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راهنمای استفاده از نرم افزار سهم االرث آسان

بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از
گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند .برای تعیین سهم هر یک از وراث،
احکام مختلفی در قانون مدنی جمهوری اسالمی تصویب شده است (در بخش "احکام ارث" از منو نرم افزار
قابل دسترسی است) .با مطالعه این احکام ،هر شخص متوجه پیچیدگیهای محاسبه سهم االرث خواهد شد.
نرم افزار سهم االرث آسان تالش دارد تا شخص بدون مطالعه و دانش قبلی درباره احکام ارث ،به سادگی این
محاسبات را انجام دهد.
 -1محیط نرم افزار
محیط اصلی نرم افزار در شکل  1نمایش داده شده است.

شکل  )1محیط نرم افزار

دکمه

برای دسترسی به منو و دکمه

برای دسترسی به اطالعات نرم افزار می باشد.

در مواردی که نیاز به توضیح بیشتر است از آیکون
توضیحات نمایش داده میشوند.
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استفاده گردیده که با نگهداری ماوس روی آن،
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 -2منوی نرم افزار
با کلیک روی دکمه

منو کشویی باز می شود (شکل .)2

شکل  )2منوی کشویی نرم افزار

در جدول زیر عمل هر یک از دکمه ها شرح داده شده است:
نمایش متن احکام ارث بر گرفته از قانون مدنی جمهوری اسالمی
نمایش راهنمای استفاده از نرم افزار
بررسی ورژن جدید نرم افزار و دانلود و نصب آن در صورت وجود
نمایش پنجره خرید دائمی نرم افزار

 -3نحوه محاسبه سهم ارث توسط نرم افزار
طبق ماده  862و  863قانون مدنی ،ارث به موجب نسب بر سه طبقه است که وارثین طبقه بعد وقتی ارث
میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد و طبقات به صورت زیر میباشند:
 -1پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد
 -2اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها
 -3اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها
در این نرم افزار برای پیاده سازی طبقات مختلف ،طبقات به ترتیب نمایش داده میشوند و با توجه به مقادیر
وارده اگر طبقه بعد نتواند ارث ببرد ،به جای دکمه مرحله بعد ،دکمه نمایش نتیجه نمایش داده شده و در
نتیجه نمیتوان به طبقه بعد مراجعه کرد.
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در استفاده از این نرم افزار توجه کنید که باید تمامی وراث حین الفوت را وارد نمائید حتی اگر اکنون در قید
حیات نباشند .بطور مثال فرض کنید شخصی دارای سه پسر بوده و در تاریخ  94/11/10فوت کرده است و
یکی از اوالد وی در تاریخ  95/05/14فوت کند .برای تعیین سهم االرث باید تعداد پسر را سه وارد کنید تا
سهم هر یک مشخص شود سپس برای تعیین سهم االرث برای وراث اوالد فوت کرده ،باید مراحل تعیین
ارث برای وی بصورت جداگانه محاسبه شود.
در مثال های زیر نحوه استفاده از نرم افزار شرح داده شده است:
مثال  :1شخص فوت کرده دارای همسر ،پدر ،مادر ،دو پسر و دو دختر بوده و دارائی وی 10میلیون ریال
باشد.
در شکل  3نحوه وارد کردن مقادیر مشخص شده است.

شکل  )3اطالعات مثال 1

در این حالت چون شخص دارای وراث طبقه اول می باشد ،پس وراث طبقه دوم و سوم ارث نمی برند به این
دلیل دکمه نمایش نتیجه مشاهده می شود که با کلیک روی آن ،نتایج (شکل  )4نمایش داده می شوند.
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شکل  )4نتایج مثال 1

همانگونه که مشاهده می شود ،نتایج بصورت ریال ،سهم و درصد محاسبه می شوند .به طور مثال هر یک از
فرزندان پسر 10 ،سهم از  72سهم ،معادل  13/89درصد از اموال ( 1388889ریال) را به ارث می برند.
برا ی محاسبه سهم االرث جدید دکمه شروع مجدد و برای چاپ نتایج دکمه چاپ را بزنید .با زدن دکمه
چاپ پنجره جدیدی (شکل  )5باز خواهد شد.

شکل  )5پنجره چاپ

با استفاده از دکمه های

و

می توانید متن نمایش داده شده را چاپ کنید و یا پیش نمایش چاپ

آن را ببینید .در بخش پیش نمایش چاپ می توانید تنظیمات صفحه را نیز تغییر دهید.
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مثال  :2شخص فوت کرده دارای دو زن ،جد ابی و دو برادر ابوینی بوده و دارائی وی  50میلیون ریال باشد.
در پنجره اول تعداد زوجه را  2انتخاب کرده و مقدار ماترک را  50میلیون وارد میکنیم سپس مرحله بعد را
زده و در طبقه دوم تیک جد ابی را زده و تعداد برادر ابوینی را  2انتخاب می کنیم .با زدن دکمه نمایش
نتیجه نتایج بصورت شکل  6خواهد بود.

شکل  )6نتایج مثال 2

مثال  :3شخص فوت کرده دارای دو عمو و عمه ابوینی بوده و دارائی وی  15میلیارد ریال باشد.
در پنجره اول مقدار ماترک را  15میلیارد وارد میکنیم سپس  2بار مرحله بعد را زده و در طبقه سوم تعداد
عمو و عمه ابوینی را  2انتخاب می کنیم .با زدن دکمه نمایش نتیجه نتایج بصورت شکل  7خواهد بود.

شکل  )7نتایج مثال 3
6

راهنمای استفاده از نرم افزار سهم االرث آسان

جهت تماس با شرکت آسان سیستم مبنا و یا ارسال پیشنهادات و انتقادات خود می توانید به یکی از
روش های زیر عمل نمایید:
 -1تماس با شماره های موجود در آدرس easysoft.ir/Contact
 -2ارسال پیام از طریق آدرس product.easysoft.ir/Contact
 -3ارسال ایمیل به mailto:info@easysoft.ir
 -4ارسال نظر از طریق آدرس product.easysoft.ir/Comment?pid=9
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