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بزرگ ترين و مجهزترين مرکز توزيع دارو و مواد غذايی در غرب 
کشور به زائران اربعين حسينی خدمات ارائه  می دهد.

بن��ا به گزارش ه��ای دريافتی از غرب کش��ور، در جريان س��فر 
رييس ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( به استان کرمانشاه، 
بزرگ ترين و مجهزترين مرکز توزيع دارو و مواد غذايی در غرب 

کشور، افتتاح شد و آغاز به کار کرد. 
مديرعامل شرکت پخش البرز به عنوان متولی اين مرکز درباره ی 
اهداف راه اندازی و شرح وظايف آن در استان کرمانشاه گفت: با 
توجه به مس��ئوليت های اجتماعی که بر عهده داريم و براساس 
ضرورت ه��ای تأمين امني��ت دارويی و غذايی کش��ور، تضمين 
کيفيت داروها و کاالهای اساس��ی مصرفی برای مان بسيار مهم 
است. همه ی تالش مان را به کار می گيريم تا کيفيت مواد دارويی 
و غذاي��ی از زم��ان تحويل از توليد کننده ت��ا توزيع ميان مراکز 

پخش و مصرف کننده حفظ شود. 
دکتر عقيل آرين نژاد با اش��اره ب��ه اهميت بحث رعايت اصول و 
اس��تانداردهای الزم برای نگه داری م��واد دارويی و غذايی ادامه 
داد: در مح��ل انبار قديمی کرمانش��اه که بيش از 40 س��ال از 
عمر آن می گذش��ت، بزرگ ترين و مجهزترين مرکز توزيع دارو 
و مواد غذايی غرب کش��ور را راه ان��دازی کرده ايم که از باالترين 
اس��تانداردهای الزم مورد نظر وزارت بهداش��ت و ش��رکت های 
ب��زرگ تولي��د دارو از جمله فض��ای فيزيکی، ش��رايط دمايی، 
وضعيت ماشين آالت و ... برخوردار است. عمده ی داروها بايد در 
دمای 25 درجه نگه داری ش��وند و برخی هم اصطالحاً داروهای 

يخچالی هستند که دمای خاص خود را برای جلوگيری از فساد، 
الزم دارن��د، که تمام اين تمهيدات در اين انبارها در نظر گرفته 

شده اند.
وی تصري��ح ک��رد: ه��دف دوم از راه ان��دازی اين مرک��ز، وجود 
ي��ک انبار ب��زرگ از م��واد دارويی و کاالهای اساس��ی و غذايی 
مصرفی در غرب کش��ور اس��ت که عالوه بر پوش��ش سه استان 
کرمانش��اه، کردستان و ايالم بتواند در مواقع ضروری و در زمان 
وقوع حوادث طبيعی و بحرانی، به اس��تان های ديگری از جمله 
خورستان، همدان و آذربايجان شرقی هم خدمات رسانی کند. با 
راه اندازی اين مرکز در کرمانش��اه، ديگر نيازی به ارسال همه ی 

داروها از تهران نيست.
آرين نژاد درباره ی مختصات بزرگ ترين و مجهزترين مرکز توزيع 
دارو و م��واد غذايی غرب کش��ور نيز توضي��ح داد: اين مرکز در 
زمينی به مساحت 12 هزار مترمربع احداث شده و از دو سوله ی 
2500 متری برای نگه داری مواد دارويی و غذايی برخوردار است. 
برای س��اخت اين مرکز بيش از 150 ميليارد ريال هزينه ش��ده 
و اش��تغال زايی مستقيم و غيرمس��تقيم برای 250 نفر را در پی 
داشته است. وی يادآور شد: گاهی در ذخيره   و دپوی مواد غذايی 

سهل انگاری هايی مشاهده می شود و اين فرآيند را چندان جدی 
نمی گيرن��د، در حالی که اين مواد هم به  مانن��د داروها، بايد در 
شرايط مناسب و استاندارد نگه داری شوند. ما در مرکز کرمانشاه، 
ه��م به لحاظ فيزيکی و دما و همه از نظر ناوگان توزيع، همه ی 
اس��تانداردهای الزم را در مورد ذخيره و نگه داش��ت مواد غذايی 

نيز رعايت می کنيم.
آرين ن��ژاد در خصوص تنوع داروي��ی در مرکز توزيع دارو و مواد 
غذايی کرمانش��اه و غنی بودن اين مرکز اظهار داش��ت: شرکت 
پخش البرز چهارمين توزيع کننده ی دارو در کش��ور اس��ت که 
ب��ا 50 تأمين کنن��ده ی دارو هم��کاری دارد. 98 درصد دارويی 
که در کش��ور مصرف می ش��ود، در توزيع س��بدمان است و در 
راس��تای مس��ئوليت های اجتماعی که بر عهده داريم، بر توزيع 
دقيق داروهای توليد ش��ده در داخل کش��ور، به ويژه در شرايط 

تحريم های نادعادالنه ی استکبار عليه کشورمان، تأکيد داريم.
وی در پاس��خ به اين پرس��ش که راه اندازی اي��ن مرکز چه قدر 
در بحث امنيت تأمين دارو در منطقه غرب کش��ور مؤثر اس��ت، 
گفت: رس��الت ما رس��اندن دارو به بيمارس��تا ن ها و داروخانه ها 
اس��ت. در حال حاضر و علی رغم ديرکرد يک س��اله در پرداخت 

معوق��ات و بدهی ها، بيش ترين همکاری را ب��ا دولت در تأمين 
داروی بيمارستان های دولتی داريم. به خصوص در يک سال و نيم 
گذشته که بحث تحريم ها باعث کمبود دارو در بازار شده است، 
همه نوع همکاری را با بيمارس��تان ها و داروخانه ها داشته ايم. در 
عين ح��ال، نظارت و رصد ويژه هم داري��م که همه ی داروهای 
توزيعی به مصرف داخلی برسد و قاچاق نشود. هم چنين يکی از 
بازوهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در توزيع داروهای 
س��هميه ای و شير خشک يارانه ای در اس��تان کرمانشاه و غرب 

کشور هستيم. 
مديرعامل ش��رکت پخش البرز با تأکيد ب��ر اين که مرکز توزيع 
دارو و مواد غذايی در کرمانشاه پيش از اين نيز فعال بوده است، 
خاطرنش��ان کرد: اين مرکز از ساعات اوليه ی وقوع زلزله و سيل 
در استان کرمانشاه، در مناطق متأثر از اين دو حادثه ی طبيعی 
حضور داش��ت و عالوه بر توزيع دارو و کاالهای اساسی مصرفی، 
ناوگان توزيع خود را نيز برای کمک رس��انی به حادثه ديدگان در 
اختيار س��اير نهادهای امدادی قرار داده بود. هم چنين عمده ی 
کمک های ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( به مناطق زلزله 

و سيل زده از طريق اين مرکز توزيع شد.
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تحلیل و بررسی
مهمترينبخشازشناسنامهقوانين:

هر قانون دارای شناس��نامه ای است که مشخصات 
آن از جنب��ه های گوناگون ثبت م��ی گردد. عنوان 
کلی ي��ا اصلی، عنوان جزيی يا فرعی، تاريخ تدوين، 
تاريخ تصويب، تاريخ تايي��د، مرجع تصويب کننده، 
زم��ان اجرا و ... در شناس��نامه هر قانون وجود دارد. 
نام و نامگذاری قانون مهم ترين بخش از شناسنامه 
هر قانون اس��ت. در شيوه سنتی و رايج قانونگذاری 
در کشور احتماال ساير بخش های شناسنامه قوانين 
از نظر انحصاری بودن، کاربردی و ساير ويژگی ها به 

اندازه نام هر قانون دارای اهميت نيست.
شناسايیقوانينازطريقنامگذاریآنها:

اصوال قوانين از طريق نام شان قابل شناسايی اند. نام، 
عامل شناسايی قوانين است چرا که نمی توان برای 
يافتن يک قانون، متن همه قوانين را به دقت مطالعه 
نمود. بنابراين نام هر قانون در گام اول می تواند زمينه 
شناخت بسياری از قوانين را در حوزه های گوناگون 
اجتماعی فراهم آورد که اين امر در اس��تفاده بهينه 
از قانون در اجرای آن فراهم آورد. نامگذاری مطلوب 
می تواند به عن��وان بندی کلی و جزيی متن قانون 
در سلس��له مراتب محتوايی قانون بپردازد يعنی نام 
قان��ون در عنوان بندی ه��ا و تيتر بندی های داخل 

متن هر قانون نيز قابل استفاده است.
ضرورتانحصاریبودننامونامگذاری:

هر قانون در ميان ساير قوانين دارای هويتی مستقل 
و انحصاری اس��ت. قوانين نس��بت به يکديگر دارای 
برتری خاصی نيستند و صرفا با يکديگر دارای روابط 
قوی، متوس��ط و ضعيف اند. هويت مستقل قوانين 
موج��ب می گردد ک��ه در انتخاب ن��ام نيز موضوع 
اس��تقالل حفظ ش��ود. تا حد امکان بايد در انتخاب 
نام به گونه ای عمل ش��ود که استقالل قانون حفظ 
شود و نامگذاری نادرست موجب نشود که يک قانون 
از نظ��ر مفهومی در ذيل قانون ديگر تعريف نش��ود. 
شناسايی دقيق نيازهای اجتماعی موجب می شود 
که بتوان برای هر يک از نيازها، قانون و نام مناسب 

و دقيق انتخاب نمود.
اهميتنامگ�ذاریدرگزينشع�امترينوکلی

ترينواژگان:
نامگذاری قوانين روش��ی اس��ت ک��ه در آن با توجه 
به همه ش��رايط و ويژگی ه��ای ظاهری و محتوايی 
موج��ود در قوانين، بت��وان عام تري��ن و کلی ترين 
واژگان را برای ه��ر متن قانون انتخاب و ارائه نمود. 
نام و نامگذاری قوانين، کار بس��يار مهمی اس��ت که 
مس��ير قانونگذاری را تا اجرا در جامعه برای عمومی 
ذينفع��ان و به��ره ب��رداران از آن مهيا می س��ازد. 
نامگذاری قوانين فرآيندی تخصصی اس��ت که طی 
آن با توجه به محتوای ه��ر قانون، يک يا چند واژه 
يا عبارت به هم مرتبط ب��رای بيان ويژگی های هر 
قانون ب��ه بهترين و کامل ترين ش��کل ممکن ارائه 

می گردد.
زباننامگذاریقوانين:

بر اس��اس قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران 
تمامی اس��ناد رس��می کش��ور بايد با زبان فارسی 
باش��د. نامگذاری قوانين با کلمات عربی نامانوس يا 
س��اير واژگان بيگانه کار نادرستی است که در روش 
س��نتی قانونگذاری ش��اهد بروز آن بوده و هستيم. 
نامگذاری قوانين بايد با استفاده از زبان فارسی معيار 
در قانونگذاری انجام ش��ود. در زبان فارس��ی معيار 
برای نامگذاری قوانين از س��ليس ترين، روان ترين 
و همه فهم ترين واژگان ممکن اس��تفاده می شود. 
قطعا استفاده از زبان معيار در نام و نامگذاری قوانين 
بخشی از پاسداشت هويت ملی ماست که بايد بدان 

توجه کافی را داشت.
بازیهایزبانیقانونگذاری:

روش س��نتی و رايج قانونگذاری، مملو از بازی زبانی 
و زبان بازی در نام و محتوای قوانين اس��ت. استفاده 
از مترادفات و اشکال مختلف در نامگذاری قوانين و 
بکارگيری از انواع و اقسام صنايع ادبی و زبانی و زبان 
ب��ازی تاکنون اول راه و راحت ترين راه ممکن برای 
نامگذاری علمی و دقيق قوانين بوده اس��ت. پيروان 
روش س��نتی قانونگ��ذاری در برابر هر گونه تغيير و 
تح��ول در امر قانونگ��ذاری دارای مقاومت اند و بنا 
هم ندارند اين مسير پر از دشواری در فهم و اجرای 

قوانين را به نحو شايسته ساماندهی کند.
تورمدرنامونامگذاریقوانين:

ت��ورم در قانون و قانونگذاری بط��ور طبيعی حضور 
دش��وارگونه خود را در همه عرصه های وابس��ته و 
همراه قانون و قانونگذاری تحميل می کند که نام و 
نامگذاری قوانين يکی از مهم ترين وجوه آن اس��ت. 
البته چند ده هزار قانون در مراجع متعدد و مختلف 
مقرره گذار در کش��ور با ش��يوه ه��ای گوناگون در 
قانونگذاری، نيازمند همين تعداد نام برای نامگذاری 
قوانين اس��ت. پس بطور طبيعی موضوع تورم قانون 
و قانونگ��ذاری ب��ه عن��وان يک مش��کل الينحل از 
قانونگذاری به نامگذاری آنها نيز منتقل می ش��ود. 
هم اکنون هزاران نام قانون در فهرست ها و مجموعه 
قوانين گوناگون وجود دارد که هيچ نظم و انضباطی 

در آنها مشاهده نمی شود.
اط�اقنامبهقان�ونبهمنزلهشناس�هانحصاری

محتوایقانون:
ن��ام در فرآين ناگذاری قواني��ن، اطالق يک يا چند 
واژه به عنوان نام برای قوانين است که مبين و مويد 
محتوای آن باشد ضمن اينکه در بيان نيازی به ذکر 
همه متن قانون نباش��د. نام جزيی از شناسه قوانين 
است و نامگذاری در حقيقت جزيی از شناسه گذاری 
قوانين اس��ت. شناس��ه نيز به معنای عام��ل و ابزار 
شناس��ايی يک قانون در ساير قوانين و ديگر پديده 
های اجتماعی است. هر قانون در ميان هزاران قانون 
و مقرره ای که در کش��ور وجود دارد برای شناسايی 

خود از سايرين ابزاری بجز نام و نامگذاری ندارد.
اهميتهماهنگینامبامحتوایقوانين:

ن��ام قانون ب��ا محتوای آن رابطه مس��تقيم دارد. در 
بس��ياری از موارد در روش سنتی نامگذاری قوانين 
کاستی هايی وجود دارد که طی آن هماهنگی بين 
محتوای قانون با نام آن در نامگذاری رعايت نش��ده 
اس��ت. محصول روش ناکارآم��د نامگذاری در روش 
سنتی، وجود اسامی فراوان غيرمرتبط و ناهماهنگ 
با محتوای قوانين اس��ت که اس��تفاده از قوانين را با 
مش��کل مواجه س��اخته اس��ت. نام هر قانون معرف 
محتوا و مفهومی اس��ت که قان��ون از پس تدوين و 
تصوي��ب در جامع��ه به دنبال اجرای آن اس��ت. نام 
برای ناميدن محتوای قانون است که هماهنگی آن 
با محتوا بصورت جدانشدنی در فرآيند قانونگذاری و 

نامگذاری قوانين همراه آن است.
جامعيتنامبرمحتوایقوانين:

در روش سنتی و رايج قانونگذاری معموال در تدوين 
و تصوي��ب قوانين به نام و نامگ��ذاری قوانين از نظر 

کاربردی توجه کافی نمی ش��ود. نام قانون زمانی به 
بهترين ش��کل ممکن انجام ش��ده است که تمامی 
جوان��ب و زواي��ای پيدا و پنه��ان قواني��ن را از نظر 
مفهومی پوشش دهد به نحوی که با مطالعه نام تقريبا 
از خواندن همه متن قوانين بصورا گذرا بی نياز ش��د. 
حداکثر هماهنگی محتوا با نام قوانين در جامعيت نام 
برای محتوا تعريف می شود که نتيجه آن در کار با قوانين 

توسط مجريان و مردم در جامعه معين می شود . 
ضرورتتکنامبودنقوانين:

اصوال قوانين بايد دارای يک نام واحد باش��ند که به 
راحت��ی بتوان آن را در بين س��اير قوانين از يکديگر 
تميز و تش��خيص داد. هر قانون با يک نام در طبقه 
بندی مفهومی قوانين و جس��تجوی های ماش��ينی 
قابليت دسترسی بيشتر و بهتری دارد. البته ضروری 
اس��ت که نامگذاری تک نامی قوانين دارای حداکثر 
جامعيت و پوش��انندگی محتوايی نام را بر محتوای 
قوانين داش��ته باش��د. هر قانون با محت��وای واحد و 
مشخص نيازمند يک نام با معنای مشخص است که 
معرف آن باشد تا بتواند زمينه های اجرايی قانون را 

در جامعه فراهم نمايد. 
ضرورتاختصارگويیدرنامگذاریقوانين:

يکی از مه��م ترين ويژگی های نامگ��ذاری قوانين، 
مختصر بودن نام اس��ت که در طول کمترين واژگان 
بتوان بيشترين رسانايی مفهوم قوانين را منتقل نمود. 
نام مختص��ر برای قوانين، در بکارگي��ری آنها دارای 
تاثير مثبت اس��ت که طبقه بندی، تعيين جايگاه و 
تنقيح آن را به راحتی ميس��ر می سازد که اين مهم 

در گسترش فرهنگ قانونگرايی در جامعه مفيد است. 
نام هر قانون محلی برای سخن پراکنی و استفاده از 
کلمات فراوان و داستان گويی نيست. بايد دانست که 
نام هر قانون، کوتاه ترين و کمترين تعدا واژگان معنی 
دار اس��ت که بتواند محتوای قانون را برای جامعه در 

فهم و اجرا به نحو شايسته معرفی نمايد.
توجهبهعدمخلطموضوعاتگوناگوندرقوانين:

نامگذاری های چندگانه گاهی در اثر بی توجهی در 
چينش موضوعات محتوايی در قوانين است. حضور 
نابجای قوانين در کنار هم در خالل يک قانون موجب 
شده است که از سر اجبار نامگذاری های چندپاره و 
متع��دد بوجود آيد. چيدمان نابجای محتوای قوانين 
موجب ش��ده اس��ت که چيدمان نابجا در نامگذاری 
ش��کل بگيرد. در قانونگذاری س��نتی، در هر قانون، 
محدودي��ت و ممنوعيتی موضوعی برای طرح وجود 
ن��دارد. بنابراين انتظار م��ی رود که خلط موضوعات 
مطرح ش��ده در محت��وای قوانين بصورت وس��يع و 
گس��ترده وجود داش��ته و دارد که اي��ن امر بصورت 
غيرمتعارف نامگذاری قوانين را نيز شامل شده است. 

پرهيزازاسامیمبهم،گنگومعماگونهدر
نامگذاریقوانين:

يکی از امور مهم در نامگذاری قوانين، پرهيز از اسامی 
مبهم، گنگ و معماگونه اس��ت که عالوه بر دقت در 
نامگ��ذاری، امر اس��تفاده از قوانين را برای مخاطبان 
تس��هيل می نمايد. اجرای قانون توس��ط مجريان و 
تبعيت پذيری از قوانين توس��ط مردم وابستگی تام 
و تم��ام به درک مفهوم نام قوانين دارد که با ش��يوه 

س��نتی مرسوم با دش��واره های فراوانی همراه است. 
دش��واری فهم اس��امی مبهم، گنگ و معماگونه در 
نامگذاری قوانين گاه��ی بصورت طنز نيز در جامعه 
مطرح شده اس��ت. جامعه محل سخن پراکنی های 
تخصصی اهالی علم حقوق و زبان عربی نيست بلکه 
محل��ی برای عموم��ی ترين فهم جامع��ه در اجرا و 

تبعيت پذيری از قوانين است.
پرهيزازاسامیبلنددرنامگذاریقوانين:

بسياری از نام ها، دارای تعداد زيادی واژه و اصطالح 
و چند عبارت نامان��وس را در کنار هم دارد که بکار 
بردن آنه��ا با هم و به يکباره موضوع نام و نامگذاری 
قوانين را تحت تاثير خود قرار می دهد. بيان اينگونه 
اسامی برای قوانين، شنونده نام قانون را دچار مشکل 
م��ی کند چرا ک��ه جمله ای بلند با عب��ارات متعدد 
در حافظه کوتاه مدت مخاطبان قابل به يادس��پاری 
نيست. اسامی بلند برای قوانين در تغييرات متعدد و 

مکرر قوانين معموال ديده می شود.
دشوارینامگذاریقوانيندارایناممشابهبا

تغييراتمکرر:
نامگذاری س��نتی در قوانين دارای تشابه اسامی و يا 
دارای تغييرات مک��رر، وضعيت عجيبی را در عرصه 
قان��ون و قانونگذاری بوجود آورده اس��ت. نامگذاری 
های مش��ابه و ت��و در تو و پيچيده و دش��وار از نظر 
فه��م و طبقه بندی مفهومی قوانين، کار با قوانين را 
بصورت امری معماگونه در آورده اس��ت که شناخت 
قواني��ن و تفکيک آنها از يکديگ��ر عمال امکان پذير 
نيس��ت. در برخی موضوع��ات، قوانين بصورت مکرر 
تغيير کرده است که نامگذاری اين دست قوانين خود 

دارای مشکالت فراوانی است.
همراهیتاريختصويبقانوندرنامگذاریآن:

يکی ديگر از اجزای جدانش��دنی در سلس��له مراتب 
ن��ام و نامگذاری قوانين به روش س��نتی و رايج، قيد 
تاري��خ تصويب در نام قوانين اس��ت. اين امر احتماال 
نش��انگر تقدم و تاخر زمانی تصويب قوانين است که 
دارای توجيه مناسبی برای قيد تاريخ تصويب در نام 
و نامگذاری قوانين نيس��ت. اينکه تاريخ تصويب يک 
قانون در نام قانون قيد شود بصورت عملی در اجرای 
آن يا برای ذينفعان کمک موثری نمی کند. در يک 
روز کاری مجلس ش��ورای اس��المی و ساير مراکز و 
مراجع قانونگذاری قوانين متعددی تصويب می شود، 
قيد تاريخ ش��امل وبژگی های خاص قوانين به شمار 

نمی رود.
همراهیناممرکزيامرجعمقررهگذاردر

نامگذاریقانون:
با توجه با تعدد مراکز و مراجع قانونگذاری در کشور 
به نظر می رسد که در شيوه سنتی نامگذاری معموال 
نام مرجع تصويب کننده نيز جزيی از نام قوانين شده 
است که معموال در بخش انتهايی نام قوانين قيد می 
ش��ود که خود موجب طوالنی شدن نام قوانين شده 
اس��ت. وجود قوانين مشابه با اسامی مراجع تصويب 
کننده متفاوت خودبخود موجب سردرگمی مجريان 
قان��ون و مردم می ش��ود. تکرار ن��ام مرکز يا مرجع 
قانونگذاری در عن��وان و نام قوانين، از نظر کاربردی 
دارای آثارخاصی نيس��ت و صرفا موجب می شود که 
هر قانون يک جزء زائد را بصورت نابجا بصورت دنباله 

با خود داشته باشد.
وجودتشابهاسامیقوانينبامحتوایمتفاوت:

اس��تفاده از کلمات و عناوين در نامگذاری قوانين به 
علت محدوديت در دسترس��ی به دامنه وس��يعی از 
واژگان در اين زمينه، س��رانجامی جز تکرار و تشابه 
ندارد. تنوع گس��ترده در عناوي��ن در قوانين بصورت 
عملی امکان پذير نيست و نمی توان تضمين کرد که 
در شيوه مرسوم س��نتی نامگذاری، هر قانون از نظر 
نام دارای ويژگی انحصاری داش��ته باشد. در بسياری 
از قوانين با عناوين تقريبا مش��ابه، محتوای قانتونی 
کامال متفاوتی وجود دارد که اين موضوع ممکن است 
بصورت نابجا در ذهن مخاطبان قانون تداعی تش��ابه 

در محتوا را نيز داشته باشد.

نامگذاریقوانينبااعدادترتيبی:
شماره گذاری ترتيبی همانند شماره رديف قوانين از 
يک الی آخر کمک چندانی در طبقه بندی و استفاده 
از آن ن��دارد. اين ش��کل از نامگذاری صرفا می تواند 
در شمارش ترتيبی قوانين و شمارش کميت قوانين 
مورد اس��تفاده قرار گيرد ک��ه از نظر درک مفهومی 
قواني��ن در هنگام اجرا توس��ط مجري��ان و مردم در 
هنگام تبعيت اهميت چندانی ندارد. در سامانه قوانين 
و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
هر قانون دارای يک شماره ترتيبی است که در کنار 
عنوان و نام قانون مورد استفاده قرار گرفته است و در 

جداول مربوطه قيد شده است.
نامگذاریطبقهبندیشدهقوانين:

هر قانون نس��بت به موضوعات اصل��ی جامعه دارای 
جايگاهی اس��ت که رعايت و ثبت اين سلسله مراتب 
می تواند در نامگذاری آن مورد اس��تفاده قرار گيرد. 
بی انضباطی در نامگ��ذاری قوانين، با بر هم ريختن 
سلس��له مراتب مفهومی قوانين، نسبت آن را با ساير 
قوانين بر هم می زند و عمال آن را از دسترس جامعه 
به دور نگه می دارد. نامگذاری های هدايت ش��ده يا 
مديريت ش��ده با اس��تفاده بجا و دقي��ق از واژگان و 
عبارت ها می تواند عالوه بر نامگذاری قوانين، برخی 

ويژگی ها و محتوای آنها را نيز جانمايی کند.
نامگذاریماشينیقوانين:

يکی از روش های نامگذاری های نوين در کشورهای 
توسعه يافته، ناگذاری ماشينی يا کديفيکاسيون است 
که تمامی مش��کالت ياد ش��ده در اين نوشتار برای 
نامگذاری های س��نتی و مرس��وم را بر طرف نموده 
اس��ت. در اين روش با اس��تفاده از اع��داد و ارقام به 
راحتی می توان قواني��ن را نامگذاری کرد که طبقه 
بن��دی و بهره برداری از آن به آس��انی صورت گيرد. 
شايد بهترين و مختصرترين و غيرتکراری ترين شيوه 
نامگذاری قوانين اس��تفاده از اع��داد و ارقام هدفدار 
است که استفاده از هر عد يا هر دسته از اعداد دارای 
اهداف خاصی اس��ت و استفاده از يا عدد چند رقمی 

می تواند معانی گوناگونی به همراه داشته باشد.
نامبهمثابهنشانیقوانين:

نامگذاری قوانين در واقع ارائه نش��انی حوزه و قلمرو 
آنهاس��ت. وجود دقت در امر مهم نامگذاری قوانين، 
ارائه نش��انی صحيح و دقيق قواني��ن برای ذينفعان 
آن اس��ت ک��ه در صورت مواجه ش��دن با بی نظمی 
مخاطب��ان قوانين يعنی مردم و مجريان را در فهم و 
اجرای قوانين در س��طح جامعه دچار مشکل کرده و 
می کند. بی نظمی در نامگذاری قوانين، امر جانمايی 
حوزه و قلمرو ش��موليت آنها را با مشکل مواجه می 

سازد.
نامبهمثابهفرآيندهایقانونی:

در برخی از نامگذاری ها انواع و اقسام تغييرات انجام 
ش��ده اعم از الحاق، اصالح، ابطال، ارجاع و... در ماد و 
تبصره های قانونی عينا در نام قانون قيد شده است 
که عالوه بر طوالنی ش��دن نام، مشتمل بر عبارات يا 
جمالت نامانوس و غيرعادی شده است. در اين شکل 
از نامگذاری قوانين، محتوای قانون در قالب نام مورد 
اس��تفاده قرار می گيرد. در برخی از قوانين که انواع 
و اقس��ام تغييرات را در خود ديده اند تکرار اس��امی 
تغيي��رات، صورت نازيبايی از نامگ��ذاری قوانين را به 

نمايش می گذارد.
ازيابیآساندرنامگذاریهدفدارقوانين:

با وجود تورم در قانون و قانونگذاری کشور امر جستجو 
در قوانين برای يافتن قوانين مورد نياز اجتناب ناپذير 
اس��ت. در روش های سنتی جستجو مانند فهرست 
های دس��تی، کاردکس نويس��ی های کتابخانه ای و 
جستجوی عناوين قوانين در کتب و جزوات با ماهيت 
کش��ف المطالب نم��ی تواند کمک ش��ايانی بنمايد. 
نامگذاری قوانين به روش سنتی موجود نيز در روش 
های جس��تجوی رايانه ای دارای دامنه بازيابی های 
وسيع با احتمال خطای فراوان است که عمال استفاده 

از قوانين را برای جامعه دچار مشکل کرده است.
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امامحسنعليهالسام:

در مجازات خطا کار شتاب مکن و ميان خطا و مجازات، راهی برای 
عذرخواهی قرار ده.

وز حدیث ر

                           اگر ما تمايالت انسان را منشأ و ريشه آزادی و دموکراسی بدانيم ، همان 
چيزی به وجود می آيد که امروز در مهد آزادی های غربی در دنيا می بينيم. از نظر اسالم اين ها 

آزادی نيست، رهايی حيوانيت و زندانی شدن انسانيت است.
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شهید مطهری:

رونمایی

خدمات بزرگ ترین مرکز توزیع دارو و مواد غذایی غرب کشور به زائران اربعین حسینی
خ��ب��ر

بی انضباطی در نام و نامگذاری قوانین!؟
روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )24( رونمایی می کند:

نام و نامگذاری در قوانين از اهميت بس��ياری برخوردار است. بررسی ميدانی در اين 
زمينه مويد اين حقيقت اس��ت که در نام و نامگذاری قوانين کشور نابسامانی فراوانی 
وجود دارد که اسامی نامانوس، طويل، جمله مانند، ترکيبی، چندگانه، مبهم، تکراری 
و... از جمله آنهاس��ت. نوش��تار حاضر به طرح مس��اله و بحث و بررسی پيرامون نام و 
نامگذاری قوانين و آثار ناگوار بی نظمی در آن در نزد قانونگذاران و جامعه می پردازد 

که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

اشاره

دکترمحمدرضاناریابيانه


