این طرح، با ارائه دادخواســت 
اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده 
۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی، مرد حبس نمی شود. در صورت 
قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت 
مهریه از ســمت او به صورت قســطی 

صورت می گیرد.
هم چنین یکی از تغییرات لحاظ شده 
در مصوبه جدید کمیســیون حقوقی 
و قضایی مجلس این اســت که زوجه 
می تواند ســند مهریه را به عنوان سند 

اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد.
این مصوبه طبق اظهارات محمدتقی 
نقدعلی در راستای قضازدایی انجام شده 
و بر اســاس آن دیگر نیازی نیست که 
برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست 
بدهد تا حکم دادگاه بگیرد، بلکه با ارائه 
ســند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به 
اجرا گذاشته می شــود؛ در این مرحله 
اگر زوج مدعی است که پیش تر مهریه 
پرداخت کرده است، باید ادله پرداخت 

را ارائه دهد.
نمایندگان مجلس معتقدند در این 
طرح روند بررســی پرونده مهریه برای 
زنان کوتاه تر شــده اســت. درواقع زن 
می تواند با ارائه ســند رسمی ازدواج، از 
دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود 
اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز 
پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا 
با زن در خصوص نحوه پرداخت به توافق 
برسد. شرایط تعریف شده در این طرح 

به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد 
سلب می کند. درواقع زوجه با مدارک 
الزم به دفترخانه ای که عقد در آنجا به 
ثبت رسیده است می رود و با پرداخت 
هزینه اجراییــه، مطالبه مهریه را ثبت 
می کند. دفترخانه نیــز اظهارنامه ای 
به زوج می فرســتد تا ظرف ۱۰ روز به 
اداره ثبت مراجعه کرده و مالی را برای 

پرداخت مهریه معرفی کند.
 »حق ثبت« هم به 

هزینه های زوج ها اضافه شد
اما مشــکل زنــان از همین جا آغاز 
می شود. اگر آخرین تغییرات اعمال شده 
توسط کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس بر روی طرح »اصــالح قانون 
نحوه اجــرای محکومیت هــای مالی 
و مهریه« در صحــن علنی مجلس به 
تصویب برســد و درنهایــت تبدیل به 
قانون شود، مهریه های باالی ۱۴ سکه 
مشــمول پرداخت حق ثبت به هنگام 
عقد می شوند و زن و شوهرها باید برای 
ثبت ۱۱۰ ســکه مهریه چیزی حدود 
۳۲ میلیون تومان )بــا در نظر گرفتن 
ســکه ۱۴ میلیون و 5۰۰ هزارتومانی( 

پرداخت کنند.
این موضوع در راستای پایین آوردن 
مهریه زنان انجام شــده اســت چراکه 
مهریه های زیر ۱۴ سکه شامل حق ثبت 
نمی شوند اما مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ 
سکه چهار دهم درصد قیمت سکه ها، 
مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ ســکه ۲ 
درصد قیمت سکه ها و مهریه های ۲۰۰ 
ســکه به باال ۱5درصد قیمت سکه ها 

مشمول پرداخت حق ثبت می شوند.
به گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده 
مردم نجف آبــاد در مجلس شــورای 
اسالمی، حق ثبت مهریه به صورت نصف 
نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم 
عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه 
حاصل از آن به صندوقی به نام »صندوق 
تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند« که در 
بودجه ساالنه برای آن ردیف اعتباری 
در نظر گرفته می شود، واریز خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که اگر 

قیمت هر سکه را حدوداً ۱۴ میلیون و 
5۰۰ هزار تومان )مطابق باقیمت فعلی 
ســکه( در نظر بگیریم، زن و شوهران 
جوانی که در ابتدای زندگی مشــترک 
دغدغه هزینه برگزاری مراسم عروسی، 
تهیه مسکن و جهیزیه دارند باید برای 
تعیین ۱۱۰ سکه مهریه )مقداری که 
در بین عموم مردم و در شهرهای بزرگ 
بیشتر رایج اســت( باید ۳۱ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند و سهم 
هرکدام از عروس و داماد برای پرداخت 
این حق ثبت حدود ۱۶ میلیون تومان 

است.
 نتیجه »حق ثبت« 

از بین رفتن حقوق زنان است
هدف از اینکه برای مهریه های باالی 
۱۴ سکه حق ثبت در نظر گرفته شده 
این است که خانواده ها از تعیین مهریه 
باال خودداری کنند. از سوی دیگر گفته 
می شــود این موضوع نه تنها باعث این 
نمی شود که خانواده ها مهریه کمتری 
در نظر بگیرند بلکه به بیشــتر شــدن 
ازدواج های سفید یا همان ازدواج های 
غیرشرعی و غیررسمی دامن می زند. 
همچنین در شــهرها و روســتاهای 
دورافتاده توان پرداخت حق ثبت برای 

بسیاری از جوانان امکان پذیر نیست. 
در همین راستا علی مظفری، رئیس 
کانون سردفتران ازدواج و طالق نیز قرار 
دادن حق ثبت برای مهریه های باالی۱۴ 
سکه را خالف عرف، شرع و قانون خواند 
و درباره مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس گفت: گرفتن حق ثبت 
برای مهریه های ۱۴ سکه به باال تبعات 
منفی برای دختران و پسران در آستانه 
ازدواج خواهد داشــت و اگر آگاه سازی 
نســبت به آن انجام نشــود مشکالت 

بسیاری را به بار می آورد.
برخی از حقوق دانــان و دفترداران 
معتقدند که این طرح مجلس نمی تواند 
مانع از تعیین مهریه های سنگین شود 
و این قبیل کارها و طرح ها نه تنها مؤثر 
و نتیجه بخش نیست بلکه اشتباه است 
و تبعات زیادی با خود بــه همراه دارد. 

همان طور که گفته شــد راه های دور 
زدن و فرار از حق ثبــت مهریه فراوان 
اســت و این اقدام می تواند موجب فرار 
جوان ها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش 
به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق 

دورافتاده شود.
البته مظفری معتقد است که راه های 
دور زدن »حق ثبت« برای مهریه فراوان 
است و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق 

زنان است.
او هدف نماینــدگان مجلس برای 
تعیین »حق ثبــت« را  »نقض غرض« 
دانست و بابیان اینکه مصوبه کمیسیون 
حقوقی و قضایــی مجلس باهدفی که 
عنوان کرده اند تطابق نــدارد، تصریح 
کرد: در حال حاضر تعیین ۱۱۰ سکه 
مهریه در بســیاری از شهرهای بزرگ 
عرف اســت و تصور کنید اگر ۲ درصد 
حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه  تعیین 
شود، باقیمت فعلی سکه زوجین چقدر 
باید حق ثبت پرداخت کنند؟. درواقع 
زوجین برای مهریه های باالی ۱۴ سکه 
باید حداقل 5 و ۶ میلیون تومان و حتی 
بالغ بر 5۰ میلیون تومــان هزینه حق 
ثبت پرداخت کنند که مســلماً برای 
عروس و دامادی که در ابتدای زندگی 
مشترک مخارج زیادی دارند، این حق 
ثبت بسیار زیاد است.هزینه های جدید 
عروس و دامادهای جوان اما اینجا تمام 
نمی شود. اگر حق ثبت برای مهریه ها 
در نظر گرفته شود، قطعاً ارزش افزوده و 
۹ درصد مالیات نیز به آن تعلق می گیرد 
و تمام این هزینه های سنگین بر عهده 
عروس و دامادی می افتد که اول زندگی  
مشترک خود هستند. سؤال اینجاست 
که این تصمیم باسیاست های تسهیل و 
مانع زدایی از ازدواج هم جهت و یا مخالف 
است؟ راه های دور زدن حق ثبت برای 
نپرداختن آن بســیار است و نتیجه آن 
نیز این می شود که پرداخت مهریه به 
زنان با مشکل مواجه و حقوق زنان ضایع 

می شود.
 پروسه طالق برای زنان 

سخت تر می شود؟
در میان همه این مسائل اما تا امروز 
عمده قوانین به نفع مردان است و زنان 
برای گرفتن حقشان باید پله های دادگاه 
را طی کنند تا شاید بتوانند به بخشی از 
خواسته های بحق خود برسند. یکی از 
موضوعاتی که با تبلیغ زیاد هم مواجه 
شد جایگزین کردن شروط ضمن عقد 
به جای مهریه بــود. ر. بهرامی درمورد 
تجربه شــخصی اش در ایــن مورد به 
»توسعه ایرانی« گفت: »در مراسم  اولیه 
خانواده ها به توافق رسیدند که ۳5۰ سکه 
مهریه باشد. بعد از چند وقت که قصد 
جدایی داشتم با توجه به مطالعه هایی 
که کرده بودم تصمیم گرفتم مهریه را 
ببخشم و به جای آن شروط ضمن عقد 
را که در عقدنامه هم به آن ها اشاره شده 
بود دریافت کنم. با همین قصد به دفتر 
ثبت استاد رســمی رفتیم تا مهریه را 
ببخشم و شــروط ضمن عقد را بگیرم. 
بااین حال سه سال پیش یک میلیون و 

5۰۰ هزار تومان برای همین کار هزینه 
پرداخت کردم و با حق طالق محضری 
و ثبت رسمی شده ام باز دو سال پروسه 
جدایی من طول کشید بااینکه دادگاه 
هر بار به نفع مــن رأی داد امــا  قانون 
تمام قد سمت همسرم بود.« او در ادامه 
می گوید: »با آن سند محکمی که من 
داشتم و از خیر مهریه ام گذشتم دو سال 
هفته ای چند بار به دادگاه مراجعه کردم، 
حاال اما با شرایط جدیدی که باز به نفع 
مردان است نمی دانم پروسه طالق برای 
زنان تا چه اندازه می تواند فرسایشی و 
طاقت فرساتر شود چراکه دیگر مهریه 
و مجازاتی هم وجود دارد که مردان به 

خاطر آن بخواهند خودداری کنند.«
 تصمیماتی که

 مسکن مقطعی هستند
تجربه نشان داده است که طرح های 
این چنینی هیچ گاه کارآیی نداشــته و 
بیشتر به عنوان یک مسکن مقطعی عمل 
می کند. سخت کردن شرایط و به هم 
زدن رسم و رسومی که سال ها در میان 
مردم رایج بوده اســت باعث می شود تا 
بسیاری به آن اعتراض کنند. این طرح ها 
تمام تالش هایی که دولت فعلی و دولت 
پیش برای ازدواج جوانان فراهم کرده 
بودند را نقش بــر آب می کند و جوانان 
را بیش ازپیش به ســمت ازدواج های 
غیررسمی سوق می دهد، ازدواج هایی 
که باز زنان در آن بیشــترین آسیب را 

می بینند. 
زنان بــا توجه به قوانین همیشــه 
آسیب پذیرترین قشر بوده اند چراکه 
از طرفی درگیر عرف و سنت ها هستند 
و از ســوی دیگر قانون در بسیاری از 
موارد دست و پای آن ها را بسته است. 
جدا از طرح جدید مجلس، مشــکل 
بزرگی مشــابه این تصمیــم در چند 
دوره پیش مجلس نیز وجود داشــت 
و آن تصویب تبصره دو ماده ۷5 قانون 
برنامه ششم بود که مطابق با آن زنانی 
که می خواهند طالق بگیرند باید ۱۰ 
درصد حق التحریر را به حساب دولت 
بریزند؛ حال آنکه زنان در شرایط جدایی 
معموال نیاز به کمک دارند و این مبالغ، 
مشکل مضاعف بر سر راهشان است. 
طرح فعلی نیز هماننــد تصویب این 
تبصره مشکالت زیادی برای زوجین و 

به ویژه برای زنان خواهد داشت. 

طرح »اصالح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی« در انتظار تصویب است؛

افزایش ازدواج های غیررسمی با تصمیم جدید مجلس

خبر

روز گذشــته، در ســومین روز از حادثه فرو 
ریختن ســاختمان متروپل در آبادان، تالش ها 
برای جســتجوی افراد گرفتار زیــر آوار ادامه 
داشت. ســاختمان ۱۰ طبقه متروپل ظهر روز 
دوم خردادماه در آبادان، فــرو ریخت. بر اثر این 
حادثه تاکنون ۱۶ نفــر جان باخته اند و تعدادی 

نیز مصدوم شده اند.
وزیر کشور با اشاره به آخرین آمار مصدومان 
حادثه متروپل گفت: ۳۷ نفر زخمی شده بودند 

که از این تعداد ۳۴ نفر مرخص شده اند.
احمد وحیدی در خصوص آخرین وضعیت 
آواربرداری در متروپل، اظهــار کرد: همچنان 
عملیــات در حال انجام اســت؛ حساســیت 
بســیار زیادی وجود دارد. هم اکنــون، به دلیل 

احتمال ریزش ســازه های مجاور، فعاًل مدتی 
کار متوقف شده است تا اطمینان پیدا کنیم که 
استحکام بخشی انجام شــود لذا باید مطمئن 

شویم. شرایط بسیار حساس و خطرناک است. 
وزیر کشور ادامه داد: جرثقیل های سنگین، 
انواع لودرها و بیل ها و تجهیزات دیگر وجود دارد 
و تجهیزات الزمی که برای برش بتن ها نیاز است، 
برقرار است. از سراسر کشور همه کمک می کنند. 
آتش نشــانان و نیروهای مردمی، هالل احمر، 
اورژانس، نیروهای انتظامــی و نظامی همگی 

مشغول کار هستند.
وزیر کشــور در پاســخ به اینکه چــرا کار 
آواربرداری به کندی انجام می شود؟ افزود: دو 
دلیل اساسی دارد؛ اول اینکه همه تالش ها به 

این معطوف می شــود که افراد محبوس شده 
را نجات دهیــم و این کار حساســیت و دقت 
دارد و دلیل  نمی شود همه آوار را با لودر جمع 
کرد زیرا ممکن است آثار سوئی داشته باشد و 
باید خیلی مالیم انجام شود. اما دلیل دوم؛ هر 
نوع آواربرداری در کنار این سازه های ناپایدار 
می تواند به ریزش سازه های دیگری که وجود 
دارد بینجامد و برای افراد دیگر خطرات زیادی 
دارد. مسائلی از این دســت در این ساختمان 
فراوان است بنابراین مجبور هستیم که با دقت 

کار را انجام دهیم.
 تالش شبانه برای جستجوی

 افراد گرفتار در ساختمان متروپل
به گزارش ایســنا، روند جستجو بدون هیچ 

توقفی در جریان بود و با نصب نورافکن در اطراف 
ساختمان جســتجوی نیروهای امدادی ادامه 
پیدا کرد. ارائه کمک های مردمی شــامل آب و 
غذا نیز همچنان ادامه دارد. تعدادی از سگ های 
زنده یاب هالل احمر نیز در محل حادثه حضور 
دارند و با مشخص شدن عالئمی مبنی بر احتمال 

وجود افراد گرفتار در آوار، به منطقه آواربرداری 
برده می شوند.

با این حال کارشناسان هشدار داده اند با خطر 
جدی ریزش مجدد باقی مانده ســازه متروپل 
مواجه هستیم و در صورت حضور مردم در محل 
حادثه، این ریزش می تواند منجر به فاجعه شود.

آواربرداری متروپل به کندی انجام می شود؛

شمار فوتی های آبادان به 16 تن رسید

اگر آخرین تغییرات 
اعمال شده توسط 

کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس اعمال و تبدیل به 

قانون شود، مهریه های 
باالی 1۴ سکه مشمول 

پرداخت حق ثبت به هنگام 
عقد می شوند و زن و 

شوهرها باید برای ثبت 11۰ 
سکه مهریه چیزی حدود 

۳۲ میلیون تومان پرداخت 
کنند

طرح جدید مجلس 
درخصوص حق ثبت با 

سیاست های تسهیل و 
مانع زدایی از ازدواج  همسو 

نیست. راه های دور زدن 
حق ثبت برای عدم پرداخت 

آن بسیار است و نتیجه 
اینکه پرداخت مهریه به 

زنان با مشکل مواجه و 
حقوق آنان ضایع می شود
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ریحانه جوالیی

 ۱۰ استان درگیر بحران بی سابقه 
گردوغبار می شوند

رئیــس مرکز ملی 
پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطــرات 
وضع هــوا از شــدت 
بــاالی گردوخاک در 
۱۰ استان با منشــأ خارجی از کشورهای سوریه و 

عراق خبر داد.
به گزارش ایســنا، صــادق ضیاییــان درباره 
پیش بینی وضعیت گردوغبار اظهار کرد: گردوغبار 
کماکان در برخی از استان ها وجود دارد که در برخی 
استان ها غلظت آن کمتر و در برخی از استان ها نیز با 

غلظت باال ادامه دارد. 
همچنیــن تصاویــر ماهــواره ای از وضعیت 
گردوخاک در ایران با موجی از ترس و نگرانی کاربران 
در فضای مجازی همراه شده است. توده گردوخاک 
تحت تأثیر جریانــات جوی و الگوی بــاد در حال 
حرکت به سمت عرض های جغرافیایی پایین تر و 

نواحی مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور است.
    

 HPV ضرورت افزودن واکسن 
به برنامه واکسیناسیون ملی

یک متخصص بیماری های عفونــی، ایران را 
از کشورهای پیشــرو در واکسیناسیون در منطقه 
خاورمیانه خوانــد و درعین حال بر لــزوم افزودن 
واکســن های آبله مرغان، پنوموکوک و HPV به 

برنامه واکسیناسیون ملی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، مسعود مردانی گفت: واکسن 
HPV یا گارداســیل )زگیل تناسلی( نیز ازجمله 
واکسن های موردنیاز در برنامه ملی واکسیناسیون 
است؛ چراکه شایع ترین علت سرطان دهانه رحم 
در زنان است و ساالنه مرگ ومیر زیادی در کشور به 

علت سرطان دهانه رحم رخ می دهد.
او درباره سن تزریق این واکســن نیز افزود: در 
دختربچه ها از ۹ تا ۱۱ ســال توصیه می شود و در 

پسربچه ها نیز بعضاً تزریق آن پیشنهاد می شود.
    

سامانه  شناسایی دستفروشان مترو 
راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت 
بهره بــرداری متــرو 
تهــران و حومه گفت: 
به دنبال این هستیم تا 
دست فروشان به جای 
فعالیت در داخل واگن ها و ســکوها در مکان های 

مشخص کاالهای خود را عرضه کنند.
به گزارش مهر، مهدی شایسته اصل بیان کرد: با 
راه اندازی این سامانه ، دست فروشان مترو می توانند 
با ثبت و بارگذاری اطالعات خود در سامانه شناسایی 
و ساماندهی دست فروشــان مترو از طریق سایت 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به آدرس 

metro.tehran.iri اقدام نمایند.
    

366 نوع بیماری نادر در کشور 
شناسایی شده است

مدیرعامل بیمه سالمت گفت: تا امروز ۳۶۶ نوع 
بیماری نادر در کشور شناسایی شده است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا ادراکی اعالم کرد: 
تا امروز ۴ هــزار و ۸۰۰ بیمار مبتالبه بیماری نادر 
کشور ثبت و رجیستر شده اند بااین حال تعداد این 
بیماران بسیار بیشتر است و باید شناسایی شوند تا 
موضوع درمان و داروهای آن ها تأمین و بیمه آن ها 
نیز برقرار شود. او همچنین در مورد وضعیت داروی 
بیماران نادر نیز گفت: بیش از ۹۰ درصد از داروهای 
مرتبط با بیماری های نادر  وارداتی است و از خارج 
کشور تهیه می شود. این عالوه بر داروهایی است که 
به صورت عمومی ممکن است مصرف کنند. لذا این 
داروها وابسته به ارز بوده و سازمان غذا و دارو باید 
برنامه ای برای تأمین این داروها داشــته و از تأثیر 

نوسانات ارزی بر تأمین آن ها پیشگیری کند.
     

تیراندازی در تگزاس آمریکا؛ 
 ۱۸ کودک دبستانی

 قتل عام شدند
نــدازی روز  تیرا
سه شنبه ۲۴ ماه مه در 
مدرسه ابتدایی »راب« 
واقع در شهر »یوالده« 
در ایالت تگزاس جان 

۱۸ کودک و یک معلم را گرفت.
به گزارش خبرآنالین، بیم این می رود که شمار 

قربانیان این حادثه تیراندازی افزایش یابد. 
سالوادور راموس، جوان ۱۸ ساله ای که تیراندازی 
مرگبار دیگری را در آمریکا و این بار در تگزاس با حمله 
به کودکان رقم زد، به ضرب گلوله ماموران امنیتی 

کشته شد.

از گوشه و کنار


