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بسمه تعالی

راهنمای استفاده از نرم افسار سهم االرث آسان

تعذ از ایٌکِ ضخص فَت هیکٌذ هوکي است هاترکی (هال ٍ اهَالی) داضتِ تاضذ کِ ٍراث ایطاى تعذ از
گرفتي گَاّی اًحصار ٍراثت هیتَاًٌذ آى هاترک را تیي خَد تقسین کٌٌذ .ترای تعییي سْن ّر یک از ٍراث،
احکام هختلفی در قاًَى هذًی جوَْری اسالهی تصَیة ضذُ است (در تخص "احکام ارث" از هٌَ ًرم افسار
قاتل دسترسی است) .تا هطالعِ ایي احکامّ ،ر ضخص هتَجِ پیچیذگیّای هحاسثِ سْن االرث خَاّذ ضذ.
ًرم افسار سْن االرث آساى تالش دارد تا ضخص تذٍى هطالعِ ٍ داًص قثلی درتارُ احکام ارث ،تِ سادگی ایي
هحاسثات را اًجام دّذ.
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 -1محیط نرم افزار
هحیط اصلی ًرم افسار در ضکل ً 1وایص دادُ ضذُ است.

ضکل  )1هحیط ًرم افسار

دکوِ

ترای دسترسی تِ هٌَ ٍ دکوِ

ترای دسترسی تِ اطالعات ًرم افسار هی تاضذ.

در هَاردی کِ ًیاز تِ تَضیح تیطتر است از آیکَى

استفادُ گردیذُ کِ تا ًگْذاری هاٍس رٍی آى،

تَضیحات ًوایص دادُ هیضًَذ.
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 -2منوی نرم افزار
تا کلیک رٍی دکوِ

هٌَ کطَیی تاز هی ضَد (ضکل .)2

ضکل  )2هٌَی کطَیی ًرم افسار

در جذٍل زیر عول ّر یک از دکوِ ّا ضرح دادُ ضذُ است:
ًوایص هتي احکام ارث تر گرفتِ از قاًَى هذًی جوَْری اسالهی
ًوایص راٌّوای استفادُ از ًرم افسار
تررسی ٍرشى جذیذ ًرم افسار ٍ داًلَد ٍ ًصة آى در صَرت ٍجَد
ًوایص پٌجرُ خریذ دائوی ًرم افسار

 -3نحوه محاسبه سهم ارث توسط نرم افزار
طثق هادُ  863 ٍ 862قاًَى هذًی ،ارث تِ هَجة ًسة تر سِ طثقِ است کِ ٍارثیي طثقِ تعذ ٍقتی ارث
هیترًذ کِ از ٍارثیي طثقِ قثل کسی ًثاضذ ٍ طثقات تِ صَرت زیر هیتاضٌذ:
 -1پذر ٍ هادر ٍ اٍالد ٍ اٍالد اٍالد
 -2اجذاد ٍ ترادر ٍ خَاّر ٍ اٍالد آًْا
 -3اعوام ٍ عوات ٍ اخَال ٍ خاالت ٍ اٍالد آًْا
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در ایي ًرم افسار ترای پیادُ سازی طثقات هختلف ،طثقات تِ ترتیة ًوایص دادُ هیضًَذ ٍ تا تَجِ تِ هقادیر
ٍاردُ اگر طثقِ تعذ ًتَاًذ ارث تثرد ،تِ جای دکوِ هرحلِ تعذ ،دکوِ ًوایص ًتیجِ ًوایص دادُ ضذُ ٍ در
ًتیجِ ًویتَاى تِ طثقِ تعذ هراجعِ کرد.
در استفادُ از ایي ًرم افسار تَجِ کٌیذ کِ تایذ تواهی ٍراث حیي الفَت را ٍارد ًوائیذ حتی اگر اکٌَى در قیذ
حیات ًثاضٌذ .تطَر هثال فرض کٌیذ ضخصی دارای سِ پسر تَدُ ٍ در تاریخ  94/11/10فَت کردُ است ٍ
یکی از اٍالد ٍی در تاریخ  95/05/14فَت کٌذ .ترای تعییي سْن االرث تایذ تعذاد پسر را سِ ٍارد کٌیذ تا
سْن ّر یک هطخص ضَد سپس ترای تعییي سْن االرث ترای ٍراث اٍالد فَت کردُ ،تایذ هراحل تعییي
ارث ترای ٍی تصَرت جذاگاًِ هحاسثِ ضَد.
در هثال ّای زیر ًحَُ استفادُ از ًرم افسار ضرح دادُ ضذُ است:
مثال  :1ضخص فَت کردُ دارای ّوسر ،پذر ،هادر ،دٍ پسر ٍ دٍ دختر تَدُ ٍ دارائی ٍی 10هیلیَى ریال
تاضذ.
در ضکل ً 3حَُ ٍارد کردى هقادیر هطخص ضذُ است.

ضکل  )3اطالعات هثال 1

در ایي حالت چَى ضخص دارای ٍراث طثقِ اٍل هی تاضذ ،پس ٍراث طثقِ دٍم ٍ سَم ارث ًوی ترًذ تِ ایي
دلیل دکوِ ًوایص ًتیجِ هطاّذُ هی ضَد کِ تا کلیک رٍی آىً ،تایج (ضکل ً )4وایص دادُ هی ضًَذ.
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ضکل ً )4تایج هثال 1

ّواًگًَِ کِ هطاّذُ هی ضَدً ،تایج تصَرت ریال ،سْن ٍ درصذ هحاسثِ هی ضًَذ .تِ طَر هثال ّر یک از
فرزًذاى پسر 10 ،سْن از  72سْن ،هعادل  13/89درصذ از اهَال ( 1388889ریال) را تِ ارث هی ترًذ.
ترای هحاسثِ سْن االرث جذیذ دکوِ ضرٍع هجذد ٍ ترای چاج ًتایج دکوِ چاج را تسًیذ .تا زدى دکوِ
چاج پٌجرُ جذیذی (ضکل  )5تاز خَاّذ ضذ.

ضکل  )5پٌجرُ چاج
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تا استفادُ از دکوِ ّای

ٍ

هی تَاًیذ هتي ًوایص دادُ ضذُ را چاج کٌیذ ٍ یا پیص ًوایص چاج

آى را تثیٌیذ .در تخص پیص ًوایص چاج هی تَاًیذ تٌظیوات صفحِ را ًیس تغییر دّیذ.
مثال  :2ضخص فَت کردُ دارای دٍ زى ،جذ اتی ٍ دٍ ترادر اتَیٌی تَدُ ٍ دارائی ٍی  50هیلیَى ریال تاضذ.
در پٌجرُ اٍل تعذاد زٍجِ را  2اًتخاب کردُ ٍ هقذار هاترک را  50هیلیَى ٍارد هیکٌین سپس هرحلِ تعذ را
زدُ ٍ در طثقِ دٍم تیک جذ اتی را زدُ ٍ تعذاد ترادر اتَیٌی را  2اًتخاب هی کٌین .تا زدى دکوِ ًوایص
ًتیجِ ًتایج تصَرت ضکل  6خَاّذ تَد.

ضکل ً )6تایج هثال 2
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مثال  :3ضخص فَت کردُ دارای دٍ عوَ ٍ عوِ اتَیٌی تَدُ ٍ دارائی ٍی  15هیلیارد ریال تاضذ.
در پٌجرُ اٍل هقذار هاترک را  15هیلیارد ٍارد هیکٌین سپس  2تار هرحلِ تعذ را زدُ ٍ در طثقِ سَم تعذاد
عوَ ٍ عوِ اتَیٌی را  2اًتخاب هی کٌین .تا زدى دکوِ ًوایص ًتیجِ ًتایج تصَرت ضکل  7خَاّذ تَد.

ضکل ً )7تایج هثال 3

در ایي ًرم افسار توام تالش ها ترای سادُ سازی رًٍذ هحاسثِ ارث هی تاضذ ٍلی تا ایي ٍجَد هوکي است ّر
ًرم افساری دارای کن ٍ کاستی ٍ ایراداتی تاضذً .ظرات ٍ پیطٌْادات خَد را هی تَاًیذ از طریق تخص تواس
تا ها در سایت ( )http://www.easysoft.ir/Contactارسال کٌیذ.
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