توافقنامه سطح خدمت" نظارت بر عملکرد آسانسورهای کششی -اصطکاکی"
.1مقدمه
ارزیابی انطباق جزء تکالیف قانونی و وظایف حاکمیتی می باشد توسط سازمان ملی استاندارد ایران براساس قانون مکلف به انجام آن
است ،در این راستا وظیفه کنترل و نظارت بر کلیه آسانسورهای کششی اصطکاکی -مورد استفاده در ساختمانها را برعهده دفتر
بخشی سازمان _ دفتر اجرای استاندارد فلزی _میباشد  .استفاده صحیح از دانش نصب و اجرا و استفاده از آسانسورها منتج به
افزایش بهره وری و کاهش هدر رفت سرمایه و منابع ملی می شود .از این رو باید دقت و صحت عملکرد آسانسورها کنترل و نظارت
شود تا حقی از مردم ضایع نگردد .در این زمینه فروشندگان و نصابان آسانسور  ،مالکان و مدیران ساختمانها موظفند همکاری های
الزم را با بازرسان شرکت های بازرسی که وظیفه نظارت بر عملکرد آسانسورها به آنان محول گردیده مبذول دارند و شرکت های
بازرسی مکلفند نتایج حاصله از بازرسی ها را در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت نمایند.
.2هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت سامانه مدیریت بازرسی آسانسور در راستای استقرار دولت الکترونیک در سازمان ملی استاندارد

ایران ،به منظور ارائه ی خدمات روان و شفاف بازرسی آسانسور براساس استانداردهای جاری سازمان ) استاندارد ملی شماره -1

( 3636است ،که در کلیه ی ادارات کل استانی به بهربرداری رسیده است.
.3مسئولیت
براساس مواد  3،6و  7قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب )1633وظیفه نظارت بر عملکرد  ،ایمنی آسانسورهای کششی
به سازمان ملی استاندارد ایران محول شده است.
ماده  :6سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور مباشد که عهده دار سیاستگذاری ،حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد
سازی و اطمینان بخشی به کیفیت کاالها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه ویا به کشور وارد می شود و یا از کشور
صادر میشود.
ماده  :3فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می شود:
 -1استانداردسازی
-2اندازه شناسی
-6تأیید صالحیت
-4ارزیابی انطباق
ماده  : 7مأموریت ها و وظایف سازمان در چارچوب ماده()6و تبصره های ذیل آن در این قانون می باشد.
.4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
خدمت گیرندگان این بیانیه کلیه ی فروشندگان و نصابان آسانسور  ،مالکان و مدیران ساختمانها هستند آنها ملزم به همکاری های
الزم را با شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان جهت انجام بازرسی اولیه (پایانکار (و بازرسی های ادواری سالیانه بعدی مبذول
نمایند.
اعتبار گواهینامه های بازرسی سالیانه بوده و مالکان و مدیران ساختمان میبایست در سالهای بعدی نسبت به اخذ مجدد گواهینامه
ی بازرسی اقدام نمایند  .مسئولیت انجام بازرسی های ادواری _ سالیانه به عهده ی مالکان و مدیران ساختمان میباشد و عواقب
ناشی ار اهمال کاری و عدم انجام بازرسی ادواری بر عهده ی مالکان و مدیران ساختمان میباشد.

چنانچه فروشندگان و نصابان آسانسور  ،مالکان و مدیران ساختمانها نسبت به انجام بازرسی اولیه و بازرسی ها ادواری سالیانه آسانسور
خود اقدام ننمایند ،سازمان ملی استاندارد براساس قانون میتواند تا رفع مشکل می تواند نسبت به پلمپ کردن آسانسور مورد نظر
اقدام نماید.
.5هزینه ها و پرداختها
هزینه ها براساس تعرفه های مصوب شورای عالی استاندارد دریافت می شود.
.6دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ  1637/12/23اعتبار دارد.
.7خاتمه توافقنامه
خاتمه ی این توافقنامه بستگی تام به خارج شدن استاندارد 3663-1بازرسی آسانسور از حالت اجباری دارد.

