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مدیرمحترم 
با سالم و احترام،

   پیرو بخشنامه شماره ۹٦/١٢٧۹٤٧۵ مورخ ١۳۹٦/١١/١٧ دفتر بازبینی و حسابرسی و نظر به ضرورت اعمال کنترلهای داخلی به 
منظور حصول اطمینان از صحت عملکردها و رعایت دقیق قوانین و مقررات الزم است مسؤولین و کارشناسان بازبینی ضمن 
برخورداری از صالحیت علمی و تجربی در انجام امور محوله از مهارتهای الزم جهت استفاده از سامانهها و تحلیل اطالعات و 
ارائه گزارشهای آسیب شناسی در امور بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص نیز برخوردار باشند. لذا مقتضی است گمرکات 

اجرایی در خصوص دوایر بازبینی و حسابرسی ، اقدامات ذیل را معمول نمایند:
١- انتصاب در پست رئیس اداره- مسؤول بازبینی و حسابرسی در گمرکات اجرایی (ضمن رعایت مقررات موضوعه و پیشنهاد 

مدیرکل گمرک مربوطه) با هماهنگی  دفتر بازبینی و حسابرسی  انجام گیرد.
٢- در صورت نیاز به تغییر محل خدمت مسؤولین و کارشناسان بازبینی و حسابرسی، الزم است مسؤول بالفصل مربوطه عالوه 
بر کنترل کامل وضعیت کارتابل اجرایی و پروندههای در دست رسیدگی کارشناس ذیربط را، پس از حصول اطمینان از انجام 

امور محوله، نسبت به جابجایی افراد مذکور اقدام گردد.
۳- الزم است مدیران اجرایی در انتصاب مسؤولین و کارشناسان بازبینی و حسابرسان پس از ترخیص به صالحیت فنی، علم و 
اطالع آنها به آخرین مقررات موضوعه، دستورالعملها و بخشنامههای مربوطه و مهمتر از همه تعهد و تخصص کارشناس مورد 

نظر توجه نماید. 
    بدیهی است مسئولیت عدم رسیدگی به موقع اسناد گمرکی قبل از شمول مرور زمان بر عهده مسؤولین گمرک مربوطه 

خواهد بود. 

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت:
 - سرکارخانم زبیدی- سرپرست محترم معاونت حقوقی و نظارت جهت استحضار.


