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یکـی از بهتریـن روشهـای سـرمایهگذاری بلندمـدت ،خریـد بیمـه عمـر اسـت.؛ و در مقایسـه بـا
سـرمایهگذاری در بانـک دارای مزایـای بسـیاری اسـت )1 .اگـر قصد شـما سـرمایهگذاری کوتاهمدت
اسـت ،سـپردهگذاری در بانکهـا بـه نظـر جذابتـر میآیـد ،امـا بایـد در ابتـدا مبلـغ بسـیاری را در
بانـک سـپردهگذاری کنیـد تـا سـود قابـلتوجهـی را به دسـت بیاورید .ولـی در باره خریـد بیمه عمر
 ،کافیاسـت تنهـا یـک حقبیمـه را پرداخـت کنیـد تـا تحت پوشـش بیمـهای نیز قـرار بگیریـد؛ در
صورتـی کـه بانـک فاقـد این پوشـش اسـت )2 .در حسـابها و سـپردهگذاریهای بلندمـدت بانکی،
امـکان برداشـت پـول قبـل از اتمـام قـرارداد وجـود دارد امـا مشـروط بـه این اسـت که،بـرای صاحب
حسـاب سـود سـپرده کوتـاه مـدت منظـور مـی شـود .ایـن در حالی اسـت کـه در بیمه عمـر امکان
برداشـت اندوختـه (وام بـدون ضامـن) طـی مدت قـرارداد وجـود دارد )3 .یکی دیگـر از تفاوتها متغیر
و ثابـت بـودن نـرخ سـود پرداختـی به اندوخته شماسـت .در باره سـپردهگذاری در بانکها ،نرخ سـود

بانکـی تحـت شـرایط متفـاوت متغیر اسـت ،امـا درباره بیمه عمر نرخ سـود تا پایان ،روندی مشـخص
و ثابـت دارد و تغییـری نمیکنـد )4 .تفـاوت عمده دیگر در حق برداشـت طلبکاران اسـت .در صورتی
کـه پساندازکننـده ،یـک سـپرده در بانک داشـته باشـد ،طبـق قانـون ،در صـورت از کار افتادگی او و
بـروز مشـکالت دیگـر ،طلبـکاران میتوانند از سـپردههای بانکـی ،طلب خود را وصـول کنند .در بیمه
عمـر چنیـن برداشـتی امـکان پذیـر نیسـت )5 .یـک تفاوت مهم دیگـر نیز وجـود دارد ،تـا زمانی که
رونـد پسانـداز در بانـک هـا ادامـه یـا سـرمایه هـا در اختیار آنهـا قـرار دارد ،به پساندازکننده سـود
پرداخـت میکننـد و در صـورت از کارافتادگـی کلـی پساندازکننده و کاهش درآمـد او ،روند پسانداز
کـردن متوقـف میشـود؛ امـا بیمـه عمـر از آنجایـی که علاوه بـر پسانـداز و سـرمایهگذاری جنبه
پوشـشدهی ریسـک هـم دارد در صـورت از کارافتادگـی دایـم و کلی ،بیمهشـده از پرداخت حقبیمه
معـاف میشـود و شـرکت بیمـه ملـزم به اجـرای تعهدات منـدرج در بیمهنامه اسـت.

مقایسه  3نوع تخفیف در زمینه دندان پزشکی

دندان خود را اب تخفیف درست کنید!
چانـه زدن در هنـگام خریـد کاال بـرای بیشـتر افـراد جذاب اسـت .شـیرینی که در گرفتـن تخفیف وجود دارد گاه از خرید جنس مد نظر هم بیشـتر اسـت،
راحله شعبانی
مخصوصـا اگـر گـران باشـد! دندانپزشـکی نیـز در سـالهای اخیـر عمـل لوکسـی به حسـاب آمـده و هزینههـای گزافـی را بـر دوش خانـواده ها تحمیل
روزنامهنگار
میکنـد .در ایـن بیـن گرفتـن تخفیـف از دندانپزشـکان مرسـوم نیسـت .بیمـه نیـز تمـام خدمـات دندانپزشـکی را حمایت نمیکند .چند سـالی اسـت
شـرکتهای مختلـف کارتهـا بـا طرحهـای مختلـف تخفیفـی را عرضـه کردهانـد کـه همـان کار چانـه زدن خودمـان را میکنـد! اگـر شـما نیز بـه دنبال راهـی برای کاهـش هزینه
خدمـات دندانپزشـکی خودتـان هسـتید ،ایـن مقاله را از دسـت ندهید!
تصویر کارت ملی
صفحات اول و دوم شناسنامه
 2قطعه عکس

رشکت کمکرسان SOS

اگـر عضـو شـرکت کمکرسـان هسـتید ،میتوانیـد از خدمـات
خوب و متنوع این شـرکت اسـتفاده کنید .اگر هم عضو نیسـتید
بهراحتـی میتوانیـد بـا پرداخت حق اشـتراک عضو شـوید .روش
کار ایـن شـرکت بـه ایـن صورت اسـت که پوشـشهای مناسـب
از طـرف بیمهگـر را دریافـت میکنـد و از طرفـی با سـاختن یک
شـبکه قـویِ خدمـات پزشـکی کـه دههـا کلینیـک تخصصـی را
شـامل میشـود ،بهتریـن خدمـات را بـه مشـتریان خـودش ارائه
میدهـد .مشـخصات عمـده طـرح به شـرح زیر اسـت:
شرکت کمکرسان SOS

طرح طالئی

طرح نقرهای

سقف تعهدات سالیانه (تومان )
حق عضویت سالیانه
برای هر نفر (تومان )

 ۴میلیون

یک میلیون و ۵۰۰هزار

 ۷۹۵هزار

 ۴۷۵هزار

بنیان سالمت اپسارگاد

در راسـتای جبـران هزینـه هـای گـران دندانپزشـکی ،گروهـی
از دندانپزشـکان متعهـد و کارشناسـان متعهـد اقدام به تاسـیس
شـرکتی در قالـب تعاونـی بـه نام شـرکت تعاونی بنیان سلامت
پاسـارگاد (تاسـیس  )1390بـا موافقـت اصولـی ازدانشـگاه علوم
پزشـکی و خدمات بهداشـتی و درمانی شهید بهشتی و همچنین
وزارت تعـاون کار و امـور اجتماعـی کردنـد .هـم اکنـون با تجهیز
 420مرکـز دندانپزشـکی در اسـتان تهـران و دیگر اسـتان های
کشـور ارائـه دهنـده خدمات دندانپزشـکی عمومـی و تخصصی
هسـتند .بـا عضویـت در ایـن تعاونـی و بـا پرداخت حـق عضویت
اندکـی میتوانیـد تـا 90درصـد تخفیـف در کلیـه خدمـات
دندانپزشـکی از جملـه ایمپلنـت ،ارتودنسـی ،ترمیمـی ،پریـو،
پروتـز ،لثـه و  ..برخـوردار شـوید .ایـن کارت با کارت های مشـابه
در بـازار کـه از 30درصـد تا 50درصد تخفیـف ارائه میدهد کامال
متفـاوت اسـت و کلیـه  420مرکـز دندانپزشـکی طرف قـرارداد
دقیقـا براسـاس تخفیفـات منـدرج در کارت های صادر شـده این
شـرکت اقـدام بـه ارائـه خدمـات براسـاس تعرفه حداقـل مصوب
وزارت بهداشـت را دارنـد.
ایـن قـرارداد بـه صـورت گروهـی بـا حداقـل تعـداد  150نفـر و

میزان فرانشیز30 :درصد
دوره انتظار  3 :ماهه

ایـن شـرکت بـا  ۵۶مرکـز و کلینیـک در تهـران طـرف قـرارداد
اسـت کـه البتـه امـکان اسـتفاده از مراکز غیـر طرف قـرارداد هم
وجـود دارد ،امـا هزینههـا براسـاس تعرفههای قراردادی محاسـبه
میشـود.
مدارک مورد نیاز:
تکمیل فرم درخواست عضویت

جدول حق اشرتاک بنیان کارت طالیی گروهی
حق اشتراک ماهانه بر اساس سهم پرداختی بیمار

سقف خدمات دندانپزشکی

50درصد

40درصد

30درصد

20درصد

10درصد

 1میلیون تومان

 12هزار تومان

 15هزار تومان

 21هزار تومان

 25هزار تومان

 30هزار تومان

 2میلیون تومان

 15هزار تومان

 19هزار تومان

 25هزار تومان

 30هزار تومان

 35هزار تومان

 3میلیون تومان

 18هزار تومان

 25هزار تومان

 32هزار تومان

 36هزار تومان

 40هزار تومان

جدول حق اشرتاک بنیان کارت نقره ای
نوع اشتراک
انفرادی

سقف خدمات
دندانپزشکی

تخفیف خدمات در
مراکز دندانپزشکی

نامحدود

50درصد

تک نفره

دو نفره

سه نفره

هر نفر  200هزارتومان هر نفر  175هزارتومان هر نفر  150هزار تومان

چهار نفره و بیشتر
هر نفر  125تومان

بصـورت  70درصـد تعـداد هر گروه طبق لیسـت تامین اجتماعی
منعقـد مـی شـود .نرخ های حق اشـتراک فـوق برای گـروه های
از  150نفـر تـا  1000نفـر اسـت .نـرخ هـای حـق اشـتراک برای
گـروه هـای  1000تـا  5000نفر 5درصد تخفیف اسـت .نرخ های
حـق اشـتراک فوق بـرای گروه هـای  5000نفر به بـاال 10درصد
تخفیف اسـت .در صورت پرداخت نقدی حق اشـتراک 10درصد
در کل حـق اشـتراک تخفیـف در نظـر گرفته می شـود .
ایـن قـرارداد بـه صورت انفرادی ارائه می شـود .حق اشـتراک به
صـورت نقـدی در هنـگام صـدور کارت دریافت می گـردد .کلیه

یکی از آفرهای ویژه
که مهراز کارت
برای مشترکین خود
در نظر گرفته است،
پرداختاقساطی
برخی هزینه های
دندانپزشکیمانند
ارتودنسی و ایمپلنت
است.ازآنجائیکه
ایمپلنت و ارتودنسی
دارای هزینه زیادی
هستند،مهرازکارت
با هدف آسان کردن
پرداخت هزینه ها
توسط عموم مردم،
این امکان قسطی
کردن هزینه درمان
را فراهم کرده است

مهراز کارت

مهـراز کارت ،معرفـی نامـه ای اسـت کـه دارنـده آن مـی تواند به
مـدت یکسـال و بـدون محدودیـت اسـتفاده ،از خدمـات آن بهره
مند شـود .از جمله این خدمات ،خدمات رفاهی مانند اسـتخرها
و خدمـات پزشـکی ماننـد دندانپزشـکی ،پوسـت مـو زیبایـی ،
روانشناسـی و مشـاوره ،و خدمـات زنـان در مجهزتریـن و به روز
تریـن مراکـز مـی باشـد .یکـی از آفرهـای ویـژه که مهـراز کارت
بـرای مشـترکان خـود در نظـر گرفتـه اسـت ،پرداخت اقسـاطی
برخـی هزینـه هـای دندانپزشـکی ماننـد ارتودنسـی و ایمپلنت
اسـت.از آنجائیکـه ایمپلنـت و ارتودنسـی دارای هزینـه زیـادی
هسـتند ،مهـرازکارت بـا هـدف آسـان کـردن پرداخـت هزینه ها
توسـط عمـوم مـردم ،ایـن امـکان را فراهـم کـرده کـه مشـترک
بتوانـد هزینـه درمـان را به صورت چند قسـط در طی دوره درمان
پرداخـت کند.
نوع مهراز کارت

هزینه دریافت کارت

هر کارت اصلی (عضویت جدید سال )98

 ۱۷۸هزار تومان

هر کارت تمدیدی سال 98

*

 ۶۰هزار تومان

*هزینـه تمدیـد بـرای دارنـدگان مهـرازکارت در هر سـال ،معـادل با
۳۳درصـد ارزش کارت اصلـی درهمان سـال اسـت.

بخش

تخصص

تعرفه آزاد مراکز درمانی
(تومان)

با کاهش  30تا  50درصدی
(تومان)

معاینه توسط دندان پزشک عمومی

دندانپزشکی عمومی

خدمات عمومی

 ۳۴هزار

رایگان

پانسمان

دندانپزشکی عمومی

خدمات عمومی

 ۱۰هزار

۵هزار

عکس پری اپیکال

دندانپزشکی عمومی

رادیوگرافی

۲۴هزار

 ۱۲هزار

عنوان خدمات

جرم گيري  +بروساژ هر فك

دندانپزشکی عمومی

جرم گیری

۱۲۰هزار

۶۰هزار

عصب کشی هر کانال

دندانپزشکی عمومی

عصب کشی

۲۰۸هزار

۱۰۴هزار

ترمیم با آمالگام يك سطحي

دندانپزشکی عمومی

ترمیمی (پرکردن)

۱۶۴هزار

۸۲هزار

ترمیم با آمالگام دو سطحي

دندانپزشکی عمومی

ترمیمی (پرکردن)

۱۸۶هزار

 ۹۳هزار

ترمیم با آمالگام سه سطحي

دندانپزشکی عمومی

ترمیمی (پرکردن)

 ۲۱۶هزار

 ۱۰۸هزار

ترميم با كامپوزيت يك سطحي

دندانپزشکی عمومی

ترمیمی (پرکردن)

 ۱۹۸هزار

۹۹هزار

ترميم با كامپوزيت دو سطحي

دندانپزشکی عمومی

ترمیمی (پرکردن)

۲۲۸هزار

۱۱۴هزار

ترميم با كامپوزيت سه سطحي

دندانپزشکی عمومی

ترمیمی (پرکردن)

۲۶۸هزار

۱۳۴هزار

ترميم با كامپوزيت بيلداپ

دندانپزشکی عمومی

ترمیمی (پرکردن)

۲۹۲هزار

 ۱۴۹هزار

کامپوزیت زیبائی (ونیرکامپوزیت)

دندانپزشکی عمومی

ترمیمی (پرکردن)

۶۹۴هزار

۳۴۷هزار

کشیدن دندان قدامی

دندانپزشکی عمومی

کشیدن

۹۲هزار

۴۶هزار

کشیدن دندان خلفی

دندانپزشکی عمومی

کشیدن

۱۴۰هزار

۷۰هزار

كشيدن دندان عقل معمولی

دندانپزشکی عمومی

کشیدن

۱۸۰هزار

 ۹۰هزار

کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان

دندانپزشکی عمومی

کشیدن

۲۰۰هزار

۱۰۰هزار

کشیدن دندان شیری قدامی

دندانپزشکیتخصصی

دندانپزشکی کودکان

۹۸هزار

۴۹هزار

کشیدن دندان شیری خلفی

دندانپزشکیتخصصی

دندانپزشکی کودکان

۱۱۲هزار

۵۶هزار

روکش پی اف ام  +هزینه البراتوار

دندانپزشکیتخصصی

روکش

۷۹۴هزار

۳۹۷هزار

روكش فول سرام معمولي +هزینه البراتوار

دندانپزشکیتخصصی

روکش

یک میلیون و ۲۲هزار

 ۵۱۱هزار

روکش المینیت +هزینه البراتوار

دندانپزشکیتخصصی

روکش

یک میلیون و ۶۳۸هزار

 ۸۱۹هزار

روکش زیرکونیا +هزینه البراتوار

دندانپزشکیتخصصی

روکش

یک میلیون و ۶۸۸هزار

 ۸۴۴هزار

ارتودنسی متحرک هر فک با البراتوار

دندانپزشکیتخصصی

ارتودنسی

یک میلیون و  ۲۶۴هزار

۶۳۲هزار

فعال کردن ارتودنسی متحرک (هرجلسه)

دندانپزشکیتخصصی

ارتودنسی

۹۶هزار

۴۸هزار

ارتودنسی ثابت هر فک با براکت معمولی

دندانپزشکیتخصصی

ارتودنسی

 ۳میلیون و  ۶۸۴هزار

یک میلیون و  ۸۴۲هزار

نکات طالیی در قرارداد مشارکت در ساخت
نـکات اصلـی و مهم در قرارداد مشـارکت
سجاد حاجبی خانیکی
در سـاخت چیست؟
کارشناس ارشد حقوق ثبت
دارنـدگان زمیـن و خانههای کلنگی مایل
اسناد و امالک
هسـتند تـا در احداث سـاختمان بر روی
املاک خـود با سـازندگان مشـارکت کنند بدین شـکل که مالـک ملک خود
را بـه عنـوان آورده قـرار میدهد و سـازنده کلیه هزینههای سـاخت را متقبل
میشـود .در تنظیـم قراردادهـای مشـارکت در سـاخت نـکات ذیـل را مـورد
توجه قـرار دهید:
 -۱از حیـث اصالـت و صحـت اسـناد و همچنین سـمت مالک مـوارد مذکور
در معاملـه خانـه یـا زمین را بایـد رعایت کنید.
 -۲از حیث انتخاب سازنده به نکات ذیل توجه کنید:
اوالً :سـازندگان بـا تکیـه بـر توانایـی هـای بالقـوه و برنامـه هـای مالـی خـود
قراردادهـای مشـارکت را امضـا میکننـد و بسـیار اتفـاق میافتـد کـه برنامه
هـای آنهـا بـه نتیجـه هـای مـد نظـر آنهـا نمـی رسـد و ادامـه کار پـروژه با
مشـکل مواجـه میشـود بنابراین ضمانـت اجراهـای الزم را پیش بینی کنید.
ثانیاً :سـازندگان برای شـروع کافی اسـت قرارداد را امضا کنند و ممکن اسـت
که الزم نباشـد وجهی هم در هنگام انعقاد قرارداد مبادله شـود.
چـه بسـا اشـخاصی بـه راحتی به امضـای قراردادهای مشـارکت تـن دهند و
متعاقبـاً اجـرای قـرارداد را رهـا کننـد .اینجا مالک اسـت که با مشـکل جدی
مواجـه اسـت چـرا کـه بایـد اجـرای تعهـدات سـازنده را از دادگاه بخواهد یا با
توسـل بـه شـروط فسـخ احتمالی موجـود در قـرارداد فسـخ قـرارداد را اعالم
کنـد و تنفیـذ آن را از دادگاه بخواهـد.

مشـترکان بایـد فقـط از مراکـز طـرف قـرارداد اسـتفاده نمایند
.شـرکت تعاونـی هیچگونـه تعهـدی بـرای پرداخـت هزینـه و
رسـید هـای دندانپزشـکی در مراکـز غیر طـرف قـرارداد و آزاد
را ندارد.

ثالثاً :از آنجا که پرداخت هزینههای سـاخت به عهده سـازنده اسـت سـازنده
بـرای کاهـش هزینـه هـای خـود تلاش خواهـد کـرد و این تلاش منجر به
پائیـن آمـدن کیفیـت و عـدول از شـرایط قـرارداد و نارضایتی و نتیجتـاً بروز
اختالف خواهد شـد.
الزم اسـت مشـخصات کامـل مصالـح تشـریح شـده و نقشـههای اجرایـی و
تفصیلـی بـه صـورت دقیـق تهیـه و ضمیمه قـرارداد شـود تا زمینه این سـوء
اسـتفاده از بیـن برود.
 -۳پـس از رسـیدگی بـه سـمت و صالحیتهـای طـرف هـا نوبـت به تعیین
آورده طـرف ها میرسـد:
توجـه داریـد که مشـارکت بدین مفهوم اسـت که هر یک از طرفیـن آوردهای
دارد و ایـن دو آورده بـا هـم ممـزوج شـده و هـر یـک از طـرف ها بالنسـبه به
میـزان آورده خـود در این مال ممزوج شـریک هسـتند.
بایـد آورده هـای هـر یـک از طـرف ها به دقت مشـخص و ارزیابی شـوند و بر
این اسـاس سـهم هر یک از طرف ها در مال مورد مشـارکت مشـخص شـود.
بـرای مثـال اگـر قیمـت ملـک برابـر با پانصـد میلیون تومـان باشـد و هزینه
اجـرا نیـز بـه همیـن میـزان محاسـبه و ارزیابی شـود طرف هـا بالمناصفه در
مـال مـورد مشـارکت شـریک خواهند بـود .معمـوالً آورده مالک زمین اسـت
و سـازنده کلیـه هزینههـای صـدور پروانـه و هزینههـای سـاخت را تقبل می
کنـد و متعهـد بـه گرفتن پایان کار و صورتجلسـه تفکیکی و همچنین خرید
امتیـازات قانونـی ماننـد آب و برق و گاز اسـت.
 -۴گام چهارم مدت زمان اجرای قرارداد است.
مدت قرارداد الزم اسـت به شـکل یک برنامه زمانبندی باشـد تا سـازنده ملزم

بـه پیشـبرد پـروژه طبـق برنامـه باشـد .معموالً اجـرای پروژه بـه چند مرحله
تقسـیم و بـرای اجـرای هـر مرحله مدت زمـان خاصی پیش بینی میشـود:
 -۱خاکبرداری و تجهیز کارگاه  ----روز
 -۲اجرای اسکلت  ---روز
 -۳سفت کاری  ---روز
 -۴نازک کاری  ---روز
 -۵گرفتن پایان کار و صورتجلسه تفکیکی  ---روز
بایـر بـرای تأخیـر در هر یـک از مراحل برنامه زمانبندی قـرارداد ضمانت اجرا
مشـخص شـود و سـازنده خـود را مکلف بدانـد که در ظـرف برنامه زمانبندی
اجـرای پـروژه را انجام دهد.
اگـر برنامـه زمانبنـدی پیـش بینی نکنیـد تا پایان مـدت قرارداد نمـی توانید
مدعـی تخلـف سـازنده در خصـوص مـدت زمـان اجـرا شـوید و در حالیکـه
اطمینـان بـه اجـرا نکردن پروژه داریـد ناچار باید تا پایان زمان اجـرای قرارداد
صبـر و بعـد از آن اقدامـات قضایـی را شـروع کنیـد کـه نتیجـه آن ورود ضرر
زیـاد به مالک اسـت.
 -۵تقسیم سود و زیان:
از آنجا که قرارداد در قالب یک عقد مشـارکت اسـت بنابراین مبنای تقسـیم
سـود و زیـان آورده طرفیـن اسـت و نمی تـوان بیـش از آورده یک طرف برای
وی سـودی در نظر گرفت معموالً در قراردادهای مشـارکت در سـاخت پیش
بینـی مـی کننـد کـه در پایـان قـرارداد آپارتمانهـا بـه چه شـکل بین طرف
ها تقسـیم شوند.
 -۶پیش بینی ضمانت اجراهای الزم برای انجام تعهدات طرف ها:

الـف -تعهـدات مالک تحویل ملک در زمان مقـرر و معموالً دادن وکالت کاری
بـه سـازنده اسـت کـه تا سـازنده امکان مراجعه بـه شـهرداری و گرفتن پروانه
سـاختمانی را داشته باشد.
در مـواردی هـم ممکـن اسـت پروانـه سـاختمانی توسـط مالک گرفته شـده
باشـد و نیـاز بـه ایـن وکالت کاری نباشـد.
در قـرارداد معمـوالً تاریـخ شـروع مـدت زمـان قـرارداد را تاریـخ تحویل ملک
توسـط مالـک قـرار میدهنـد کـه باید تحویل با صورتجلسـه کتبـی به عمل
آیـد و بدیـن شـکل تأخیـر در تحویـل بـه کاهش مدت زمـان اجرای قـرارداد
منجـر نمیگـردد و بـرای تأخیـر در تحویـل تـا یـک مـدت زمـان مشـخص
خسـارت تأخیر قرار داد و برای بعد از آن تاریخ به سـازنده حق فسـخ قرارداد
میدهنـد .مالـک باید زمینـه اجرای قرارداد و ادامه پـروژه را تا آنجا که مربوط
بـه اوسـت فراهم آورد مراجع قانونی مانند شـهرداری ودیگـر نهادهای مربوط
مالـک را بـه رسـمیت میشناسـند بنابراین مالک باید وکالـت کاری جامع در
ایـن خصـوص بـه سـازنده بدهد یا اینکـه در موارد الزم شـخصاً امـور قانونی
مربـوط را پیگیـری کنـد تا از اختالل در ادامه کار پروژه جلوگیری شـود و اگر
اختالل در ادامه کار پروژه ناشـی از پیگیری نکردن مالک باشـد باید ضمانت
اجـرای الزم را بـرای ایـن مورد پیـش بینی کرد.
از آنجـا کـه سـند رسـمی به نام مالک اسـت سـازنده خواسـتار تنظیم سـند
بـه نـام خـودش بـه نسـبت سـهام وی در مـال مورد مشـارکت اسـت .به نظر
میرسـد کـه بایـد ازتنظیم سـند به نام سـازنده در ابتـدای قـرارداد خودداری
شـود و دلیـل آن روشـن اسـت چـرا که هنوز سـازنده آوردهای نـدارد تا بتواند
بخشـی از آورده مالک را سـهیم شـود بنابراین بهتر اسـت پس از پیشـرفت
پـروژه بـه میـزان  ۵۰درصـد بـه همیـن میـزان از سـهم سـازنده بـه نـام وی
تنظیـم سـند شـود و الباقـی در پایـان پروژه معهـذا تضمیـن الزم از مالک در
ایـن خصـوص دریافت شـود و ضمانـت اجراهای الزم از قبیل خسـارت تأخیر
در تنظیـم سـند یـا وجـه التـزام کافی در قـرارداد پیش بینی شـود.

