بازدید
بررسی سیستمی
بدون طرح سوال

رای تمکین نشده
دارد؟

بله

بررسی چک لیست
ها

نوسازی

سازمان پسماند

تعیین خالف

پیش نویس گواهی

آیا خالف دارد؟

خیر

طرح تفصیلی

خیر

مسئول حریم

ملک واقع در حریم
است؟

بله

خیر

معاون ایمنی
پیشگیری

ملک مسکونی باالی
 4طبقه یا
غیرمسکونی است؟

به سازمان فضای
سبج ارسال شود؟

خیر

بله

بررسی سیستمی
بدون طرح سوال

بله

کارشناس بازدید
فضای سبج

رزیس اداره باغات

بله
رزس ایمنی فنی
حقوقی

اصناف

بایگانی

صدور گواهی

مدیر منطقه

معاون شهرسازی

مسئول شهرسازی

کمیسیون منطقه

درآمد

بله

واحد صنفی دارد؟

خالف جزی
است؟

بله

خیر

ابالا الکترونیکی فرم
خالف

صدور فرم خالف

مدیر منطقه

معاون شهرسازی

مسئول شهرسازی

تازیدیه درآمد

خیر

بررسی سیستمی
بدون طرح سوال

کارشناس ایمنی

ارزیاب
رزیس ایمنی
پیشگیری

کمیسیون منطقه)بررسی ثبت رای(

اتوماسیون

ارسال به دبیرخانه ماده صد

معاون توسعه

مالک اعتراض
دارد؟

خیر

رزیس اداره باغات

مالک اعتراض
دارد؟

رزیس اداره باغات
تنها یکبار ثبت
اعتراض ممکن
است

کمیسیون
منطقه

ایا رای ریمه
دارد؟

خیر

خیر
محاسبه عوارض

کارشناس باغات

خیر

بررسی سیستمی

بازدید

بله

اعتراض نسبت به
متراژ هست؟

بله

اخذ رازم ماده صد

بله

ابالغ رای
ثبت متراژ رفع خالف
در صورتیکه پرونده یک هفته در
کارتابل کمیسیون منطقه باقی ماند
ابالغ خودکار انجام شود.

بله

اعتبارسنجی از فیلد
متراژ رفع خالف

ایا رای ریمه
باقیمانده دارد؟
خیر

بله

ارسال به سیستم تهاتر

خیر

حقوقی

ا راییات

ماده صد منطقه
عدم تمکین)دبیرخانه
کمیسیون(

مدیر منطقه

حقوقی

ا راییات

خیر

کسر از آمار
خودکار صورت
پذیرد

بله

اداره مالی و پشتیبانی

تازید درآمد

حقوقی

مسئول حقوقی

اعتبارسنجی از فیلد
متراژ رفع خالف

رفع خالف صورت
پذیرفته بود؟

خیر

معاون شهرسازی

مدیر منطقه

دبیرخانه ماده صد
کسر از آمار

آیا ریمه
پرداخت شده
است؟

کمیسیون منطقه

مدیر منطقه

اداره کل پیشگیری و رفع
تخلفات شهری

معاون خدمات شهری

مسئول حقوقی

مسئول شهرسازی

بازدید

ا راییات

بله

خبر

بله

تقسیط انجام شده
است؟

خیر

مالک اعتراض
دارد؟

ارزیاب

خیر

کارشناس باغات

مالک تصمیم به
اعاده رایم
متعلقه دارد؟

مالک مایل به
تهاتر است؟

بله

رزیس اداره باغات

رای قطعی هست؟

بله

به کمیسیون ماده
 7ارسال شود؟

خی

بله

خیر

ارزیاب

کارشناس باغات

معاون ایمنی
پیشگیری
خیر

حقوقی

به کدام یک از
واحدها ارسال
شود؟

به کارشناس
ارسال شود؟

بله

کمیسیون ماده 7

کارشناس ماده 7

بله

بله

خیر

بروزرسانی پرونده
فضای سبج

ثبت درخواست

