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بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( با ساخت ۳۷ 
کتاب خانه در مناطق محروم کشور به دنبال افزايش سرانه ی 

مطالعه و س��طح آموزش در اين مناطق اس��ت.به گزارش 
روابط عمومی بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره(، ب��ا توجه به نگاه ويژه ی رهب��ر معظم انقالب 
»مدظله العال��ی« به کت��اب و کتاب خوانی و نياز جوامع 
روس��تايی و کم تر برخوردار به افزايش سطح مطالعه و 

آموزش، و هم چنين تأکيدات رييس ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره(، بنياد برکت اين ستاد، ساخت کتاب خانه 

و مراک��ز فرهنگی را در اين مناطق در دس��تور کار خود قرار 
داده است.براس��اس اين گزارش، بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان 

حضرت امام)ره( با هدف برقراری عدالت فرهنگی و آموزش��ی، ترويج کتاب و 
کتاب خوانی، افزايش س��رانه ی فضای مطالعه و پاس��خ گويی به نياز جوانان در 
مناطق محروم و کم تر توسعه يافته، از سال ۱۳۹۳ اهتمام به ساخت و تکميل 
۳۷ باب کتاب خانه نموده است. اين بنياد برای اين منظور بالغ بر ۸۰ ميليارد 

ريال اعتبار تخصيص داده است. 
اي��ن بنياد با هم��کاری نهاد کتاب خانه های عمومی کش��ور، ت��ا به امروز ۱۸ 
کتاب خانه را به بهره برداری رس��انده و در اختيار مردم شريف اين مناطق قرار 
داده و مابقی را نيز تا پايان سال جاری راه اندازی خواهد کرد.اين کتاب خانه ها 

در ۱۶ اس��تان آذربايجان غربی، آذربايجان ش��رقی، اردبيل، اصفهان، 
ايالم، تهران، خراس��ان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 
خوزس��تان، فارس، کهگيلويه و بويراحمد، گي��الن، مازندران، 
مرکزی و همدان واقع شده اند و زيربنای آن ها در مجموع بالغ 
بر ۱۴ هزار متر مربع می رسد.بنياد برکِت ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( عالوه بر ساخت و تکميل اين کتاب خانه ها، 
در تجهيز و تأمين کتاب ها و وسايل کمک آموزشی مورد نياز 

آن ها نيز مشارکت دارد.
گفتنی اس��ت، در جريان س��فر مرداد ماه دکت��ر محمد مخبر، 
رييس س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( به اس��تان خراس��ان 
جنوبی و با حضور استاندار، نمايندگان شهرستان های استان در مجلس 
شورای اس��المی و جمعی از مس��ئوالن استانی و شهرس��تانی، کتاب خانه ی 
عموم��ی برکِت »محت��اج نهی« شهرس��تان نهبندان به بهره برداری رس��يد. 
هم زم��ان با راه اندازی اي��ن کتاب خانه، ۱۰ کتاب خانه ی ديگ��ر برکت نيز در 
سطح کشور و از جمله در شهرهای چاراويماق، آذرشهر، شاهين دژ، دره شهر، 
دهلران، ايوان، چرداول، گرمه، کارون و نی ريز افتتاح ش��د.اين در حالی است 
که هم زمان تعداد زيادی از مراکز فرهنگی برکت ساخته  ش��ده نيز به امکانات 
کتاب خانه و کتاب در بخش ها و حوزه های مختلف، توس��ط بنياد برکِت ستاد 

اجرايی فرمان حضرت امام)ره( مجهز شده اند.

شرح ماجرا
الف( بی نيازی قوانين کمتر از 2۰ ماده به عنوان بندی داخلی

- قان��ون تش��کيل دادگاه ه��ای عموم��ی و انق��الب مص��وب 
۱۳۷۳/۰۴/۱5 دارای ۳۸ ماده و بدون عنوان بندی فرعی است.

- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 
معين مص��وب ۱۳۷۳/۱2/2۸ با ۹۳ م��اده فاقد هر گونه عنوان 

بندی است.
- قان��ون گزينش معلمان و کارکن��ان آموزش و پرورش مصوب 

۱۳۷۴/۰۶/۱۴ با ۱۸ ماده دارای تيتر و عناوين فرعی است.
ب( عدم يکنواختی و هماهنگی در عنوان بندی داخلی قوانين

۱. تقسيم فصل به بخش شامل:
- قانون مجازات نيروهای مسلح ... مصوب ۱۳۷۱/۰5/۱۸

- قانون مقررات استخدام نيروی انتظامی مصوب ۱۳۷۷/۰۳/2۷
- آيين نامه اجرايی قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷2/۰۳/2۰

- آيين نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/2۷
2. تقسيم فصل به الف، ب و... شامل: 

- آيين نامه اجرايی انتخابات ش��وراهای اسالمی شهر و شهرک 
مصوب ۱۳۷۷/۰۹/2۹

- قان��ون اساس��نامه بني��اد ش��هيد انق��الب اس��المی مصوب 
۱۳۷۷/۰2/2۷

- آيين نامه معامالتی س��ازمان های مناطق آزاد قشم، چابهار و 
کيش مصوب ۱۳۷۶/۱۰/2۴

۳. تقسيم فصل به قسمت شامل:
- اساسنامه شرکت پست بانک مصوب ۱۳۷5/۰2/۳۰

- آيين نامه انتظامی رس��يدگی به تخلف��ات صنفی و حرفه ای 
شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۳/۰5/۰۹

- اساسنامه مرکز سنجش از دور ايران مصوب ۱۳۷۱/۰5/۱۳
۴- تقس��يم بندی عمومی و اس��تاندارد فصل به مبحث ش��امل 
قانون مدنی، قانون تجارت، آيين دادرسی مدنی و آيين دادرسی 

کيفری.
بررسی و تحلیل

رعايتارزشرتبهایمطالبمندرجدرقانون:
اصوال بخش های گوناگون هر قانون يا متن قانونی دارای ارزش 
محتوايی يکس��انی نيس��ت. برخی از موضوعات بر بعضی ديگر 
دارای ارجحيت هس��تند. در واقع مطالب مندرج در يک قانون 
از نظ��ر ميزان تاثيرگذاری بر اج��رای صحيح قانون دارای وزن 
های متفاوتی هس��تند. برای نظم بخش��ی بي��ن مطالب دارای 
ارزش يکس��ان در يک بسته يا قسمت خاص، کل مطلب قانون 
بص��ورت رتبه ای عن��وان گذاری و از يکديگر جدا می ش��وند. 
ارزش گذاری واحد به محتوای دارای عنوان واحد به وزن دهی 
متناس��ب در کل محتوای مندرج در يک قانون می انجامد که 
در نوع خ��ود با قانون بدون ارزش گذاری رتبه ای محتوا کامال 
متفاوت اس��ت. البته در اين روش مطالب مهم تر بر مطالب کم 

اهميت تر دارای تقدم اند.
رعايتترتيبمفهومیموادقانون:

عوامل، ش��رايط و موضوعات دخيل در يک قانون، درقالب يک 
زنجيره مرتب شده می توانند نقش آفرينی کنند. تمامی عوامل 
در يک لحظه خاص عمل نمی کنند و ش��ايد نمی توانند عمل 
کنن��د. برای تعيي��ن اجزای پديده در قان��ون و ترتيب عملکرد 
آنه��ا باي��د ترتيب مداخل��ه آنه��ا را در قانون دانس��ت. عوامل، 
ش��رايط و موضوعات که تريبات اجراي��ی همزمانی دارند را در 
بس��ته ای خاص جمع و با عنوان گذاری مش��خص می س��ازد. 
عملکرد قوانين برای حداکثر تاثيرگذاری در جامعه وابس��ته به 
ترتي��ب ايفای نقش اج��رای آن دارد. تغيير بدون قاعده ترتيب 
عملک��رد محتوای قوانين، اثر آن را خنثی يا برعکس می نمايد. 
سلس��له مراتب عناوين در يک متن قانونی در واقع صف بندی 
عوامل، ش��رايط و موضوعات دخيل در يک قانون اند که بناست 
با مشرکت آنها قانون به اهداف از پيش تعيين شده خود دست 

يابد.
تنظيممتغيرهایاصلی،فرعی،ضمنیوجزيی:

ميزان دخال��ت متغيرهای موثر در يک پديده و گنجانيدن آنها 
در قالب يک قانون باي��د همه متغيرهای تاثيرگذار در قانون را 
مورد مالحظه قرار داد و با تقس��يم بندی متغيرها به گروه های 
همس��ان به بحث و بررس��ی پيرامون آن پرداخت. عدم رعايت 

اين نکته موجب ش��ده و می شود که موضوعات مهم و غيرمهم 
در ي��ک قانون از يکديگر قابل تش��خيص نباش��ند که اين مهم 
ب��رای مجريان قان��ون و مردم در مقام اجرای قانون، دش��واری 
ه��ای فراوانی را ايجاد می کن��د. طبقه بندی متغيرهای دخيل 
در يک قانون، س��طح توقع از کارکرد اجزا را تنظيم می کند و 
قانون را برای اثربخش��ی نهايی آماده می سازد. بی تشخيصی يا 
تشخيص اشتباه در انتخاب متغيرهای مرتبط با يک قانون قطعا 

در سرنوشت آن تاثيرگذار است.
مرتبسازیسلسلهمراتبواليههایقانون:

موضوع��ات مرتب��ط با ي��ک پديده ک��ه بناس��ت در قالب يک 
قانون صورت بندی ش��ود بصورت اليه های سلسله مراتبی در 
سرنوشت پديده دخالت دارند. به منظور مرتب سازی اليه های 
محتواي��ی مرتبط با يک پديده در قانون، جداس��ازی اليه ها و 
عن��وان بندی آنها در جمع مواد و تبصره های يک قانون کاری 
مطلوب است که می تواند مطالب مرتبط با يک اليه را کنار هم 
ق��رار داده تا مخاطبان قانون در درک و اجرای قانون به راحتی 
عم��ل نمايند. عنوان بندی مطال��ب در يک متن قانونی موجب 
می ش��ود که مطالب و اليه های کم اهميت حذف و اليه های 
مهم نيز بصورت مرتب ش��ده ارائه شوند. آناتومی جامعه دارای 
سطح بندی و اليه بندی است و بر همين اساس نيز پديده های 

اجتماعی دارای سطوح و اليه های گوناگون اند.
جمعآوریموادمرتبطتحتيکعنوان:

عنوان بندی بخش های گوناگون در يک قانون در واقع فضايی 
محتوايی اس��ت که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری 
می کند. فراوانی موضوعات ريز و درشت مرتبط با يک قانون به 
گونه ای اس��ت که نمی توان بدون جمع آوری و کنار هم قرار 
دادن مطالب مرتبط با ه��م عمل کرد. عنوان بندی مطالب در 
يک قانون، بس��ته بندی محتواي��ی مطالب مرتبط با يک قانون 
برای سهولت اس��تفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان 
برای جمع نمودن مطالب ذيل عنوان مرتبط اس��ت که در نوع 
خود نوعی نظم بخش��ی به محتوای قانون است. وجود محتوای 
بدون عنوان بندی در يک متن قانونی به مانند يک انبار بزرگ 
کاالی بدون قفس��ه و طبقه بندی اس��ت که برای يافت هر کاال 

بايد همه بسته های موجود در انبار را جستجو کرد.
دسترسیبهتروسادهتربهمفاهيم:

عن��وان بندی و جداس��ازی موضوعات مرتبط ب��ا يک پديد در 
قانون موجب می ش��ود که دسترسی به مفاهيم مورد نياز بهتر 
و ساده تر انجام شود. ارتقای دسترس پذيری مطالب در قوانين 
بدون عنوان بندی مطال��ب مرتبط و جمع آوری آنها ذيل يک 
عنوان ممکن نيس��ت. دسترس��ی به مفاهيم به قانونگذاران در 
قانونگ��ذاری و به مجريان قانون در اج��را و به مردم در درک و 
تبعيت پذيری از قانون کمک بس��ياری می کند. هر گونه ايجاد 
دسترسی برای درک مفاهيم مرتبط با يک متن پيچيده قانون 
می تواند به تبعيت پذيری قوانين توسط مردم در جامعه کمک 
نمايد. به عبارت ديگر عنوان بندی با تعيين جغرافيای محتوايی 
و جانمايی های محتوايی قوانين کمک می کند که اين مهم نيز 

در دسترسی آسان تر به محتوای قوانين نقش دارد.
تعيينارتباطاتبخشهایدرونيکقانون:

همه اجزای يک پديده در کارکرد و سرنوش��ت آن نقش دارند 
که با يکديگر دارای س��طوح مختلف ارتباط است که نمی توان 
بصورت فله ای آنها در متون قانون جای داد. قانون نيز داستان 
زندگی يک فرد نيست که از يک روز شروع و تا يکروز به پايان 
رسد. مطالب مندرج در قانون دارای جنبه های گوناگونی است 
ک��ه از ارتباطات آنها، حيات پدي��ده در قالب قانون تامين می 
ش��ود که با جداسازی ارتباطات مشابه و طبقه بندی آنها تحت 
عناوين مرتبط تامين می ش��ود. اجزای هر قانون در خال بس��ر 
نمی برد و با س��اير اجزای قانون مرتبط اس��ت و کارکرد قانون 
ني��ز دقيقا به جاي��گاه و وزن نظام ارتباطی در قانون بس��تگی 
دارد. عنوان بندی با نظم بخشی به اجزای درون قانون، فضای 

ارتباطی بخش های مختلف را مشخص می سازد.
انجامتقسيماتاصلیوفرعیدرقانون:

بين موضوع��ات مختلف موجود در يک قانون، تقس��يم بندی 
های گوناگونی قابل انجام است که جداسازی موضوعات اصلی 
از فرعی مهم ترين آن اس��ت. عن��وان بندی مطالب مندرج در 
يک قانون ب��رای مخاطبان آن اين پيام را دارد که تش��خيص 

موضوع��ات اصلی قان��ون را از موضوعات فرعی معين می کند. 
انجام اين دست تقسيم بندی ها، عمال تسهيلگر هر گونه بحث 
و بررس��ی پيرامون قوانين اس��ت. عنوان بن��دی صرف نظر از 
تقسيم بندی ظاهری قانون به اجزای مختلف در تقسيم بندی 

محتوا نيز نقش موثری دارد.
تعييندامنهوگستردگیموضوعقانون:

اص��وال قوانين��ی دارای اهميت اند که دارای بيش��ترين دامنه 
ش��موليت و حداکثر تاثيرگذاری در جامعه را داش��ته باش��د. 
عن��وان بندی مطال��ب مندرج در ي��ک قانون تعيي��ن کننده 
دامن��ه و گس��تردگی موضوعات محتوايی مرتبط با آن اس��ت. 
عن��وان بندی قوانين به ش��موليت محتوای قان��ون در محيط 
اجتماعی اشاره دارد که موضوع تاثيرگذاری قانون محصول آن 
اس��ت. تعيين دامنه موضوعات مرتبط ب��ا قانون، تبيين کننده 
ارتباط��ات فيمابين آنهاس��ت که می توان��د بيانگر روند حيات 
قانون و سرنوشت آن باش��د. عنوان بندی محتوايی يک قانون 
و روش آن می تواند عمق اثربخش��ی قانون را در جامعه هدف 
بيان نمايد و از اين طريق تغييرات احتمالی آينده ای محتمل 

را معين می سازد.
آسانیاستنادبهموادوتبصرههایقانون:

عنوان بندی مطالب مندرج در يک قانون با ايجاد س��هولت در 
دسترسی به بخش های گوناگون قانون، امر استناد به ريز مواد 
و تبصره های قانونی را آسان می کند. عنوان بندی با جانمايی 
محتوای قوانين در پيکره به هم پيوسته آنها امکان آدرس دهی 

محتوايی را به نسبت متن های بدون عنوان بندی افزايش می 
دهد. در متن های بلند بدون عنوان بندی نمی توان به راحتی 
به موضوعات مطرح ش��ده ارجاع داد يا آنها را به عنوان شواهد 
مطالعاتی مورد استناد قرار داد. آسانی استناد به مواد يا تبصره 
های قانون��ی در اثر بخش بندی و تفکي��ک بخش های ايجاد 

شده توسط عناوين موجود در متن قوانين است. 
جلبتوجهمخاطبانقانون:

عنوان بن��دی مطالب پيرامون يک پدي��ده در قانون می تواند 
با جداس��ازی مطالب مه��م و اصلی به جل��ب توجه مخاطبان 
قان��ون منجر ش��ود و از اين طريق زمين��ه ارتقای آگاهی های 
عموم��ی پيرامون قوانين را فراهم نماي��د. عنوان بندی مطالب 
با ايج��اد تقطيع در توجه به قانون خود محرک و ايجاد انگيزه 
در مخاطب��ان قانون اس��ت. عنوان بندی مت��ن قانون عالوه بر 
ش��يوايی و روانی مت��ن آن را از يکنواختی خارج می س��ازد و 
با تنوع بخش��ی به متن می تواند به ايجاد و تداوم انگيزه برای 
مطالعه قانون کمک نمايد. عناوين موجود در متن های قانونی 
در واقع ايس��تگاه هايی برای س��ازماندهی توج��ه و انگيزه اند 
که ب��ه مخاطب اجازه می دهد ريتم فعالي��ت خود را با قانون 

هماهنگ سازد. 
پيکرهبندیانداموارهقانون:

عنوان بن��دی مطالب مندرج در قواني��ن در واقع پيکره بندی 
اندام��واره به هم پيوس��ته محتوای قانون از ابتدا تا انتهاس��ت. 
عنوان بندی ها می توانند به عنوان فهرس��ت اجمالی محتوای 
موجود در قانون عمل نمايند. بطور طبيعی بايد محتوای فراوان 
موجود در يک قانون با روش های مختلف منظم و س��اماندهی 
شود. طبقه بندی محتوا به روش های مختلف قابل انجام است 
و می توان بر اس��اس هر روش از طبقه بندی محتوا، قانون را 

عنوان بندی داخلی کرد.
 عناوي��ن يک متن قانون��ی خالصه محتوای آن هس��تند و به 
جزيي��ات آن يک قالب کل��ی می دهند و م��ی تواند به وجوه 
گوناگون محتوای يک قانون وحدت و انسجام الزم را برای ارائه 

کارايی مناسب ببخشد.
مفصلبندیواتصالمحتوايیمطالبقانون:

ارتباطات درونی و بيرون��ی قوانين با يکديگر با نقاطی نيازمند 
است که محل اتکای کانون های ارتباطی است. 

اين نقاط کانونی دارای انرژی فراوان در تامين محتوای مرتبط 
با قوانين است. بخش مهمی از نقاط کانونی مرجع در يک قانو 
ن، عناوي��ن بکار رفته در آن اس��ت که می تواند به روش های 
گوناگون و برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گيرد. عناوين 
در واق��ع نقاط متحرک محتوا هس��تند که قابلي��ت ارتباطات 
درون��ی و بيرونی قوانين را فراهم می کنن��د. عناوين با ارزش 
گ��ذاری رتب��ه ای محتوای قانون نقاط و کان��ون های پرانرژی 
محتوای قانون را مش��خص می س��ازد. بطور طبيعی بيشترين 

توجه مخاطب به کانون های پرانرژی معطوف می کند. 
قابلفهمنمودنقانون:

هر قانون از طريق تقس��يم مفاهيم آن به بخش های کوچکتر 
قابل فهم می ش��ود. کليت محتوای در يک قانون ش��ايد برای 
همگان قابل فهم نباش��د. عنوان بندی موضوعات مطرح ش��ده 
در يک قانون نقش تقطيع و کوچک سازی مفاهيم را به عهده 
دارد ک��ه می تواند فهم مندجات در يک قانون را برای همگان 
ميسر س��ازد. ارتقای قدرت تشخيص معنای قوانين با تفکيک 
بين اجزای مفهومی آنها از طريق عنوان بندی، مشکالت ذهنی 
پيرامون قانون را واضح می س��ازد و با ش��فاف س��ازی موضوع 
قان��ون را قابل فهم می نماي��د. اصوال قانونی به راحتی فهميده 
و اجرا می ش��ود که ابهامات و مش��کالت ذهن��ی پيرامون آن 
از طريق تقس��يم بندی و طبقه بندی های س��اده ساز برطرف 

شود.
سادهسازیپيچيدگیهایمحتوايیقوانين:

هر پديده اجتماعی که بناست در يک قانون صورت بندی شود 
دارای سطحی از پيچيدگی و کل گرايی است که با تفکر جزءنگر 
قابل تحليل نيس��ت. از اين رو برای ساده سازی پيچيدگی ها و 
تقليل س��طح روابط درونی آن بطور طبيعی بايد با جداسازی و 
طبقه بندی به عنوان بندی آنها پرداخت. عنوان بندی منطقی 
مفاهي��م مندرج در يک قان��ون از ابتدا تا انتها قطعا به س��اده 
سازی پيچيدگی های محتوای آن کمک می کند. درک مفاهيم 

پيچي��ده مانند متن قوانين ب��ه يکباره و در يک مرحله صورت 
نمی گيرد و اين امر از طريق ساده سازی مرحله ای و تدريجی 

امکان پذير می شود. 
پرسشگریازمجمعتشخيصمصلحتنظام

- اصول نامگذاری و عنوان بندی در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام چيست؟

- آي��ا در نامگذاری و عنوان بندی مصوبات مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام اصول زبان معيار زبان فارسی رعايت می شود؟

- آي��ا بی نظمی در نامگذاری و عنوان بندی مصوبات در مراکز 
قانونگذاری کشور به مصلحت کشور است؟

- آيا اعضای مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام پيرامون اصول 
نامگ��ذاری و عنوان بندی مصوب��ات دارای آگاهی های الزم و 

کافی هستند؟
- آيا در باره نامگذاری و عنوان بندی مصوبات مجمه تشخيص 

مصلحت نظام، قانون يا مصوبه خاصی وجود دارد؟
 پرسشگریازدولت

- نامگ��ذاری و عنوان بندی لوايح و س��اير مق��ررات صادره در 
دولت بر چه اساسی انجام می شود؟

- آي��ا تدوين کنن��دگان پيش نويس لوايح نس��بت به اهميت 
نامگذاری و عنوان بندی لوايح آگاهی الزم و کافی را دارند؟

- آي��ا بی نظم��ی های موج��ود در نامگذاری و عن��وان بندی 
قوانين ريشه در کار نادرست دولت دارد يا در ساير بخش های 

قانونگذاری کشور؟
- آيا در دولت برای نامگذاری و عنوان بندی متن های قانونی، 

قانون خاصی وجود دارد؟
- چگونه بر نامگذاری و عنوان بندی صدور متن های قانونی در 

استانداری ها و وزارتخانه های دولتی نظارت می شود؟ 
 پرسشگریازمجلسشورایاسالمی

- سازوکار نامگذاری و عنوان بندی مصوبات در مجلس شورای 
اسالمی چيست؟

- آيا برای نامگذاری و عنوان بندی طرح ها در تدوين توس��ط 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی قانون خاصی وجود دارد؟

- آي��ا معاون��ت قانونگذاری مجلس ش��ورای اس��المی بر نحوه 
نامگذاری و عنوان بندی پيش نويس مصوبات نظارت دارد؟

- آيا نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی نسبت به نامگذاری و 
عنوان بندی مصوبات از آگاهی الزم و کافی برخوردارند؟

- عل��ل و آثار ب��ی نظمی فراوان در نامگ��ذاری و عنوان بندی 
مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی و ناديده گرفته شدن زبان 

فارسی معيار چيست؟
  پرسشگریازشوراینگهبان

- آيا بی نظمی های ش��ايع در نامگذاری و عنوان بندی قوانين 
مصداق بارز مغايرت با بکارگيری زبان فارسی در اسناد رسمی 

کشور به عنوان يکی از اصول قانون اساسی نيست؟ 
- آيا بی انضباطی فراوان نامگذاری و عنوان بندی قوانين بی احترامی 

به زبان رسمی و مخل هويت ملی کشور نيست؟
- تفس��ير ش��ورای نگهبان از زبان فارس��ی در اين اصل قانون 
اساس��ی که اس��ناد رس��می کش��ور بايد به زبان فارسی باشد 

چيست؟
- چرا ش��ورای نگهب��ان قوانين ف��راوان دارای ب��ی نظمی در 

نامگذاری و عنوان بندی را مورد تاييد قرار داده است؟
- عل��ل و آثار نامگذاری و عنوان بندی نامطلوب قوانين از نظر 

شورای نگهبان چيست؟
  پرسشگریازقوهقضاييه

- آيا س��ازمان بازرسی کل کش��ور بر نامگذاری و عنوان بندی 
قوانين هم نظارت دارد؟

- آيا کارشناس��ان ناظر در سازمان بازرسی کل کشور از اصول 
نامگذاری و عنوان بندی قوانين آگاهی الزم و کافی را دارند؟

- برنامه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای اين 
اصل از قانون اساسی که اسناد رسمی کشور بايد بر اساس زبان 

فارسی باشد چيست؟
- بی نظمی فراوان در نامگذاری و عنوان بندی قوانين نش��انه 
ناکارآمدی نظارت در اين زمينه است. نظر سازمان بازرسی کل 

کشور در اين زمينه چيست؟
- گزارش عملکرد س��ازمان بازرسی کل کشور پيرامون نظارت 

بر نامگذاری و عنوان بندی قوانين چيست؟

 دو شنبه  22مهر1398  شماره 5144 

اذان ظهر: 11:51 اذان مغرب: 17:48 اذان صبح فردا: 4:45  طلوع آفتاب فردا: 6:10

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران 

°24 °15
مشهد 

°19 °8
قم 

°26 °10
رشت

°23 °12

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پالک ۱۶ 

نمابر: ۸۸۰۰۷5۷5  تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-۶ 
شاپا: ۳۹۴۷ - 2۰۰۸ كدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱ 

سازمانآگهيها: ۸۸۰۰۶۹۶۹ 
چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

www.siasatrooz.ir


امامصادقعليهالسالم:

هيچ باطلی نيست که در برابر حق بايستد مگر آن که حق بر باطل چيره می شود و اين 
سخن خداوند است: »بلکه حق را بر سر باطل می زنيم که آن را در هم می کوبد...«.

وز حدیث ر

قانون گرايی خيلی مهم اس��ت. قانون ريل اس��ت؛ از اين ريل اگر چنانچه 
خارج شديم، حتماً آسيب و صدمه است. رهبرانقالب

کاشان
°28 °13

فانوس

رونمایی

شهردارى نسیم شهر در نظر دارد به استناد بند 8 مصوبه شماره 134 شوراى اسالمى شهر 
از محل اعتبارات داخلى نسبت به اجراى پروژه ذیل از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.
از اشخاص حقوقى واجدشرایط دعوت مى گردد جهت شرکت در مناقصه و  بدینوسیله 
دریافت اسناد به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه نمایند.جهت کسب اطالعات بیشتر 
ارسال  فرمائید.ضمنا مهلت  تماس حاصل  داخلى 145  تلفن 021-56753655  با شماره 
پیشنهادات حداکثر تا 10 روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم بوده و هزینه چاپ آگهى به 

عهده برنده ى مناقصه مى باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول:1398/07/22                              
تاریخ چاپ نوبت دوم:1398/07/29

مبلغ اعتبار پروژه موضوع مناقصهردیف
(به ریال)

سپرده  مبلغ 
مناقصه  در  شرکت 

(به ریال)

منظور 1 به  تریلى  سیم  کشنده  دستگاه  یک  اجاره 
حمل و انتقال زباله و پسماند شهرى از مرکز زباله به 

مرکز پسماند واقع در سایت رودخانه شور

 3 /000 /000 /000
ریال

 1 5 0 /0 0 0 /0 0 0
ریال

بی نظمی در عنوان بندی داخلی قوانین!؟
روزنامهسیاستروزدر»چالشقانون«ازشاهکارهایقانونگذاریایران)25( رونماییمیکند:

دكترمحمدرضاناریابيانه

اشاره
س���اختارقوانینبهگونهایاستکهتقسیم
بن���دیمتنازنظراهمیتمحتواوقراردادن
آنتح���تعناوینخ���اصدرنگارشقانوناز
اهمی���تویژهایبرخورداراس���ت.بکارگیری
ش���یوهه���ایگوناگ���ونعنوانبن���دیبصورت
ناهماهن���گباه���موعدمیکنواخت���یروش
عن���وانبن���دیدرقوانی���نمختل���فازجمل���ه
آسیبهایعنوانبندیداخلیمتنقوانین
اس���ت.نوش���تارحاض���رب���هبحثوبررس���ی
پیرام���ونبینظم���یدرعنوانبن���دیداخلی
قوانی���نوآثارناگ���وارآندرن���زدقانونگذاران
وجامع���هم���یپ���ردازدکهه���ماکن���ونازنظر

خوانندگانمیگذرد:

خ��ب��ر
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