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پذیرش مقاله5931/60/82 :
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چکیده
هدف از ارائۀ این مقاله ،بررسی وضعیت شاخصهای مسکن و روش تأمین مسکن برای گروههای کمدرآمد در شهر
کرج است .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است .گردآوری اطالعات از طریق متون منابع و آمار مرکز آمار و
بلوکهای آماری بهدست میآید .کالنشهر کرج از سال  5991تاکنون ،رشد جمعیتی و فیزیکی شتابانی را بهعلت
مهاجرتهای ورودی و کمدرآمد و آسیبپذیر سپری کرده که نیاز به تأمین مسکن آنها باید در اولویت برنامهها
قرارگیرد .در این شهر  44/5از واحدهای مسکونی بهصورت مستأجری و نحوۀ تصرف بهصورت مالکیت 18/1
درصد است .نیمی از واحدهای مسکونی زیر صد مترمربع مساحت دارند 89/5 .درصد از کل واحدهای مسکونی
مستأجری در اختیار گروههای آسیبپذیر و  49/4درصد متعلق به گروههای کمدرآمد است .برابر محاسبات
انجامشده در افق  5466 ،5931و  5461بهترتیب  01،046واحد مسکونی 46262 ،واحد مسکونی و  99096واحد
مسکونی تازهساز برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد نیاز است .خانوارهای کمدرآمد با توجه به دریافت تسهیالت
قرضالحسنه همچنان نیازمند کمک دولت هستند که دولت باقیماندۀ هزینۀ مسکن را بهعنوان کمک بالعوض
پرداخت کند ،یا از طریق پرداخت یارانه از محل یارانۀ مسکن یا از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تأمین شود ،اما
با توجه به توان مالی محدود دولت ضروری است ،این کمک بالعوض روی زمین متمرکز شود .الگوی تأمین
مسکن گروه هدف یا کمدرآمد ،تهیۀ زمین مورد نیاز از طریق دولت یا شهرداری ،تأمین وام و تسهیالت بانکی به
متقاضیان ،پرداخت باقیماندۀ بهرۀ وام ،تأمین آوردۀ متقاضیان ،تأمین زمین از بافتهای فرسوده و حاشیۀ شهر کرج
و شهرکهای اقماری اطراف بهدست میآید .سایر نیازهای آب ،برق ،تجهیزات و تأسیسات شهری از طریق شورای
عالی معماری و شهرسازی تأمین میشود.
واژههای کلیدی :برآورد مسکن ،تأمین زمین ،تسهیالت بانکی ،شهر کرج ،مسکن گروههای کمدرآمد.
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مقدمه
مسکن بر عوامل و شرایط اقلیمی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیرساختی تأثیر گذاشته است .مسکن نهتنها بهعنوان سرپناه،
بلکه بهعنوان عامل اساسی جامعهپذیری افراد نسبت به جهان ،کاالی عمده و تعیینکننده در سازمان اجتماعی فضا و در
شکلگیری هویت فردی ،روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش تعیینکننده دارد (بنتون وشور .)8666 ،مسکن،
نهادی با ابعاد عملکردی متعدد است (براتی )81 :5925 ،که دارای ابعاد مکانی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مالی و
روانشناختی است (کالینگورث .)5336 ،رشد شتابان شهری و بهخصوص سیل مهاجرتهای روستا-شهری به
کالنشهرها ،نیاز به مسکن را بیش از گذشته پیچیده کرده است ) .(Ziari,2006با افزایش تقاضای مسکن نهتنها به
زمین ،سرمایه ،مصالح ساختمانی و نیروی انسانی بیشتری نیاز است ،بلکه برنامۀ جامعی برای ایجاد هماهنگی میان مقدار
زمین و واحد مسکونی ،تأسیسات زیربنایی ،تسهیالت عمومی ،خدمات اجتماعی و سیستم حملونقل ضروری است .برای
رسیدن به برنامه و الگوی مسکن ضروری است تا شناخت الزم از ابعاد و میدان عوامل مؤثر و ایجاد مسکن را بهدست
آورد و متقاضیان مسکن و ابعاد تقاضای آنها و گروههای اجتماعی-اقتصادی را شناخت .مسکن بهعنوان نیازمند سرپناه و
نیازهای اساسی (حبیبی و اهری ،)5966 ،با خدمات و تسهیالت ضروری (شکرگزار ،)956 :5921 ،بهعنوان رضایتمندی
فرد از محیط (وستوی )8660 ،محسوب میشود .برخی معتقدند سیاست آپارتمانسازی و انبوهسازی مسکن در تأمین
مسکن گروههای کمدرآمد بررسی میشود (شورتس گور .)8660 ،درمورد تأمین مسکن گروهای اجتماعی ،جوامع شهری
مطالعات زیادی در جهان و ایران انجام گرفته است .مالینی ومالیس ( ،)8663در مقالهای با عنوان کیفیت مسکن یک
مسئلۀ کلیدی ،در ارائۀ جوامع پایدار و ارتقای کیفیت زندگی به بررسی شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و
بهداشتی مسکن پرداختهاند .درنهایت ،جوامع پایدار را موجب داشتن مسکن پایدار از لحاظ فنی ،بهداشتی و همسانی با
محیط میدانند (تیواری و پاریخ .)5332 ،برای سیاستگذاری در بخش مسکن مناطق شهری هند ،پس از برآورد قیمت
هدانیک با روش رزن ( ،)5364تقاضای مسکن را تخمین زدند .متغیرهای مورد مطالعه شامل اجاره بهعنوان شاخصی از
قیمت مسکونی در ناحیهای که واحد مسکونی در آن قرار گرفته است ،نوع ساختمان و نوع مصالح ساختمان است که
برای برآورد تقاضای مسکن از متغیرهایی مانند اجارۀ مسکن ،سن سرپرست خانوار ،تراکم خانوار ،درآمد ساالنۀ خانوار،
قیمت واحد مسکونی و نوع ساختمان استفاده شده است .پاشا و بوت ( ،)5330مطالعاتی دربارۀ تقاضا برای خصوصیات
مسکن در کشورهای درحالتوسعه با توجه به پاکستان کردند .در این مطالعه ،از روش دومرحلهای رزن ( )5364استفاده
شده است .آمار و اطالعات الزم بهوسیلۀ مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه کراچی با حجم نمونۀ  ،016از واحدهای
مسکونی مالک ساکن در یازده شهر بزرگ پاکستان جمعآوری شده است .نتایج نشان میدهد که پایینبودن کششها
درآمدی بوده و مقدار آن برای متغیرهای کمی است و کششهای قیمتی و متقاطع برآوردشده ،بهطور نسبی باال است.
لودهی و پاشا ( )5330با مطالعۀ بافتهای فرسودۀ قدیمی و بافت جدید شهر کراچی به بررسی خصوصیات ساختاری
تقاضای مسکن پرداختند .متدولوژی آنها ،براساس استفاده از تابع هدانیک استوار است .بر این اساس ،ابتدا توابع هدانیک
برای دو منطقه از شهر کراچی برآورد شده و سپس با استفاده از ارزشهای هدانیکی بهدستآمده ،معادلۀ هزینۀ مسکن
برآورد شده است .نتایج حاصل نشان میدهد که میزان تحصیالت ،اثر مثبت روی مخارج مسکن داشته است .کششهای
درآمدی تقاضای مسکن در دو ناحیۀ جدید و قدیم شهر بهترتیب  5/8و  6/58برآورد شده است .درواقع ،کمبود خدمات
شهری (آب ،برق و )...یکی از دالیل کممیلی به استفاده از مسکن در این مناطق بوده است .در ایران دخالت مستقیم
دولت در تأمین مسکن در دورههای مختلف کم است و در اوج نیاز به مسکن (نیمۀ اول دهۀ  ،)5916میزان فعالیت دولت
در این بخش به یکچهارم فعالیت بخش خصوصی رسیده است .پس از انقالب نیز سرمایهگذاری دولتی در زمینۀ مسکن
در مقایسه با بخش خصوصی قابلتوجه نبوده است .برای مثال ،در فاصلۀ سالهای  5901-5961میانگین سرمایهگذاری
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دولتی در بخش مسکن  4درصد بوده است (ریاضی .)19 :5925 ،بدینجهت ،سیاست مسکن اجتماعی در کشور سابقۀ
چندانی ندارد .در این زمینه ،اهری ( )5969در مقالۀ «تجربۀ مسکن اجتماعی در کشورهای دیگر و جنبههای قابلبررسی
در کشور ایران» و همچنین وی ( )5961در مقالۀ «مسکن اجتماعی ،الگوی مناسب و مقدور» که در چارچوب طرح
پژوهشی الگوی مصرف مسکن تهیه شده است ،به بررسی مسکن اجتماعی در شهر تهران میپردازد .عربینژاد ()5961
در بررسی سیاستهای توسعۀ مسکن برای گروههای کمدرآمد شهری به مطالعۀ مسکن اجتماعی در شهر شیراز پرداخته
و به ارائۀ راهکارها و پیشنهادهایی برای بهترشدن سیاستهای مسکن گروههای کمدرآمد میپردازد .سیاست مسکن
ارزانقیمت ،سابقۀ چندانی در ایران ندارد ،اما در دهههای اخیر سیاستهای مسکن آزاد ،حمایتشده ،اجتماعی ،اجاره
بهشرط تملیک و مسکن مهر رایج شده است .شهر کرج بهعنوان یکی از کالنشهرهای مهم در منطقۀ شهری تهران و
بهلحاظ مهاجرپذیری و قطب صنعت و نیروی کار ،نیاز به تأمین مسکن برای گروههای کمدرآمد دارد .مسئلۀ اساسی
پژوهش ،الگوی تأمین مسکن گروهای کمدرآمد در شهر کرج است؛ بنابراین ،هدف از ارائۀ این مقاله ،چگونگی تأمین
مسکن برای گروههای کمدرآمد است که در این مقاله به آن پرداخته میشود.

مبانی نظری پژوهش
دیسیر ،برنامۀ نوسازی شهری را ایجاد خانههای ارزانقیمت و اعطای وام در قالب برنامۀ هبیتات ،جهت تأمین مسکن
گروههای کمدرآمد مطرح میکند (دیسیر .)5326 ،راهبرد جهانی تأمین سرپناه در دهۀ  8666از سوی سازمان ملل ارائه
شد .از دیدگاه اقتصاد و بازار ،مشکالت مسکن در حوزۀ سازوکار بازار قابلبررسی است (دژکام )816 :5964 ،و نیازهای
مسکن باید از طریق بخش خصوصی انجام شود (سیفالدینی .)860 :5965 ،دیدگاه مربوط به تأمین مسکن گروههای
کمدرآمد ،برنامۀ یارانۀ مستقیم اجاره ،تأمین اعتبارات مالیاتی ،برنامههای حمایتی در خصوص ساخت مسکن برای طبقات
با توانایی پایین را مطرح میکند( .میلستار.)8660 ،
تاکنون در روش توانمندسازی ،برنامهریزیهای مسکن با نگرش بر عرضه بوده است .بدیهی است در سیاستهای
تحقق این برنامهها ،بر ساختوساز مستقیم توسط دولت و ایجاد مشوقهایی بهوسیلۀ دولت برای تشویق بخش خصوصی
تأکید شده است .درحال حاضر ،سیاستهای تأمین مسکن با نگرش بر تقاضا است .در این روش ،دولت بهجای کمک به
ساختوساز ،امکانات خود را در جهت کمک به متقاضی مسکن یا نیازمند به مسکن (گروههای هدف) متمرکز میکند تا
باالبردن سطح تقاضا یا به تعبیر دقیقتر تقاضای مؤثر ،موجب فعالشدن بازار مسکن و افزایش عرضه شود .دولتها
روش اعطای کمکهای مالی را برای خانوادههایی که هم فقیر بودند و هم آمادگی آن را داشتند که به بهبود شرایط
خودشان کمک کنند ،ابداع کردند .این روش به فقرا کمک میکرد تا بهوسیلۀ آن تقاضای مؤثر خود را در زمینۀ مسکن و
بهخصوص مسکن اجتماعی خصوصی افزایش دهند (گیلبرت.)9 :8664 ،
در اقتصاد بازاری مسکن طرفدار دخالت دولت ،فقط بهعنوان عاملی برای چرخاندن مکانیزم بازار هستند .این دیدگاه
اعتقاد دارد که تنها در موقعیتهایی مانند کاالی انحصاری ،کاالهای عمومی و عوامل خارجی بازار رقابتی کارساز نبوده و
بازار موفق نخواهد بود و مسکن از هر سه این ویژگیها جدا است .این گروه طرفدار دخالت محدود دولت در بازار مسکن،
برای بهبودبخشیدن به کیفیت (برنی )5325 ،کار و انتقال سرمایه و کمتر در امر تأمین مسکن هستند.
از جمله نظریههای دیگر دربارۀ تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری ،روش ارتقای کیفیت سکونت است .یکی از
مشکالت گروههای کمدرآمد شهری این است که اگر بین ارزش بالقوۀ سکونتگاه و درآمدشان تناسبی وجود نداشته باشد،
سکونتگاه خود را به گروههای درآمدی باالتر فروخته و خود دوباره به مساکن قبلی بازمیگردد .نظریۀ تأمین زمین و
خدمات ،در ارتباط با تأمین زمین و خدمات برای گروههای کمدرآمد شهری از دهۀ  5366بهعالوۀ کشورهای مختلف
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مرسوم شد و طرحهایی به اجرا درآمد که نتایج آن در تأمین مسکن افراد کمدرآمد شهری مفید بوده است .این روش
میتواند تأمین خدمات الزم مانند آب آشامیدنی ،سیستم فاضالب ،شبکۀ ارتباطات حملونقل ،خدمات اجتماعی از جمله
مدارس ،کلینیکها ،مراکز خرید و سایر تسهیالت محلی را برای گروههای کمدرآمد متقاضی مسکن امکانپذیر سازد
(مریل.)560 -501 :5336 ،
از دیدگاه «پتی» در روش تأمین زمین و خدمات ،دولت نقش یک جمعآوریکنندۀ زمین را دارد و اگر این کار
بهوسیلۀ دولت صورت نگیرد ،افراد کمدرآمد زمینها را بهصورت غیرقانونی تصرف خواهند کرد .دولت ،قطعات زمین را
پس از خریداری آمادهسازی میکند ،تأسیسات شهری را بنا میکند و سپس به متقاضیان عرضه میکند (پتی و اندری،
 .)5325بهنظر میرسد این رویکرد برای حل مشکل مسکن پرهزینه است .نظریۀ کمکهای مالی ،رایجترین سیاستهای
دولتی تأمین برای گروههای کمدرآمد است .در این دیدگاه ،تجهیز منابع مالی ،کاهش هزینۀ وام و اعتبار ،بهبود کارایی
واسطههای مالی و پیشبینی سیستمهای ایمنی برای ضمانت بازگشت آن ،از اقدامات اساسی است (پورمحمدی:5921 ،
 .)595دیدگاههای دیگری دربارۀ نقش دولتهای محلی ،اقدامات شهرداریها ،نهادهای دولتی ،نظریههای اقتصادی،
نظریۀ ساماندهی مسکن فقرا ،نظریۀ خنثی و منفعل ،نظریۀ بنیادگرا ،نظریۀ اصالحطلب ،نظریۀ دخالت دولت در بازار
مسکن ،نظریۀ یارانۀ اجارهبها ،نظریۀ یارانۀ خرید مسکن ،روش سهامی ،نظریۀ حذف قیمت زمین از مسکن ،درمورد نحوۀ
تأمین مسکن اقشار کمدرآمد وجود دارد (زیاری .)5931 ،درمجموع ،چارچوب کلی نظری در ارتباط با تأمین مسکن
گروههای کمدرآمد در سه گروه دستهبندی میشوند (میلز و دیگران:)8660 ،
 .5نظریههایی که یارانۀ مستقیم اجارهای را برای مسکنهای منفرد یا مجتمعهای مسکونی فراهم میآورند؛
 .8نظریههایی که فراهمساختن اعتبارات مالیاتی که نتیجۀ آن ایجاد واحدهای مسکونی با اجارۀ پایین است؛
 .9نظریههای حمایتی مربوط به ساخت مسکن برای طبقات با توانایی پایین است.
روش تحقیق
نوع تحقیق بنیادی-توسعهای و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است .قلمرو پژوهش ،محدودۀ قانونی شهر کرج است.
متغیرهای مورد بررسی عبارتاند از :دهکها ،سطح زیربنا ،بعد خانوار ،درصد مالکیت ،درصد مستأجرین ،مالکیت مسکن
در برابر خدمت ،مسکن رایگان ،هزینۀ مسکن ،سهم هزینۀ مسکن در هزینۀ کل خانوار ،توان پرداخت اقساط وام،
تسهیالت بانکی ،پسانداز خانوار ،کمک بالعوض .روش گردآوری اطالعات از طریق آمار سرشماری نفوس مسکن سال
 5936است .از بلوکهای آماری مرکز آمار ،برای تعیین گروههای آسیبپذیر و کمدرآمد استفاده میشود .در این پژوهش،
گروههای آسیبپذیر (فقیر) دهک اول و دوم و گروههای کمدرآمد دهکهای  9تا  0درنظر گرفته شده است .پس از
بررسیهای پیشینه در مقدمه و مبانی نظری از طریق متون و منابع ،با بهرهگیری از دادههای مرکز آمار ،یافتهها بهصورت
کمی و سپس کیفی بررسی میشوند.

بحث و یافتهها
تحوالت توسعۀ فیزیکی شهر کرج

محدودهای که اکنون بهنام کالنشهر کرج شناخته میشود ،در سال  5991مجموعهای از زمینهای کشاورزی و باغهایی
را در خود جای داده است .نواحی مرکزی هستۀ اولیه شهر کرج ،بهدلیل وجود محور تهران-قزوین و محور امامزاده حسن
و استقرار فضاهایی مانند امامزاده حسن و کاروانسرای شاهعباسی در اطراف آنها ،در پیرامون میدان کرج شکل گرفته
است .در این دوره ،زمانی باغها و زمینهای کشاورزی مربوط به دانشکدۀ کشاورزی ،بخش جنوبی هستۀ شهری کرج را
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محدود کرده و میدان کرج بهعنوان گرۀ اصلی محدودۀ شهری در محل تالقی دو محور سازندۀ ساختار فضایی شهر ،مرز
شمال آن را مشخص میکرد.
در بازۀ زمانی میان اوایل دهۀ  5966تا دهۀ  ،5946شهر کرج در پیرامون میدان کرج (هستۀ اولیۀ شهر) رشد و توسعه
پیدا کرد و بسیاری از فضاهای اداری و انتظامی مانند ادارۀ پست و تلگراف ،بخشداری و شهربانی در آن ایجاد شدند.
مهمترین دلیل اهمیت میدان کرج در ساختار فضایی شهر کرج ،تالقی جادههای تهران-چالوس و کرج-قزوین در این
مکان است؛ بنابراین ،هستۀ اولیۀ شهر کرج در محدودۀ کنونی حوزۀ شمارۀ  5واقع شده بود و در آن بازۀ زمانی با
روستاهای حصار ،کالک ،حاجیآباد و سرآسیاب برجی و سطح گستردهای از زمین کشاورزی و باغها احاطه شده بود.
از مهمترین عوامل توسعهای تأثیرگذار در شهر کرج در بازۀ زمانی سالهای  5946تا  5911میتوان به ساخت آزادراه
تهران-کرج در سال  5942هجری شمسی و افزایش اهمیت حوزۀ شمارۀ  5از نظر ارتباطی با توجه به وجود جادههای
تهران-چالوس و کرج-قزوین اشاره کرد .بیشتر نواحی ساختهشدۀ جدید در این بازۀ زمانی ،در امتداد محورهای مذکور
توسعه یافتهاند؛ بنابراین ،در بازۀ زمانی مورد بررسی ،عامل شبکۀ ارتباطی اهمیت بسیاری در رشد کالبدی شهر کرج دارد.
در دورۀ زمانی سالهای  5911تا  ،5901فعالیتهای شهری جدیدی در میدان کرج و در امتداد محور بهشتی تمرکز
یافتند و نواحی مسکونی و بهویژه محلۀ عظیمیه ،با هدف دسترسی به مراکز فعالیت در پیرامون آنها رشد پیدا کردند.
همچنین از سوی دیگر ،با توجه به نیاز فضاهای صنعتی گسترده نواحی مسکونی در زمینهای دارای ارزش اکولوژیکی،
تأثیر زیادی در ساختار فضایی و توسعۀ فیزیک شهر کرج داشته است .برای اسکان کارمندان و کارکنان خود،
ساختوسازهای مسکونی گوناگونی در قالب تعاونیهای مسکن در بخش جنوبی آزادراه تهران-کرج انجام گرفت .عوامل
بنیادین توسعه در بازۀ زمانی مورد بررسی ،عوامل مرتبط با ساختار فعالیت و شبکۀ ارتباطی هستند .بدینترتیب ،در فرایند
اسکان جمعیت مهاجر ورودی ،سهولت دسترسی به مرکز شهر بهعنوان مکان اصلی ،میانگینهای اجتماعی-اقتصادی
اهمیت بسیار باالیی دارد.
با توجه به شمار باالی جمعیت مهاجر به شهر کرج و افزایش تقاضا به مسکن میان سالهای  5901تا  ،5961رشد
کالبدی در این دوره با سرعت بیشتری صورت گرفته است .عامل توسعهای بنیادین در ساختار فضایی در این دورۀ زمانی،
بیشتر در ارتباط با ساختار زمین بوده است .بدینترتیب ،انتخاب مکان مناسب برای سکونت ،از نظر افراد مهاجر برمبنای
قیمت زمین و دسترسی به مسکن قابلاستطاعت انجام شده است .درنتیجه ،توسعۀ نواحی مسکونی بیشتر در زمینهای
کشاورزی و باغهای تفکیکشده در بخش غربی حوزه یا در قالب اسکان غیررسمی در زمینهای کوهپایهای و روی
ارتفاعات در بخش شرقی شهر صورت گرفته است .همچنین زمینهای واقع در محلۀ آسیاب برجی که دارای سرشتی
روستایی بوده و ساختار مالکیت زمین مشخصی نداشتند ،بهصورت غیرمجاز ساختوساز انجام شده است .ایجاد دانشگاه
هنر در بخش شمال غربی و دانشگاه آزاد در محدودۀ آن نیز تأثیر زیادی در ساختهشدن زمینهای پیرامونی آنها داشته
است .بدینترتیب ،ایجاد پهنۀ وسیع آموزش عالی و افزایش مراجعۀ افراد با هدف تحصیل و کار به این محدوده ،موجب
شکلگیری فضاهای فعالیت و پهنههای مسکونی در محدودۀ مذکور شده است.
ساخت ایستگاه مترو کرج و راهاندازی خط مترو تهران-کرج در سال  5966موجب افزایش تقاضا برای سکونت در
حوزۀ شمارۀ  5بهمنظور سهولت دسترسی به مترو و کاهش هزینههای مالی و زمانی برای سفر به پایتخت شد .در دورۀ
زمانی سالهای  5961تا  ،5921ساختوسازهای گستردۀ نواحی در زمینهای دارای ارزش اکولوژیکی تأثیر زیادی در
ساختار فضایی و توسعۀ شهر کرج داشته است.
مهمترین عامل تأثیرگذار در سالهای  5921تا  ،5931تأسیس استان البرز در سال  5923و ایفای نقش شهر کرج
بهعنوان مرکز استان است .در این دوره ،بهدلیل تمرکز فعالیتهای اداری و ایجاد فعالیتهای جدید براساس نقش جدید
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شهر کرج ،میزان تراکم جمعیتی و فعالیتی افزایش یافت .در این دوره ،ضمن ارائۀ برنامههای توسعۀ شهری از جمله
برنامههای توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی ،بازآفرینی و احیای نواحی دچار افت شهری و برنامههای جامع و
تفصیلی شهر کرج از راه افزایش تراکم ساختمانی در نواحی مسکونی فراهم شد .بهمنظور پاسخگویی به نیازهای مسکن و
خدمات ناشی از افزایش جمعیت زمین و فضای الزم ،براساس استفاده از زمینهای خالی درون شهر و افزایش تراکم
ساختمانی در ساختوسازها تأمین شد.
بررسی و تحلیل وضعیت مسکن شهر کرج

براساس آمار آخرین سرشماری سال  5936تعداد واحدهای مسکونی شهر کرج  421.101واحد بوده است .تراکم کم تعداد
واحدهای مسکونی در هکتار  86/2درصد ،تعداد خانوار  ،426،649تراکم خانوار در واحد مسکونی  ،5/669تراکم نفر در واحد
مسکونی  ،9/98تراکم در واحد مسکونی  5/62و تراکم نفر در اتاق  5/28بوده است .اگر حاصل تفاضل واحدهای مسکونی
معمولی موجود از تعداد خانوارهای معمولی ،کمبود واحد مسکونی نامیده میشود (در برابر یک مسکن برای هر خانوار) ،درصد
کمبود واحدهای مسکونی در شهر کرج برابر  6/9درصد است ،اما میزان مالکیت مسکن کم و درصد اجارهنشینی باالست که
این مسئله به مسکن برای گروهای کمدرآمد نیاز دارد .بررسی شاخصهای کیفی مسکن در شهر کرج در سال  5936نشان
میدهد که  93/2مساکن اسکلت فلزی 48/6 ،درصد بتن آرمه 56/1 ،درصد در سایر موارد قرار میگیرند.
جدول  .6مقایسۀ تعداد واحد مسکونی معمولی برحسب نحوة مالکیت در شهر کرج
ردیف

نحوة مصرف

تعداد واحد مسکونی

درصد

5

ملکی زمین بنا

861،440

48/5

8

ملکی بنا (اعیان)

43،549

56/5

9

استیجاری

861،284

48/5

4

در برابر خدمت

9،416

6/6

1

رایگان

53،848

9/3

0

سایر

8،113

6/1

6

اظهارنشده

8،060

6/0

2

مجموع

421،101

566

منبع :مرکز آمار ایران

بررسی شاخص نحوۀ تصرف واحد مسکونی در شهر کرج براساس نتایج آخرین سرشماری مالکیت زمین و مسکن در
شهر کرج  48/5درصد ،مالکیت بنا (اعیانی)  56درصد ،استیجاری  48/5درصد ،در برابر خدمت  6/6درصد ،رایگان 9/3
درصد و سایر  6/1درصد ،اظهارنشده  6/0درصد بوده است .بر این اساس ،مالکیت در شهر کرج برابر  18/8درصد است
که این ارقام بیانگر این است که  46درصد مردم به واحد مسکونی بهصورت ملکی نیاز دارند.
جدول  .8سطح زیربنا (مترمربع) در شهر کرج در سال ( 6948درصد)
زیر 08

06-70

71-88

86-688

 686تا 608

 606تا 888

 886تا 988

 986تا 088

باالی 088

اظهارنشده

مجموع

1/1

96/5

5/8

56/0

81/5

86/0

4/5

5/3

6/0

6/9

566

منبع :آمارهای مرکز آمار6948 ،
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درحال حاضر ،اغلب واحدهای مسکونی در سطح خرد و دارای مساحت کم است (جدول  .)8یعنی  96/5درصد سطوح
زیربنای واحدهای مسکونی در شهر کرج بین  61 -15و  1/1درصد زیر  16مترمربع است .درواقع ،نیمی از واحدهای
مسکونی زیر  566مترمربع است که اغلب گروههای فقیر و کمدرآمد را شامل میشود.
تعیین گروههای کمدرآمد

خانوارهای کمدرآمد ،خانوارهایی هستند که قادر به تأمین هزینۀ خرید مسکن از ترکیب سه عنصر پسانداز خانوار،
تسهیالت بانکی و کمک بالعوض نیستند ،اما سهم هریک از این سه عنصر در دهکهای مختلف هزینهای متفاوت
است .بهعبارت دیگر ،خانوارهایی که قادر به تأمین هزینۀ خرید مسکن با ترکیب این سه عامل نیستند ،جزء گروههای
آسیبپذیر و خانوارهایی که بدون دریافت کمک بالعوض قادر به تأمین هزینه خرید مسکن هستند ،نیز در گروه
خانوارهای با درآمد متوسط و باال دستهبندی میشوند .بهمنظور تعیین سهم هریک از این سه عنصر در تأمین منابع مالی
مورد نیاز برای خانهدارکردن گروههای کمدرآمد ،از دو عدد هزینۀ مسکن در سبد هزینۀ خانوار (جدول  )9و نیز یکسوم
کل هزینۀ خانوار بهعنوان قدرت بازپرداخت تسهیالت بانکی استفاده شده است .براساس دورۀ بازگشت  86ساله برای
تسهیالت و کارمزد و سودهای متفاوت  4درصد (قرضالحسنه) و  52 -54درصد و  88درصد تسهیالت قابلپرداخت
برای هر دهک بهمنظور تأمین بخشی از هزینۀ خرید مسکن محاسبه شده است.
جدول  .9درصد هزینههای مسکن در هزینۀ دهکهای درآمدی ( )6948در شهر کرج
کل

دهک
اول

دهک
دوم

دهک
سوم

دهک
چهارم

دهک
پنجم

دهک
ششم

دهک
هفتم

دهک
هشتم

دهک
نهم

دهک
دهم

83/9

80/5

80

81

81/2

81/2

80/2

86/4

83/2

83/3

96/2

منبع :مرکز آمار ایران (براساس محاسبات نگارنده)

براساس محاسبات انجامشده ،هزینۀ مسکن دهک  5و  8یعنی دهک آسیبپذیر یا فقیر بهترتیب برابر  80/8درصد و
 80درصد است .هزینههای مسکن گروههای کمدرآمد یعنی دهکهای  0 ،1 ،4 ،9بهترتیب برابر  84/3درصد81/2 ،
درصد 81/2 ،درصد 80/62 ،درصد است .هزینۀ مسکن گروههای ثروتمند در شهر کرج ،باالتر از گروههای فقیر و
کمدرآمد است .متوسط هزینۀ خانوار در شهر کرج در سال  5936برابر  83/9درصد است که درمجموع ،خانوارهای
کمدرآمد در شهر کرج حدود  80درصد از درآمدشان صرف هزینۀ مسکن میشود.
با بهرهگیری از فرمول زیر در جدول  ،4اقساط ماهیانه و مبلغ کل وام قابل دریافت توسط خانوارها در دهکهای
مختلف متناسب با کارمزد و سودهای تعیینشده ،محاسبه میشود.
V * S /1200* (1 S /1200)T
((1 S /1200)T 1

G

 :Gاقساط ماهیانۀ قابل پرداخت
 :Vمبلغ وام
 :Sسود سالیانه
 :Tدورۀ بازپرداخت وام





G * (1  S / 1200)T 1
S /1200* 1S  /1200)T

V
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برآورد مبلغ وام و میزان اقساط ماهیانه با نرخ سود  52 ،54و  88درصد و بازپرداخت  86ساله در جدول  9محاسبه
شده است.
همچنین با استفاده از روابط زیر ،قیمت مسکن با توجه به متراژ آن محاسبه میشود که در جدول  4قیمت مسکن،
محاسبه شده است (که در این جدول از محاسبۀ قیمت زمین در قیمت واحد مسکونی صرفنظر شده است)
B= (Si+RI+Ai+Pi+Ni) Di

 :Bمساحت زمین مورد نیاز برای احداث واحد مسکونی
 :Siمتراژ مفید واحد مسکونی
 :RIمساحت مورد نیاز برای راهپله
 :Piمساحت مورد نیاز برای پارکینگ
 :Niمساحت مورد نیاز برای ساخت انباری
 :Diمساحت پرتی زمین برای  Mمترمربع مفید واحد مسکونی (که برابر  5/5متر است)
و هزینۀ یک واحد مسکونی از رابطۀ زیر محاسبه میشود:
H=Bi*T

 :Hهزینۀ ساخت یک واحد مسکونی
 :Tمیانگین هزینۀ ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در کشور
جدول  .9توان مالی بازپرداخت وام و مبلغ اقساط دهکهای درآمدی براساس سال پایۀ 6948
8
7
1
0
9
9
8
6
دهکها

درآمد سالیانه (میلیون تومان)
هزینۀ مسکن (میلیون تومان)
سهم هزینۀ مسکن در هزینۀ
کل خانوار (درصد)
 )%99،9(5/9درآمد سالیانه
(میلیون تومان)
توان پرداخت اقساط وام
قرضالحسنه (کارمزد  )%4و
دورۀ  86ساله (میلیون تومان)
توان پرداخت اقساط وام با
سود  54درصد و دورۀ 86
ساله (میلیون تومان)
توان پرداخت اقساط وام با
سود  52درصد و دورۀ 86
ساله (میلیون تومان)
توان پرداخت اقساط وام با
سود  88درصد و دورۀ 86
ساله (میلیون تومان)
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4

68

608/1
984/5

9/6
236/5

2/2
8/8

66/56
0/8

86/55
35/8

38/58
40/9

614/54
21/9

22/51
69/4

04/52
16/1

83/80
39/3

%5/80

%80

%81

%2/81

%2/81

%2/80

%4/86

%2/83

%3/83

%2/96

02/5

49/8

39/8

91/9

61/9

96/4

02/4

1/9

85/0

60/2

8/89

4/99

4/46

5/40

6/15

8/13

4/04

2/68

4/21

1/586

9/55

9/50

0/53

4/88

8/81

3/82

4/95

1/91

0/45

6/12

5/3

5/59

3/51

5/52

9/86

9/89

9/81

1/82

0/99

9/46

0/6

3/56

8/59

5/51

3/50

9/53

85

2/89

3/86

9/83
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الگوی تأمین مسکن گروههای کمدرآمد...
جدول  .0هزینۀ ساخت واحدهای مسکونی در سال  6948با متراژ متفاوت بدون درنظرگرفتن هزینۀ زمین
و سایر هزینههای ساخت
شرح

متراژ کل هر واحد

قیمت ساخت یک واحد

(مترمربع)

(میلیون تومان)

1/45

متراژ مفید

متراژ هر طبقه

واحد یکخوابه (با پارکینگ)

06

66

564

واحد یکخوابه (بدون پارکینگ)

06

66

63

1/95

واحد  8خوابه (با پارکینگ)

61

38

553

1/46

واحد  8خوابه (بدون پارکینگ)

61

38

34

1/96

واحد  9خوابه (با پارکینگ)

566

556

544

1/16

واحد  9خوابه (بدون پارکینگ)

566

556

553

1/46

واحد  4خوابه (با پارکینگ)

586

596

504

1/01

واحد  4خوابه (بدون پارکینگ)

586

596

593

1/11

واحد  1خوابه (با پارکینگ)

546

516

524

1/69

واحد  1خوابه (با پارکینگ)

546

516

513

1/09
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میانگین ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به میلیون ریال ،برابر  6/4میلیون تومان در سال  5936محاسبه شده
است.
جدول  .1هزینۀ ساخت واحدهای مسکونی در سال  6948با احتساب قیمت زمین (به میلیون تومان)
متوسط قیمت هر

قیمت زمین

قیمت کل هر واحد

مترمربع زمین

برای هر واحد

مسکونی با

قیمت تمامشده

مسکونی

مسکونی

احتساب زمین

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

واحد یکخوابه (با پارکینگ)

19/1

4/533

6/5

3/84

4/62

واحد یکخوابه (بدون
پارکینگ)

49/9

4/533

6/5

3/84

8/02

واحد  8خوابه (با پارکینگ)

06/8

4/843

6/5

8/95

9/35

واحد  8خوابه (بدون
پارکینگ)

43/3

4/843

6/5

8/95

5/25

واحد  9خوابه (با پارکینگ)

65/8

3/506

6/5

8/46

1/555

واحد  9خوابه (بدون
پارکینگ)

05

3/506

6/5

8/46

8/565

واحد  4خوابه (با پارکینگ)

26/5

9/534

6/5

0/42

1/552

واحد  4خوابه (بدون
پارکینگ)

03/3

9/534

6/5

0/42

1/552

واحد  1خوابه (با پارکینگ)

23

0/886

6/5

3/10

3/541

واحد  1خوابه (با پارکینگ)

62/2

0/886

6/5

3/10

6/591

شرح

ساختوساز
هزینههای هر واحد
(بدون زمین)

زمین مورد
نیاز برای
هر واحد

منبع :زیاری6940 ،
**تعداد طبقات  4طبقه* .با هزینۀ پروانه ،بیمه ،نظام مهندسی ،انشعابات ،آمادهسازی ،محوطهسازی.
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پیشبینی جمعیت شهر کرج

جمعیت شهر کرج در سالهای  5921و  5936بهترتیب برابر  5،920،666نفر و  5،054،666نفر بوده است .میزان رشد
ساالنۀ واقعی در دورۀ  5936 -5921برابر  9/63درصد و رشد طبیعی  5/81درصد بوده است .برابر محاسبات انجامشده،
خالص مهاجرت (حاصل جمعیت با رشد طبیعی منهای جمعیت سرشماریشده) در دورۀ  5936 -5921در شهر کرج ،برابر
 595/666نفر (ساالنه  80/866نفر) بالغ بوده است .با لحاظکردن مهاجرت خالص و رشد طبیعی که حاصل آنها رشد
واقعی است (جدول  ،)6رشد جمعیت تا افق  5461نشان داده شده است .جمعیت شهر کرج در افق 5461 ،5466 ،5931
بهترتیب برابر  5،253،666نفر 5،366،666 ،نفر و  8،622،666نفر است.
در سالهای  5931 -5936حدود  01،046واحد مسکونی ،دورۀ  5466 -5931حدود  46،262واحد مسکونی و در
سالهای  5461 -5466حدود  99،096واحد مسکونی جدید باید احداث شود (جدول .)6
جدول  .7آیندهنگری جمعیت ،خانوار ،واحد مسکونی و واحد مسکونی جدیداالحداث در سالهای 6987 -6948
در کالنشهر کرج
سال

جمعیت

میزان رشد جمعیت

واحد مسکونی یا خانوار

واحد مسکونی جدیداالحداث

5936
5931
5466
5461

5،054،666
5،253،666
5،366،666
8،622،666

9/63
8/48
5/02
5/5

421،101
115،858
133،636
098،686

01،046
46،262
99،096
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برآورد مسکن گروههای کمدرآمد در شهر کرج

توان مالی بازپرداخت وام و مبلغ اقساط دهکهای درآمدی در جدول  4و در جدول  1هزینۀ ساخت واحدهای مسکونی
با متراژ متفاوت بدون درنظرگرفتن هزینۀ زمین و سایر هزینههای ساخت و در جدول  ،0هزینۀ ساخت واحدهای مسکونی
با احتساب قیمت زمین (به میلیون تومان) ارائه شده است.
خانوادههای دهک  5و  8بدون کمک بالعوض ،قادر به تأمین مسکن حتی فارغ از قیمت زمین نیستند .به این دلیل،
این دو دهک را دهکهای آسیبپذیر یا فقیر میتوان نامید .دهکهای  9تا  0بدون دریافت کمک بالعوض و با گرفتن
تسهیالت قرضالحسنه در حد توانایی بازپرداخت اقساط ،قادر به تأمین هزینۀ خرید ساختمان بدون احتساب قیمت زمین
هستند ،اما برای تأمین قیمت زمین نیازمند دریافت کمک بالعوض هستند؛ بنابراین ،دهکهای  9تا  0بهعنوان
دهکهای کمدرآمد دستهبندی میشوند .بر این اساس ،تفاوت بارزی بین دهک  9و  0قابلمشاهده است .خانوارهای
دهکهای  6تا  56با استفاده از قدرت پسانداز خود و نیز استفاده از تسهیالت بانکی قادر به تأمین مسکن خود هستند.
این دهکها نیز به دهکهای میاندرآمد و پردرآمد دستهبندی میشوند .با توجه به تعیین اقشار کمدرآمد ،نیاز انباشتۀ
مسکن این گروه را که همان مستأجرین (زیرا اجارهنشینان نیاز به خرید مسکن دارند) دهکهای درآمدی  9تا  0هستند،
در جدول  2ارائه شده است .از آنجاکه کل واحدهای مسکونی استیجاری شهر کرج در سال  5936برابر  861،284واحد
بوده است؛ بنابراین ،حدود  89/5درصد تا  46،141واحد متعلق به گروههای آسیبپذیر و  49/4درصد یا  23،982واحد
متعلق به گروههای کمدرآمد و  91/1درصد یا  02،315متعلق به گروههای دهک  6تا  56است .در این بررسی واحدهای
مسکونی که مالک بودهاند ،محاسبه نشده است (جدول .)3
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الگوی تأمین مسکن گروههای کمدرآمد...
جدول  .8بررسی وضعیت گروههای کمدرآمد و مسکن مورد نیاز آنها در شهر کرج
شرح

کل

دهک  6و 8

دهک  9تا 1

دهک  7تا 68

جمع کل واحد مسکونی

861،284

46،141

23،982

02،315

درصد کل

566

89/5

49/4

99/1

واحد یکخوابه

40،345

86،968

56،985

3،842

درصد واحد یکخوابه

566

49/4

90/3

53/6

واحد  8خوابه

556،991

86،304

43،265

93،116

درصد واحد  8خوابه

566

53

41/8

91/2

واحد  9خوابه

46،394

1،469

56،623

50،648

درصد واحد  9خوابه

566

59/8

41/3

46/3

واحد  4خوابه

0،513

013

8،629

8،656

درصد واحد  4خوابه

566

56/6

41/8

44/5

واحد  1خوابه

5،411

580

108

646

درصد واحد  1خوابه

566

2/6

92/0

18/6

منبع :محاسبات نگارنده برمبنای آمار مرکز آمار ایران6948 ،
جدول  .4برآورد مسکن گروههای کمدرآمد در سالهای  6988 ،6940و  6980در شهر کرج
سال

افراد بدون مسکن

دهک  6و 8

دهک  9تا 1

دهک  7تا 68

کل واحدهای مسکونی مورد نیاز

5931

861،284

4،614

23،982

02،315

421،101

5931

89،860

19،061

566،654

66،645

115،858

5466

818،850

12،805

563،405

24،434

133،636

5461

800،962

05،199

551،062

23،896

098،686
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براساس محاسبات الزم ،طی سالهای  5466 ،5931و  5461تعداد واحدهای مسکونی گروههای کمدرآمدها به
 566،654واحد 563،405 ،واحد و  551،062واحد میرسد (جدول  .)3با توجه به جدول  3نیاز مسکن گروههای کمدرآمد
در شهر کرج  23،982واحد مسکونی است که اگر برای هر واحد مسکونی به  551مترمربع زمین نیاز است ،حدود 5686
هکتار زمین نیاز است (واحدهای مسکونی در  4طبقه درنظر گرفته شده است) .با لحاظکردن  551مترمربع در افق آینده،
زمین مورد نیاز برای آینده قابلمحاسبه است .براساس بررسیهای انجامشده ،پرداخت کمک بالعوض به گروههای
کمدرآمد برای تهیۀ زمین واحد مسکونی الزم است .اگر منابع مالی الزم برای این کار فراهم نشود ،از گزینۀ اجارۀ
بلندمدت دولتی یا زمینهای در اختیار شهرداری و کمک خیران میتوان بهره برد .میزان وام برای هر دهک ،یعنی دهک
کمدرآمد ( 9تا  )0حدود  46میلیون تومان تعیین شده است .از آنجاکه برای کمک به گروههای کمدرآمد ،خانوارهایی که
با  5/9درآمد امروز خود قادر به پرداخت هزینههای یک واحد مسکونی  61متری دوخوابه به مدت  86سال از طریق
تسهیالت بانکی نیستند و حداقل درآمد سالیانه را دارند (دهکهای  )0 ،1 ،4 ،9و در بین گروههای کمدرآمد افرادی که
بهصورت استیجاری واحد مسکونی در تصرف دارند ،نیازمند مسکن بهحساب میآیند .اگر تعداد واحدهای مسکونی با
احتساب خانههای خالی موجود ،بیش از تعداد خانوار است ،در این صورت نیاز به ساخت مسکن ندارند و با اقدامات
مدیریتی میتوان آنها را مالک واحد مسکونی کرد ،در غیر اینصورت ،برای آنها باید مسکن ساخته شود .برای
خانهدارشدن نیاز به ساخت مسکن وجود ندارد؛ زیرا این اقشار درحال حاضر بیشتر در مساکن اجارهای ساکن هستند ،پس
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میتوان با ارائۀ سیاستهایی در خرید مسکن به آنها کمک کرد .ساخت مسکن و واحدهای مسکونی در سالهای آینده
مورد توجه است؛ زیرا برای خانوارهای جدید مسکن وجود نخواهد داشت و باید واحد مسکونی احداث شود .با توجه به
اینکه خانوادههایی که در آینده تشکیل میشوند بیشتر در اثر ازدواج است ،پس برای نیاز آینده تا سال مورد نظر الگوی
ساخت ،واحدهایی با زیربنای مفید  61مترمربع و در سطح چهار طبقه پیشنهاد میشود.
جدول  .68هزینۀ مسکن تا افق ( 6980میلیون ریال) برای گروههای کمدرآمد
سال

قیمت هر واحد بدون زمین

قیمت زمین برای هر واحد

قیمت هر واحد با احتساب زمین

5936
5931
5466
5461

06
36
516
818

95
11
33
561

35
518
810
486
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* متراژ پارکینگ  81مترمربع

 -انباری  8/86مترمربع

براساس بررسیهای انجامشده (جدول  )56و با لحاظکردن ضریب تورم در سالهای  5466 ،5931و  5461بهترتیب
برای واحد مسکونی  61متری 486 ،810 ،518 ،میلیون ریال با احتساب زمین سرمایه برای تأمین مسکن گروههای
کمدرآمد الزم است.
الگوی تأمین منابع برای تأسیس مسکن گروههای کمدرآمد

خانوارهای کمدرآمد با توجه به دریافت تسهیالت قرضالحسنه ،همچنان نیازمند کمک دولت هستند که دولت باقیماندۀ
هزینۀ مسکن را بهعنوان کمک بالعوض پرداخت کند یا از طریق پرداخت یارانه از محل یارانۀ مسکن یا از طریق خط
اعتباری بانک مرکزی تأمین شود .با توجه به توان مالی محدود دولت ضروری است این کمک بالعوض روی زمین
متمرکز شود؛ بنابراین ،دولت یا شهرداریها ،زمین در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی قرار دهند؛ زیرا با توجه به
زمینهای قابلتوجه و مناسب که در اختیار دولت قرار دارد ،این امر ممکن است .از سوی دیگر میتوان با ارائۀ وام
قرضالحسنه با کارمزد  4درصد به متقاضیان کمدرآمد که یکی از الگوهای ارائهشدۀ مسکن برای خانوارها است ،خدماتی
عرضه کرد .بر این اساس ،اگر این وام با بهرههای معمولی و مصوب در اختیار خانوار کمدرآمد قرار گیرد ،نهتنها مبلغ وام
بسیار اندک و ناچیز میشود ،بلکه دولت باید باقیماندۀ حاصل این وامها را بهصورت بالعوض در اختیار متقاضیان قرار
دهد .درنتیجه ،پرداخت وام قرضالحسنه یکی از الگوهای پیشنهادی است .از آنجاکه بازپرداخت این وامها توسط
متقاضیان از سال دوم آغاز میشود ،میتوان از محل بازپرداخت اقساط برای تأسیس وامها در سالهای بعد استفاده کرد.
درنهایت ،آوردۀ متقاضی (چندبرابر درآمد سالیانه) ،مبلغ آوردۀ متقاضی ،تسهیالت بانکی قرضالحسنه ،کمک بالعوض
بهجز زمین ،کمک بالعوض برای زمین از الگوهای پیشنهادی برای تأمین منابع مالی مسکن گروههای کمدرآمد است.
زمینهای مورد استفاده در بافتهای فرسودۀ شهر کرج ،نقاط حاشیهای شهر یا شهرکهای اقماری ،مالک عملی
برای این زمینها است که باید توسط دولت یا شهرداریها برای ساخت مسکن گروههای کمدرآمد اختصاص داده شود.
سایر منابع مورد نیاز برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد شامل نیاز به تأمین آب ،برق ،گاز است که قبل از ساخت
واحدهای مسکونی در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شده و پس از تأیید این شورا ،برای ساخت اقدام شود.
البته مشکالتی هم در نظام حمایتی مسکن وجود دارد که مواردی از آن به شرح زیر است:
 .9تعداد نهادهای ارائهکنندۀ یارانه؛
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 .0نبود اطالعات الزم؛
 .3پرداخت یارانه و بدون توجه به سطح درآمدی دریافتکنندگان این یارانهها؛
 .4پراکندگی در سیاستگذاری و اجرا؛
 .5فرافکنی گروههای کمدرآمد؛
 .6هدفمندنبودن یارانهها.
در راستای رفع مشکالت گروههای کمدرآمد ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .9تعریف و شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند به حمایت؛
 .0برقراری مدیریت در حوزۀ مالی ،حقوقی و شهرسازی واحد بهدلیل حمایت از گروههای کمدرآمد؛
 .3تدوین استانداردهای زندگی با توجه به شرایط زیستی ساکنان و بهلحاظ زیربنای سکونت ،تأسیسات و تجهیزات
و...؛
 .4تأمین حداقل سطح زیربنای استاندارد در واحدهای مسکونی برای گروههای کمدرآمد؛
 .5ارائۀ وام و تسهیالت ویژه به گروههای کمدرآمد بهمنظور خرید مسکن؛
 .6حذف هزینۀ مسکن از سبد هزینهای خانوار کمدرآمد؛
 .2واگذاری زمین برای ساخت.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،از طریق بلوکهای آماری مرکز آمار و بهکارگیری تکنیکهای رایج و با بهرهگیری از متون ،منابع و
محاسبات الزم ،به بررسی وضعیت مسکن گروههای آسیبپذیر و بهویژه کمدرآمد در شهر کرج پرداخته شده است.
مهاجرپذیری شهر کرج ،طی  06سال گذشته که جمعیت شهر کرج را از حدود  91666نفر در سال  5991به 5،054،666
نفر در سال  5936و درحال حاضر )5931( ،به حدود  5،266،666نفر رسانده است .در این پژوهش ،مسئلۀ مسکن و به-
ویژه مسکن اقشار کمدرآمد در صدر مسائل قرار داده شده است .در این شهر مستأجرین  48/5درصد از کل واحدهای
مسکونی را به خود اختصاص میدهند و هزینۀ مسکن گروههای کمدرآمد  80درصد کل هزینههای خانوار است .در این
پژوهش ،برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد ،توان پرداخت اقساط وام قرضالحسنه و ...با کارمزدهای  52 ،54 ،4و
 88درصد محاسبه شدند .مسائلی مانند جمعیت ،بعد خانوار ،کل واحدهای مسکونی و نیاز به مسکن گروههای کمدرآمد
هم تا افق  5461تعیین شدند .الگوی تأمین مسکن گروههای کمدرآمد از طریق پرداخت باقیماندۀ هزینۀ مسکن و از
طریق دولت یا پرداخت یارانه از محل یارانۀ مسکن و از طریق خط اعتباری بانک مرکزی قابلدریافت است .بر این
اساس ،پیشنهاد میشود دولت یا شهرداری زمین را در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی قرار دهند .وام با بهرۀ معمولی
و مصوب ضروری است در اختیار خانوارهای کمدرآمد قرار گیرد .از سوی دیگر آوردۀ متقاضی ،تسهیالت بانکی ،کمک
بالعوض بدون زمین ،کمک بالعوض برای زمین برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد درنظر قرار گیرد .الگوی تأمین
زمین از طریق استفاده از بافتهای فرسوده ،نقاط حاشیهای شهر یا شهرکهای اقماری در شهر کرج انجام شود .سایر
منابع مورد نیاز برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد شامل آب ،برق ،گاز از طریق مصوبات شورای عالی شهرسازی ارائه
شود .همچنین مدیریت یکپارچه و جامعی ،تأمین مسکن گروهای کمدرآمد را در اختیار گیرد و مشاورههای الزم را به
گروه هدف ارائه کند .تهیۀ بانک اطالعات از گروهای کمدرآمد نیز ضروری است.
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