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قاونن استفاده اجباری از كمرنبد و كاله امیین
مصوب  26هبمن 1376
ماده واحده .از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ،بستن كمربندد ایمندب بدراا راننددوان ن یرنندرنان رویدا انع اندوا
خوورنهاا ورحاع حركت ورمسرر جاوههاا برن شهرا ن كمربندیها ن بزروراههاا ورنن شهرا ن همچنرن ایتفاوه از كاله
ایمنب براا رانندوان ن یرننرنان هر نو موتوریركلت اجبارا ایت.
ونلت مكلا ایت كمربند ن كاله ایمنب ایتاندارو را به مقدار نراز كنور تهره ن عرضه نماید.
تبصره  .1نزارت صنایع ن كلره شركتهاا خوورنیازا مكلفند خوورنهاا تولرد واخلب را همراه باكمربند ایمنب ایدتاندارو
عرضه نمایند.همچنرن انوا خوورنهاا نارواتب باید واراا كمربند ایمنب باشند.
تبصره  .2مرزان جریمه عدم ایتفاوه از كمربند ایمنب ن كاله ایمنب به ترترب وه هزار ن پنجهزار ریداع تیردرن مدبودروو.
توییه محدنوه ماوه ناحدهباتوجه به مقررات راهنم ائب ن راننددوب ن شهریدازا ن زمانبنددا اجدراا ایدن قدانون برایدا
آئرننامهاا كه ظرف مدت شش ماه تویط نزارتخانههااكنور ،واووسترا ،راه ن ترابرا ن صنایع تهره ن به تصویب هرأت
نزیران مب رید ،تیررن خواهد شد.
قانون فوق منتمل بر ماوه ناحده ن ون تبصره ور جلسه علنب رنز یكننبه مورخ برست ن شنم بهمن ماه یكهزار ن یرصد ن
هفتاو ن شش مجلس شوراا ایالمب تصویب ن ور تاریخ  ۱۳۷۶/۱۲/۶به تأیرد شوراا نگهبان ریرده ایت.

رئرس مجلس شوراا ایالمب -علب اكبر ناطق نورا
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آینینامه اجرایی قاونن استفاده اجباری از كمرنبد و كاله امیین
مصوب  22تری 1384
ماده  .1ور این آیرننامه اصطالحات زیر ور میانب منرنح مربوط به كار مب رنند:
الا  .كمربند ایمنب :تسمهاا كه نرمتنه باالا راننده ن هر یك از یرننرنان را تحت كنترع ن مهار ایمن خوو قرار مبوهد تا
هنگام ضرنرت ،همچون كاهش ناوهانب یرعت یا توقا آنب خوورن كه ممكن ایت ناشدب از ترمدز یدا برخدورو بدا جسدم
ویگرا یا حواوث ویگر رانندوب باشد ،مانع از جدا شدن یرننرنان ن راننده از صندلب خوو ن اصابت به شرنه جلو یدا یدایر
قسمتهاا واخل ن یا پرتاب به خارج از خوورن شوو.
ب  .كاله ایمنب :كالهب ایت كه راننده ن یرننرن موتور یركلتها از آن براا محافظت یرخوو ور برابدر ضدربات احتمدالب
ناشب از برنز یوانح ایتفاوه مب كنند.
ج  .راه :عبارت ایت از تمامب یطح خرابان ،جاوه ،كوچه ن كلره میابرا كه براا عبور ن مرنر عموم اختصاص واوه شوو.
ماده  .2كلره وارندوان نیایل نقلره موتورا ور یطح كنور كه یاع یاخت خوورن آنان  ۱۳۷۵خورشردا به باال یا میاوع
یاع مرالوا آن مبباشد ،مكلفند ظرف ون یاع نیایل نقلره خوو را به كمربند ایمنب ایدتاندارو بدراا رانندده ن یرنندرنان
رویا انع ن تجهرزات ایمنب ایتاندارو مجهز یازند.
نزارت صنایع ن میاون ن كلره تولردكنندوان ،ناروكنندوان ن توزیعكنندوان انوا خوورنهدا موظفندد نیدایل نقلرده موتدورا
تولردا ن نارواتب را همراه با كمربند ایمنب ایتاندارو منصوب ور كلره صندلبها به صورت انفراوا ن بر ایا ظرفرت مجاز
عرضه نمایند.
ماده  .۳تیداو یرننرنان رویا جلو باید بر ایا ضوابط مندرج ور آیرننامه راهنمایب ن رانندوب ن اصالحرههاا آن باشد ن
هر یك از یرننرنان رویا جلو باید تنها از كمربند ایمنب مربوط به خوو ن به صورت انفراوا ایتفاوه نمایند.
ماده  .۴پس از مدت ون یاع از تصویب این آیرننامه صندلب هداا خوورنهداا تولرددا ن نارواتدب مدببایدد مجهدز بده
پنتیرا نیژه باشند.
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ماده  .۵یوار شدن به موتور یركلت بدنن ایتفاوه از كاله ایمنب ممنو ایت ن راكبدرن موتوریدركلت مكلفندد ور طدوع
حركت از كاله ایمنب ایتفاوه نمایند.
ماده  .۶یازمان صدا ن یرماا جمهورا ایالمب ایران ن نزارتخانههاا آمدوز ن پدرنر ن فرهند ن ارشداو ایدالمب
موظفند با همكارا ن همكارا ن هماهنگب نزارتخانههاا كنور ،راه ن ترابرا ،بهداشت ،ورمان ن آموز پزشدكب ن برمده
مركزا ایران ن نررنا انتظامب جمهورا ایالمب ایران نسبت به ترنیج ن ارتقا یطح فرهن ن آموزشهاا عمومب موضو
این آیرننامه اقدام نمایند .چگونگب همكارا ن تیامل برن ویتگاههاا یاوشده به موجب ویتورالیملب كه تویط شورااعالب
هماهنگب ترافرك شهرهاا كنور تهره ن به تصویب نزیر كنور مبرید منخص مبشوو.
ماده  .۷نزارتخانه هاا صنایع ن میاون ن بازروانب مكلفند نسبت به تولرد ن تأمرن كمر بند ن كاله ایمنب ایدتاندارو حسدب
نراز كنور اقدام نمایند.
ماده  . ۸یازمان مدیریت ن برنامه ریزا كنور اعتبار الزم را براا اجراا هر چه بهتر مفاو این آیدرننامده ن ارتقدا یدطح
آواهب عمومب از رفتارهاا صحرح ور رانندوب ن عبور ن مرنر عابران ور الیحه بووجه هر یاع پرش برنب ن ور اخترار نزارت
كنور قرار مبوهد.
تبصره .برمه مركزا ایران موظا ایت بر ایا تصمرم شوراا عالب برمه همهیاله ورصدا از یوو شركتهداا برمده را
براا اجراا یرایتهاا آموزشب مصوب موضو ماوه ( )۶قرار وهد.

محمدرضا عارف

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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