
www.sharghdaily.comجامعه ۸

رونمایی از داوری تجاری بین المللی در سال ۲۰۲۲
عرفان میرزازاده: در سال ۲۰۲۲، داوری بین المللی تحت تأثیر دو بحران جهانی 
بوده است: همه گیری کووید ۱۹ و جنگ در اوکراین. عالوه بر این دو بحران، تورم 
در چندین اقتصاد از جمله ایاالت متحده، منطقه یورو و بریتانیا به باالترین حد در 
چند دهه اخیر رسیده است. تورم باال همراه با رشد کم در بسیاری از اقتصادهای 
پیشرو، بسیاری از مشاغل را تحت فشار شدید قرار داده است. این بحران ها منجر 
به افزایش اختالفات در طیف گســترده ای از بخش ها می شود؛ زیرا مشاغل به 
دنبال جبران بخشــی از زیان های شان ناشی از همه گیری ویروس کرونا از طریق 
داوری هستند؛ بنابراین جای تعجب نیســت که اکثر مؤسسات داوری در سال 

گذشته یک رکورد یا نزدیک به رکورد را ثبت و گزارش کرده باشند.

تأثیر کووید۱۹
بیش از دو ســال از زمانی که ســازمان بهداشــت جهانی 
شــیوع ویروس کووید ۱۹ را یــک بیماری همه گیــر اعالم کرد، 
می گذرد. حرکت گسترده و هماهنگ واکسیناسیون، بسیاری از 
اقتصادها را به دنیای «پس از همه گیری» ســوق داده اســت. 
واضح اســت که کووید ۱۹ یک سری اثرات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی ایجاد کرده اســت که تأثیر پایداری بر زندگی روزمره 
داشــته و خواهد داشت. همچنین چشم انداز داوری را متحول 
کرده است. از لحاظ شکلی اتخاذ برخی اقدامات نظیر تشکیل 
پرونده و برگزاری جلســات اســتماع به صورت آنالین، احتماال 
برای مدت طوالنی باقی خواهند ماند. هریک از اینها اقداماتی 
هســتند که جامعه داوری تقریبا به طــور یکپارچه در ماه های 
اولیه همه گیری به آنها روی آورده اســت. در واقع، این گواهی 
اســت بر تطبیق پذیری داوران که توانستند به ســرعت از ابراز 
نگرانی درمورد اثربخشی دادرســی از راه دور به پذیرش کامل 
این شیوه نوین تغییر رویه دهند و اکنون نیز شاهد تغییر دائمی تر 
به ســمت دادرســی الکترونیــک و از راه دور در دنیای پس از 
همه گیری هستیم. در کوتاه مدت، این بیماری همه گیر منجر به 
بروز اختالفات جدید بر اثر اختالالت گســترده تجاری در طیف 
گسترده ای از بخش ها شده و خواهد داشت. اقدامات اضطراری 
که دولت ها در سرتاســر جهان برای پاسخ به همه گیری به کار 
می گیرند، احتماال باعث ایجاد اختالفات بین ســرمایه گذاران و 
دولت ها می شــود. به عنوان مثال، یک کنسرسیوم فرانسوی که 
امتیاز فرودگاهی را در اختیار دارد، دعوایی را در ایکســید علیه 
شــیلی برای جبران خسارات متحمل شــده در نتیجه اقدامات 

انجام شده در پاسخ به همه گیری کووید ۱۹ آغاز کرده است.
تهاجم روسیه به اوکراین

هنگامــی که جهان شــروع به بیرون آمــدن از این بیماری 

همه گیــر کرد، حمله روســیه به اوکرایــن در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 
بحران انســانی دیگری را در مقیاس بــزرگ ایجاد کرد. جنگ 
جاری در اوکراین، تحولی عظیم در زندگی مردم و کسب وکارها 
در سراســر جهان ایجاد کرده اســت. تحریم هــای اقتصادی 
و مالی اعمال شــده علیه روســیه همــراه با بحــران زنجیره 
تأمین غذا در سراســر جهان، نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را 
متحول خواهد کرد. روسیه در میان پنج تولیدکننده برتر نفت، 
گاز طبیعی، فــوالد، نیکل و آلومینیــوم و همچنین بزرگ ترین 
صادرکننده گندم در جهان است؛ بنابراین تحریم ها علیه روسیه 
قیمت های جهانی کاالها را باال برده و خطر تورم طوالنی مدت 
را تشدید کرده اســت. تأثیر فوری تهاجم روسیه به اوکراین بر 
داوری بین المللی، کاهش تعداد داوری های مرتبط با روســیه 
اســت. دیوان داوری بین المللی لندن قبال کاهش شدید موارد 
مرتبط با روســیه را گزارش کرده است. با این حال، هنوز برای 
پیش بینی تأثیر طوالنی مدت جنگ در اوکراین خیلی زود است. 
به نظر می رســد که اختالل گسترده تر جهانی در زمینه بحران 
زنجیره تأمین غذا و نوسانات بازار ناشی از افزایش قیمت کاالها 
منجر بــه افزایش اختالفات در طیف گســترده ای از بخش ها 
شــود. بخش های بانکی و مالی، انرژی و منابع، حمل ونقل و 

کاال تحت بیشترین تأثیر قرار دارند.
به روزرسانی ها در قواعد مؤسسات بین المللی داوری

در حــوزه داوری تجــاری، چندین مؤسســه اصالحات در 
قواعد داوری خود را در ســال ۲۰۲۲ به پایان رساندند. قوانین 
جدیــدی که در ســال ۲۰۲۲ الزم االجرا شــد، شــامل قواعد 
داوری مرکز داوری بین المللی دبی (DIAC) است که شامل 
تغییراتــی در مواد مربوط به قراردادهــای چندجانبه و ادغام 
دعاوی و تأمین مالی ثالث است. قواعد جدید همچنین شامل 
قواعد رسیدگی اضطراری می شــود و قواعدی را برای تعیین 

داور اضطراری پیش بینی می کنــد. به این ترتیب تدوین قواعد 
جدید فراتر از مرکز داوری بین المللی دبی شــامل سایر مراکز 
اصلــی داوری مانند دیوان داوری اتــاق بازرگانی بین المللی 
(ICC) و دیــوان داوری بین المللی لندن (LCIA) می شــود. 
مؤسســه تخصصی داوری P.R.I.M.E. فاینانس مســتقر در 
الهه برای اختالفات بانکی و مالی، پایان نظرخواهی عمومی 
درمــورد قواعد داوری ۲۰۲۱ خود را اعالم کرد. نســخه نهایی 
ایــن قواعد در یکم ژانویــه ۲۰۲۲ الزم االجرا شــد. این قواعد 
شــامل تغییراتی در تعداد داوران و پروسه ساده  و دقیق برای 
انتصــاب اعضای هیئت داوری اســت. قواعد جدید همچنین 
امکان برگزاری جلسات استماع مجازی را به صراحت معرفی 
و تصریح می کند که لزوما نیازی به حضور فیزیکی نیست. در 
حوزه داوری سرمایه گذار-دولت، قواعد و مقررات بازبینی شده 
 (ICSID) مرکز حل وفصل اختالفات ناشــی از سرمایه گذاری
در یکم جوالی ۲۰۲۲ الزم االجرا شد. تغییرات ارائه شده شامل 
قواعد داوری اضطراری اســت که زمان رســیدگی به پرونده 
 (ICSID) را به شــدت کاهش می دهد. قوانین ۲۰۲۲ ایکسید
همچنین حاوی مقررات جدیدی در مورد تأمین مالی شــخص 
ثالث اســت که طرفین را متعهد می کنــد که نام و آدرس هر 
تأمین کننده ثالثی را که در رســیدگی مشــارکت می کند، فاش 
کنند و قدرت دیوان را در این زمینه تأیید می کند. قواعد ۲۰۲۲ 
 (ICSID) مرکز حل وفصل اختالفات ناشــی از سرمایه گذاری
همچنین حاوی مقررات متعددی اســت تا ســطح شفافیت 

رسیدگی های داوری را افزایش دهد.
تعداد پرونده های مؤسسات بین المللی داوری

در دوران ناپایدار کنونی، برای بسیاری از مشاغل بین المللی 
همچنان اســلوب داوری روشــی محبوب بــرای حل وفصل 
اختالف اســت. برخی از مؤسسات داوری تعداد زیادی پرونده 

 (SIAC) جدید ثبت کردند. مرکز داوری بین المللی ســنگاپور
۴۶۹ پرونده جدید با مجموع خواســته ۶٫۵۴ میلیارد دالر ثبت 
کرد. سایر مؤسسات داوری نظیر مرکز داوری بین المللی لندن 
(LCIA) ۳۸۷ پرونــده، مرکــز داوری بین المللــی هنگ کنگ 
بازرگانــی  اتــاق  (HKIAC) ۴۸۳ پرونــده و دیــوان داوری 

بین المللی (ICC) ۸۵۳ پرونده را ثبت کردند.
جلسات استماع از راه دور و حق بر جلسات استماع حضوری

در ۴ ســپتامبر ۲۰۲۰ پروژه تحقیقاتی با این موضوع که «آیا 
حق بر جلســات استماع حضوری در داوری بین المللی وجود 
دارد؟» انجام شــده است. این پروژه شــامل ۷۷ گزارش ملی 
کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک است. نتیجه به اتفاق آرا 
این بود: هیچ حق صریحی برای برگزاری جلسات حضوری در 
هیچ یک از حوزه های قضائی بررسی شــده وجود ندارد. با این 
حال ممکن است بتوان چنین حقی را به موجب قوانین اکوادور 
بر اساس اصول قانون آیین دادرسی مدنی و تضمین های قانون 
اساســی استنباط کرد. در ســایر حوزه های قضائی، مانند بنین، 

نروژ و تونس، امکان چنین حقی نامشخص است.
ابتکارات «داوری سبز»

در سال گذشــته افزایش درخور توجه و مثبتی در حمایت 
از طرح های «داوری ســبز» مشــاهده شده اســت. بدون شک 
همه گیــری کووید ۱۹ تشــکیل پرونده هــای داوری و برگزاری 
کنفرانس هــا و جلســات داوری به صورت مجازی به مســیر 
داوری ســبز بیش از پیــش کمــک کــرده اســت. در حالی که 
نظرسنجی دانشگاه کویین مری ۲۰۲۱ نشان می دهد که محیط  
زیســت دلیل مهمی برای طرفین اختالف بــه منظور برگزاری 
جلســات استماع از راه دور نیست. جالب است که ببینیم آیا با 
ادامه گفت وگوها در آینده درباره ضرورت حفظ محیط  زیست، 

این منطق جایگاه بیشتری پیدا می کند یا خیر.

خوزستان و پارادوکس اولویت ها
اعظم محبی: شاید بیراه نیست اگر خوزســتان را پارادوکسی از واقعیت ها بدانیم. خوزستان 
با پاالیشــگاه های خــرد و کالن صنایع نفتی و کارون و اروندرود زیبایش در کنار ســنتی ترین 
بخش کشاورزی و دامداری، چهره مدیریت ناهمگون را بیشتر از ثروت و رفاه به رخ می کشد. 
دقیقا وقتی از جاده ها عبور می کنی تا به اهواز برسی، شکوه مشعل های همیشه روشن نفت 
با لوله های پرپیچ و خم که تا دل روســتاهای اطراف کشــیده شده است، با تصویر زمین های 
کشاورزی محدود که هیچ اثری از صنعت مدرن کشاورزی ندارند، مدام این سؤال را در ذهن 
تکــرار می کند که چرا صنعت به کشــاورزی کمک نکرد، در این همه ســال! وقتی موضوع 
جدی تر می شود که در نظر بگیریم کشاورزی و دامداری دو بخش اصلی فعالیت مردم استان 
اســت. در واقع صنعت نفت و دیگر صنایع در خوزســتان و همچنین صادرات از طریق مرز 
زمینی و آبی در این اســتان که بیشــترین چرخش مالی را دارد، توسط متخصصان خارج از 
استان هدایت می شود و مردم استان بیشتر از طریق کشاورزی و دامداری که با ابتدایی ترین و 
ساده ترین شکل تولید می شود، فعال هستند. وقتی قرار است همایشی کارشناسی با اهتمام 
به گسترش تولید، جذب سرمایه و رفع مشکالت صادرات با حضور معاون اقتصادی استاندار 

و مدیران واحدهای صنعتی در اســتانداری برگزار شــود، من توقع دارم نماینده ای از صنایع 
کشاورزی ببینم که درباره مدرن نبودن کشت محصوالت و عدم کارشناسی کنترل آب و ... در 
عین اینکه فرصت صادرات به کشــور همسایه وجود دارد، سخنرانی کند و مثال بگوید وقتی 
بیش از نیمی از مردم شهر و روستا کشاورز و دامدار هستند و پایانه های مرزی استان هر روز 
محصوالت کشــاورزی مانند انواع میوه و صیفی جات را به بازار تره بار عراق صادر می کنند، 
یعنی نیروی الزم و فرصت صادرات بالقوه آماده اســت و تحول در این زمینه زندگی چندین 
هزار خانوار کشــاورز را تحت تأثیر قرار می دهد یا اینکه وقتی بیش از ســه هزار گاومیش در 
استان وجود دارد که تنها درآمد خانواده های دامدار روستا به شیر این دام ها بستگی دارد، چرا 
یک لبنیاتی با استانداردهای صادرات نداریم ؟ چرا این نیاز احساس نشده که اگر صنایع تبدیلی 
در استان باید گسترش پیدا کند، بهتر می توانیم بازار مواد غذایی عراق را در اختیار بگیریم؟ اما 
این همایش هم جایی برای سخن گفتن درباره صنایع بزرگ و کالن مانند صنایع پتروشیمی و 
فوالد و صادرات بود که البته برای بررسی این مهم نیز بسیاری از نکات و سؤال ها را بی جواب 
گذاشــت و حتی مدیرانی که از موانع جذب سرمایه در استان گفتند هم جواب قانع کننده ای 

نگرفتند. مدیر یکی از واحدهای صنعتی درباره محدودیت ها و مشکالت تولید در این استان 
نســبت به سایر اســتان ها می گفت و اینکه جذب ســرمایه خارجی امروز در استان به صفر 
رسیده است؛ درحالی که اســتان کم آب تری مانند خراسان جنوبی توانسته سرمایه خارجی 
جذب کند. مشــکالت اقلیمی از جمله گرمای زیاد هوا در بیشتر روزهای سال و آلودگی های 
زیســت محیطی از جمله محدودیت هایی برای ســرمایه گذاری خارجی در استان برشمرده 
شــدند که دیگر اســتان ها این محدودیت ها را ندارند، اما یکسان بودن قوانین سبب می شود 
سرمایه گذار استان دیگری را ترجیح دهد. در این میان تسهیل کردن قوانین دست و پاگیر تولید 
و صادرات و دادن امتیاز ویژه به سرمایه گذار این استان می تواند جبران محدودیت ها را بکند 
و برای جذب سرمایه مفید باشد. من منتظر پاسخ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای اســتاندار بودم، اما پاسخ بســیار کوتاه و محدود بود؛ «این قوانین در اصفهان هم 
همین است. مدیرها باید جدی و مصمم باشند. اراده انسان ها می تواند تغییرات بزرگ ایجاد 
کند » . البته معاون اســتاندار از مدیران صنایع خواســت تا پیشنهادها و موانع جذب سرمایه 
را در یکــی، دو هفته آینده به اســتانداری اعالم کنند؛ درحالی که بــه ظن نگارنده در همین 

همایش به روشــنی اعالم شــده بود. معاون استاندار با شــور و هیجان سخن می گفت و از 
حاضران می خواست برای حل مشکالت پیشنهاد بدهند که نشان می داد تغییرات بزرگ در 
استان از اهداف مدیریت استانی است، اما قطعا نتیجه متفاوت، معادله متفاوت را می طلبد 
و بســیاری از معادالت سرمایه گذاری و صادرات، خارج از سطح مدیریتی استان باید پیگیری 
شود و نگاه ملی را می طلبد. ضمن اینکه برای این مهم باید سرفصل های کارشناسی، برنامه 
راهبردی و تخصصی بیشــتری در دست داشت. پایان این همایش فرصت کوتاهی بود تا با 
«رضا فتوحی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای استانداری خوزستان، 
گفت وگوی کوتاهی داشته باشــم و از حضور نداشتن نماینده کشاورزان و دامداران بپرسم و 
برنامه استان برای صنایع تبدیلی . معاون استاندار خوزستان خبر از یک پروژه در زمینه صنعت 
تکمیلی و تبدیلی در شهرستان شوش را داد که برای این پروژه فعال زمین تهیه شده و تا یکی، 
دو ســال آینده به بهره برداری می رسد. فتوحی از ایجاد ۶۰ هزار شغل در حوزه های مختلف 
صنعتی، کشــاورزی، خدماتی و تجاری در هشت ماه سال جاری گفت و همچنین از اهداف 

آینده برای گسترش تولیدات شیالت و منابع دریایی و طرح جامع نخیالت و ... .

چهارشنبه
۲ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۸

خــبــر  بـرگـزیـده

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

فــارس که به دریاچــه بختگان می ریزد- فرمانــده- نام ها- 
پــول ژاپن ۹- انســان بودن- بــاران منجمد- نوعــی بارانی
۱۰- همنشــین- شــریف- صفت ســرو ۱۱- فراهم آوردن- 
ژانری ســینمایی- نام تعــدادی از فراعنه مصــر قدیم ۱۲- 

از بین رفته- بنا- ســراینده مجموعه شــعر دشــنه در دیس
۱۳- یک و یک- نمایش با ساز و آواز- چاق و فربه- خاشاک 
۱۴- رمانی مشهور از جان اشتاین بک، نویسنده آمریکایی۱۵- 

بسیار دانا- نرم افزار نقشه کشی- به طور ناگهانی افقی: 
 ۱- درختی که ســرش را ببرید می میرد- داســتانی 
نوشــته ماکســیم گورکی- بــه دنبال هــم قرارگرفتن
۲- مهاجــم تیم ملــی فوتبال بلژیک- زهری کشــنده
۳- پسوند شــباهت- قابل اجرا و ممکن- بلند و واال- 
کتف ۴- جمع شــیء- برجستگی در استخوان- همسر 
حوا ۵- گیاهی همیشــه سبز که برگ های آن به عنوان 
ادویه مصرف می شود- از انجیل های معتبر- از نیروهای 
نظامی کشــورمان۶- گــذرگاه، معبر- پاســخ مثبت- 
کرایه دهنده چارپایان۷- واحد پول اتیوپی- در بند کردن- 
جمع مزیت۸- نــام آذری- دوازده دوجین- بزرگ تر از 
حد معمول- الفبای موسیقی۹- تنظیم کردن با در نظر 
داشــتن حالت مطلوب- بیرونی- ســنگ چاقو تیزکنی
۱۰- مصونیت از خطر- بسیار بد و ناگوار- از حوزه های مهم 
ورزش زمستانی در ارتفاعات البرز۱۱- زمان تعیین شده 
برای انجــام کاری- مهم تر- حاصــل تأثیر چند عامل

۱۲- پاکیــزه- بهنجــار- امانتــداران۱۳- خیس- قوم 
حضرت موســی (ع) - سربریده- مشــک۱۴- ورزشی 
رزمی- دارای رنگ پوســت قهوه ای تیره ۱۵- بار سفر- 

مجسمه- اشتباه. 
عمودی: 

۱- آخریــن ســوره- شــلیک پیاپــی گلوله- نســبت 
داده شــده ۲- کتابی نوشته شــهید دکتر بهشتی۳- نفی 
عــرب- تیراژ- دلــداده مجنون- چوب خوشــبو ۴- آگاه 
و بیــدار- قد و باال- دســتی ۵- مجبــور- درختچه بادام 
کوهــی- درخــت جــوان ۶- گازی مرکــب از ســه اتم 
اکسیژن- قوانین چنگیزخان- فالنی۷- اندازه فرنگی- غیر 
قابل تغییر- شــریک جرم ۸- بزرگ ترین رودخانه اســتان 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۳۷۱      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول ۴۳۷۰

 سودوکو سخت ۳۳۶۷

 سودوکو ساده ۳۳۶۷

کودکانی همچنان بدون کتاب درسی
شــرق: نیمه دوم سال تحصیلی نزدیک اســت، اما همچنان طبق اظهارات برخی 
فعاالن حوزه کودک، هنوز کتاب درســی به کودکان بــدون اوراق هویتی که خارج 
از مدارس دولتی تحصیل می کنند نرســیده است. مشــکلی که در سال های اخیر 
باعث ایجاد موانعی برای تحصیل آنها شــده. چند ســالی است که برای دریافت 
کتاب درســی باید با کد ملی دانش آموزان در ســامانه آمــوزش و پرورش ثبت نام 
کــرد، اما با وجود تعداد قابل توجه کودک مهاجر یا بدون اوراق هویتی در ایران که 
با کمک انجمن یا ســازمان های مردم نهاد تحصیل می کنند، ثبت نام کتاب درســی 
آنها با چالش هایی روبه رو شــده است و این موانع هر سال شرایط را سخت تر هم 
می کند. این در حالی است که هر سال این گروه ها برای دانش آموزان خود سهمیه 
داشــته اند. قمر تکاوران، فعال حوزه پناهندگان، در گفت وگو با «شــرق» به مسئله 
عدم دسترســی کودکان فاقد اوراق هویتی به کتاب درسی می گوید که در انجمن و 
سازمان های مردم نهاد تحصیل می کنند و ادامه می دهد: ما می توانیم از چند هزار 
کودک صحبت کنیم که هنوز کتاب درســی به دستشان نرسیده است. دسترسی به 
کتاب درســی هر سال دشوارتر از پارسال می شــود، از سامانه کتاب درسی آموزش 
و پرورش فقط با کد ملی می شــود کتاب خرید، درصورتی که می دانیم تعداد قابل 
توجهی کودک مهاجر در کشــور داریم که کد ملی ندارند و افراد بی شناســنامه ای 
کــه هیچ اوراق هویتی ندارند. سال هاســت انتقاد فعاالن این حوزه این اســت که 
شــیوه دسترســی کودکان به کتاب باید تغییر کند، اما امسال نیز همچنان تسهیلی 
در این کار نمی بینیم. امســال هم با وجود اینکه اعالم شــد با برگه سرشماری هم 
دانش آمــوزان را در مــدارس پذیرش می کنند اما باز هم کودکان بســیاری پشــت 
درهای مدرســه ها ماندند و بازمانده از تحصیل شــدند. تعدادی از این کودکان که 
مــدارک کافی برای حضور در مدارس دولتی ندارند، برای یادگیری ســواد پایه وارد 
سازمان های مردم نهاد و مدارس غیررسمی می شوند که شرایط دریافت کتاب برای 
اینها محدودتر از سال قبل شده است. تکاوران اضافه می کند: اتباعی که در مدارس 
رســمی آموزش و پرورش رفتند، آنها مشکلی نداشــتند، یعنی کسانی که خارج از 
مدارس رســمی آموزش و پرورش هستند، االن مشــکل تأمین کتاب درسی دارند. 
سال های قبل برخی از این گروه ها، با کد ملی و از سایت برای دانش آموزهای خود 
کتاب تهیه می کردند، اما امسال هنوز هم بسیاری از پایه ها در سایت ناموجود است 
و البته می دانیم که این امکان خرید از سایت برای همه فراهم نیست. سال گذشته 
همراهی ها برای دریافت کتاب به شــکل مســتقیم از آموزش و پرورش هم بیشتر 
بود اما امســال گروه های بیشتری هنوز نتوانســته اند برای دانش آموزانشان کتاب 
تهیه کنند. االن این کودکانی که اغلب در شرایط مساعد اقتصادی هم نیستند، تنها 
راهشان این است که کتاب های درسی را با چندین برابر قیمت از انقالب تهیه کنند 
که این هم باز امکانی اســت که تنها برای تهرانی ها فراهم اســت. تکاوران اضافه 
می کنــد: حاال در نظر بگیرید این کودکان به دلیل شــرایطی کــه دارند حتی امکان 
تهیه کتاب از ســامانه را هم ندارند و باید با چندین برابر قیمت کتاب را تهیه کنند، 
به طور کل قید مدرســه را می زنند. همین مســائل دلیلی می شود که کودک دیگر 
ادامه تحصیل ندهد. این اطالعات من فقط برای استان تهران، البرز، اصفهان و شهر 

مشهد است و قطعا شهرهای دیگر هم درگیر چنین مشکلی هستند.


