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مقدمه

در ارتباط با ویرایش یا بروزرسانی اطالعات مالک یا مستاجر موارد زیر مطرح می باشد:
 .1حالتی که کاربر نیاز به بروزرسانی اطالعات مالک یا مستاجر دارد:
 زمانی که کاربر باید شناسه یکتا دریافت کند اگر سیستم پیغام خطا دهد که شماره
یا شناسه ملی تکراری است کاربر باید به منوی بروزرسانی مالک /مستاجر رجوع کرده
مالک یا مستاجر صحیح را وارد یا انتخاب نماید.
 .2حالتی که اشتباه کاربری در ورود اطالعات مالک یا مستاجر رخ داده که کاربر باید به منوی
مدیریت شخص حقیقی /یا حقوقی مراجعه کند و اطالعات مالک یا مستاجر را ویرایش نماید.
برای راهنمایی کاربران در زمینه ویرایش اطالعات مالک یا مستاجر و یا ویرایش اطالعات شخص حقیقی
یا حقوقی سواالت سایر کاربران در این زمینه در ادامه این سند آوره شده است و با پاسخ به آن سواالت
امید است که اشکاالت و سواالت مشابه سایر کاربران نیز رفع گردد.
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پاسخ به سواالت کاربران در زمینه ویرایش یا بروزرسانی مالک /مستاجر:

سوال  :1می خواهم اطالعات مالک یا مستاجر رو کامل کنم وقتی از قسمت بروزرسانی مالک /مستاجر
می روم و کد ملی را میزنم ،خطا می دهد که این کد ملی مربوط به مالک فعالی است ،چه کار کنم؟
پاسخ :
برای کامل کردن اطالعات مالک یا مستاجر باید از مسیر «میزکار»« /مدیریت اشخاص حقیقی»

(یا اشخاص حقوقی) مطابق شکل زیر وارد شوید:

بقیه مراحل در ادامه سند در بخش «مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی» آورده شده است.

سوال  : 2تفاوت بروزرسانی مالک /مستاجر با مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی چیست؟
پاسخ :
حالت اول :حالتی که کاربر نیاز به بروزرسانی اطالعات مالک یا مستاجر دارد:
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زمانی که کاربر باید شناسه یکتا دریافت کند اگر سیستم پیغام خطا دهد که شماره یا شناسه ملی تکراری
است کاربر باید به منوی بروزرسانی مالک /مستاجر رجوع کرده مالک یا مستاجر صحیح را وارد یا انتخاب
نماید.
که در این حالت کاربر باید مسیر «میزکار»« /بروزرسانی مالک /مستاجر» را مطابق شکل زیر از منوی
اصلی انتخاب کند:

بقیه مراحل بروزرسای در ادامه این سند در بخش «بروزرسانی مالک و مستاجر » آورده شده است.

حالت دوم :حالتی که کاربر نیاز به ویرایش اطالعات مالک یا مستاجر از قسمت مدیریت اشخاص حقیقی
یا حقوقی را دارد:
در مواردی که اشتباه کاربری در ورود اطالعات مالک یا مستاجر رخ داده باشد و اطالعاتی ناقص وارد شده
باشد کاربر باید به منوی مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی مراجعه کند و اطالعات مالک یا مستاجر را
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ویرایش نماید .کاربر باید از مسیر «میزکار»« /مدیریت اشخاص حقیقی» (یا اشخاص حقوقی) مطابق شکل
زیر وارد شود:

بقیه مراحل در ادامه این سند در بخش «مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی» آورده شده است.

سوال  :3از کجا وارد مدیریت مالک شوم؟
پاسخ :چیزی به عنوان مدیریت مالک در سیستم نداریم و باید از بخش مدیریت اشخاص حقیقی یا مدیریت
اشخاص حقوقی وارد شوید.
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کاربر مسیر «میزکار»« /مدیریت اشخاص حقیقی» (یا اشخاص حقوقی) را مطابق شکل زیر از منوی اصلی
انتخاب می کند:

بقیه مراحل در ادامه سند در بخش « مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی» آورده شده است.

سوال  :4جای مالک و مستاجر باید عوض شود چطوری باید عوض کنم؟
پاسخ:
کاربر باید از مسیر «میزکار»« /بروزرسانی مالک /مستاجر» وارد فرم بروز رسانی شود و در این فرم در بخش
«اطالعات اجاره» روی دکمه «لغو اجاره» کلیک نماید .به این ترتیب آن مستاجر لغو می شود سپس کاربر
در همین فرم در بخش «اطالعات مالکیت» روی دکمه «ثبت مالک جدید» کلیک نموده و مالک جدید را
ثبت نماید و پس از آن اطالعات مستاجر جدید را در بخش «اطالعات اجاره» با زدن دکمه «ثبت مستاجر»
ثبت نماید.
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سوال  :5آیا امکان ویرایش کد ملی وجود دارد؟ از کجا؟
پاسخ:
اگر کد ملی مورد نظر (به لحاظ الگورتیم صحت سنجی کد ملی) درست باشد سیستم اجازه ویرایش آن
کد را به کاربر نمی دهد و به صورت غیر قابل ویرایش آن را نمایش می دهد ولی اگر کد ملی مورد نظر (به
لحاظ الگورتیم صحت سنجی کد ملی) درست نباشد سیستم به کاربر اجازه ویرایش می دهد و کاربر باید
از کاربر مسیر «میزکار»« /مدیریت اشخاص حقیقی» (یا حقوقی) مطابق شکل زیر وارد شود:

بقیه مراحل در ادامه سند در بخش « مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی» آورده شده است.
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 -1بروزرسانی مالک یا مستاجر
.1

کاربر مسیر «میزکار»« /بروزرسانی مالک /مستاجر» را مطابق شکل زیر از منوی اصلی انتخاب

می کند:
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 .2سیستم فرم «بروزرسانی مالک /مستاجر» را که شامل «اطالعات واحد»« ،اطالعات مالک»،
«اطالعات اجاره» و «اطالعات مشارکت با زنجیره» است را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می
دهد:

 .3اگر هدف بروزرسانی اطالعات مالک باشد در بخش اطالعات مالکیت ،بر حسب اینکه مالک
حقیقی یا حقوقی باشد کاربر یکی از گزینه های «ثبت مالک جدید(شخص حقیقی)»« /ثبت
مالک جدید(شخص حقوقی)» را انتخاب می کند.

ثبت مالک جدید(شخص حقیقی)
 .1در صورت انتخاب شخص حقیقی پس از کلیک روی دکمه « ثبت مالک جدید(شخص حقیقی)»
سیستم فرم زیر را به کاربر نمایش می دهد:
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 .2کاربر کد ملی مالک را مطابق شکل فوق وارد می کند و سپس بر روی دکمه «بررسی کد ملی»
کلیک می کند.

 .3در صورتی که اطالعات کد ملی وارد شده در سماصط وجود داشته باشد سیستم فرم زیر را
بصورت پر شده نمایش می دهد ،کاربر بر روی دکمه «تایید و ارسال اطالعات» کلیک می کند
و سیستم اطالعات را بروزرسانی می کند.
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 .4در صورتی که کدملی وارد شده توسط کاربر در سیستم موجود نباشد سیستم فرم زیر را به کاربر
نمایش می دهد و کاربر باید مشخصات مالک جدید را وارد نماید:

 .5کاربر بر روی دکمه «تایید و ارسال اطالعات» کلیک می کند و سیستم اطالعات را ذخیره
می نماید.
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ثبت مالک جدید(شخص حقوقی)
 .1در صورت انتخاب شخص حقوقی پس از کلیک روی دکمه « ثبت مالک جدید(شخص حقوقی)»
سیستم فرم زیر را به کاربر نمایش می دهد:

 .2کاربر شناسه ملی مالک را مطابق شکل فوق وارد می کند و سپس بر روی دکمه «بررسی کد ملی»
کلیک می کند.
 .3در صورتی که اطالعات شماره ملی وارد شده در سماصط وجود داشته باشد سیستم فرم زیر را
بصورت پر شده نمایش می دهد ،کاربر بر روی دکمه «تایید و ارسال اطالعات» کلیک می کند و
سیستم اطالعات را بروزرسانی می کند.
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 .4در صورتی که شناسه ملی وارد شده توسط کاربر در سیستم موجود نباشد سیستم فرم زیر را به
کاربر نمایش می دهد و کاربر باید مشخصات مالک جدید را وارد نماید.

 .5کاربر بر روی دکمه «تایید و ارسال اطالعات» کلیک می کند و سیستم اطالعات را ذخیره
می نماید.
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ثبت مستاجر جدید( حقیقی /حقوقی)
نحوه ثبت مستاجر جدید حقیقی و ثبت مستاجر جدید حقوقی ،مشابه روال شرح داده شده در بخش
«ثبت مالک جدید(شخص حقیقی)» و «ثبت مالک جدید(شخص حقوقی)» در همین سند می باشد.

 -2مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی
در مواردی که به دلیل اشتباه کاربر ،اطالعات مالک یا مستاجر اشتباه وارد شده باشد کاربر باید به منوی
مدیریت شخص حقیقی /یا حقوقی مراجعه نموده و اطالعات مالک یا مستاجر را ویرایش نماید  .نحوه
ویرایش اطالعات مالک یا مستاجر به تفکیک حقیقی و حقوقی در ادامه سند آورده شده است.
ویرایش شخص حقیقی
 -1کاربر مسیر «میزکار»« /مدیریت اشخاص حقیقی» را مطابق شکل زیر از منوی اصلی انتخاب
می کند:
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 -2سیستم فرم «مدیریت اشخاص حقیقی» را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می دهد:

 -3کاربر مطابق شکل فوق ،سطر مورد نظر را از گرید انتخاب نموده و بر روی دکمه «ویرایش» کلیک
می کند.
 -4سیستم فرم ویرایش شخص را مطابق شکل زیر به صورت پر شده به کاربر نمایش می دهد:
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 -5کاربر اقالم اطالعاتی مورد نیاز از شکل فوق را اصالح نموده و بر روی دکمه «ذخیره» کلیک می کند
و سیستم اطالعات را ذخیره می کند.

ویرایش شخص حقوقی
 -1کاربر مسیر «میزکار»« /مدیریت اشخاص حقوقی» را مطابق شکل زیر از منوی اصلی انتخاب
می کند:
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 -2سیستم فرم «مدیریت اشخاص حقوقی» را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می دهد:

 -3کاربر مطابق شکل فوق ،سطر مورد نظر را از گرید انتخاب نموده و بر روی دکمه «ویرایش» کلیک
می کند.

 -4سیستم فرم ویرایش شخص را مطابق شکل زیر به صورت پرشده به کاربر نمایش می دهد:
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 -5کاربر اقالم اطالعاتی مورد نیاز از شکل فوق را اصالح نموده و بر روی دکمه «ذخیره» کلیک می کند و
سیستم اطالعات را ذخیره می کند.
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