
 
 6941 زمستان، 9، شمارة 94دورة  ،یانسان یایجغراف یها پژوهش

 814-889. ص

 

 

 درآمد کم های گروه مسکن تأمین الگوی

 (کرج شهر :یمورد ۀ)مطالع

 
 تهران دانشگاه البرز، پردیس شهری، ریزی   برنامه و جغرافیا دکتری -*زیاری سمیه

 تهران دانشگاه جغرافیا، ۀدانشکد استادیار -فرهودی هللارحمت

 تهران دانشگاه جغرافیا، ۀدانشکد استاد -پوراحمد احمد

 تهران دانشگاه جغرافیا، ۀدانشکد استادیار -نژادحاتمی حسین

 

 62/62/5931: نهایی تأیید  82/60/5931: مقاله پذیرش

 

 چکیده
 شهر در درآمد کم های گروه برای مسکن تأمین روش و مسکن های شاخص وضعیت بررسی مقاله، این ارائۀ از هدف

 و آمار مرکز آمار و منابع متون طریق از اطالعات گردآوری .است تحلیلی-یتوصیف تحقیق روش .است کرج

 علتبه را شتابانی فیزیکی و جمعیتی رشد ،تاکنون 5991 سال از کرج شهر کالن. آید می دست  به آماری های  بلوک

 ها برنامه اولویت در باید ها آن مسکن تأمین به نیاز که دهکر سپری پذیر آسیب و درآمد کم و ورودی های مهاجرت

 1/18 مالکیت صورت به صرفت ۀنحو و مستأجری صورت به مسکونی واحدهای از 5/44 شهر این در. ردیقرارگ

 مسکونی واحدهای کل از درصد 5/89. دندار مساحت مترمربع صد زیر مسکونی واحدهای از نیمی .است درصد

 محاسبات برابر. است درآمد کم های گروه به متعلق درصد 4/49 و پذیر آسیب های گروه اختیار در مستأجری

 واحد 99096 و مسکونی واحد 46262 ،مسکونی واحد 01،046 ترتیببه 5461 و 5466 ،5931 افق در شده انجام

 تسهیالت دریافت به توجه با درآمد کم خانوارهای .است نیاز درآمد کم های گروه مسکن تأمین برای سازتازه مسکونی

 بالعوض کمک عنوان به را مسکن ۀهزین باقیماندۀ دولت که هستند دولت کمک نیازمند همچنان الحسنه قرض

 اما ،شود تأمین مرکزی بانک اعتباری خط طریق از یا مسکن ۀیاران محل از یارانه پرداخت طریق از یا ،دکن پرداخت

 تأمین الگوی .شود متمرکز زمین روی بالعوض کمک این است، ضروری دولت محدود مالی توان به توجه با

 به نکیبا تسهیالت و وام تأمین شهرداری، ای دولت طریق از نیاز مورد زمین تهیۀ ،درآمد کم یا هدف گروه مسکن

 کرج شهر ۀحاشی و فرسوده های بافت از زمین تأمین متقاضیان، ۀآورد تأمین وام، ۀبهر باقیماندۀ پرداخت ،متقاضیان

 شورای طریق از شهری سیساتأت و تجهیزات ،برق ،آب هایزانی سایر .آیدمی دستبه اطراف اقماری های شهرک و

 .دشو می تأمین شهرسازی و معماری عالی
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 مقدمه

 سرپناه، عنوان به تنها نه مسکن. است گذاشته تأثیر زیرساختی و اقتصادی اجتماعی، اقلیمی، شرایط و عوامل بر مسکن

 در و افض اجتماعی سازمان در کننده تعیین و عمده کاالی ،جهان به نسبت افراد پذیری جامعه اساسی عامل عنوان به بلکه

 ،مسکن .(8666 وشور، بنتون) دارد کننده تعیین نقش افراد جمعی اهداف و اجتماعی روابط فردی، هویت گیری شکل

 و مالی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، مکانی، ابعاد دارای که( 81 :5925 براتی،) است متعدد عملکردی ابعاد با نهادی

 به شهری-روستا های مهاجرت سیل خصوص به و شهری شتابان رشد (.5336 کالینگورث،) است شناختی روان

 به تنها نه مسکن تقاضای افزایش با. (Ziari,2006) است کرده پیچیده گذشته از بیش را مسکن به نیاز ،شهرها کالن

 مقدار میان هماهنگی ایجاد برای جامعی ۀبرنام بلکه ست،ا نیاز بیشتری انسانی نیروی و ساختمانی مصالح سرمایه، زمین،

 برای. است ضروری ونقل حمل سیستم و اجتماعی خدمات عمومی، تسهیالت ،زیربنایی تأسیسات مسکونی، واحد و زمین

 دستبه را مسکن ایجاد و مؤثر عوامل میدان و ابعاد از الزم شناخت تا است ضروری مسکن الگوی و برنامه به رسیدن

 و سرپناه نیازمند عنوان به مسکن. شناخت را اقتصادی-اجتماعی های گروه و ها آن تقاضای ابعاد و مسکن متقاضیان و آورد

 رضایتمندی عنوان به ،(956: 5921 شکرگزار،) ضروری تسهیالت و خدمات با ،(5966 اهری، و حبیبی) اساسی نیازهای

 تأمین در مسکن سازی انبوه و سازی آپارتمان سیاست معتقدند برخی. شود می محسوب( 8660 وی،وست) محیط از فرد

 یجوامع شهر ،یاجتماع یگروهامسکن  نیتأم مورددر .(8660 گور، شورتس) دشومی بررسی درآمد کم های گروه مسکن

 یک مسکن کیفیت عنوان با ای مقاله در ،(8663) ومالیس مالینی است. گرفته انجام رانیو ادر جهان  یادیزمطالعات 

 و محیطی زیست اقتصادی، ،اجتماعی های شاخص بررسی به زندگی کیفیت ارتقای و پایدار جوامع ۀارائ در ،کلیدی ۀمسئل

 با همسانی و بهداشتی ،فنی لحاظ از پایدار مسکن داشتن موجب را پایدار جوامع ،درنهایت. اند پرداخته مسکن بهداشتی

 یمتهند، پس از برآورد ق یدر بخش مسکن مناطق شهر گذاری یاستس برای .(5332 ،پاریخ و تیواری) دانند می محیط

از  یشاخص عنوان بهمورد مطالعه شامل اجاره  یرهایزدند. متغ ینمسکن را تخم یتقاضا ،(5364با روش رزن ) یکهدان

 که در آن قرار گرفته است، نوع ساختمان و نوع مصالح ساختمان است یکه واحد مسکون ای یهناحدر  یمسکون یمتق

خانوار،  ۀمسکن، سن سرپرست خانوار، تراکم خانوار، درآمد ساالن ۀاجار مانند یییرهامسکن از متغ یبرآورد تقاضا یبرا

 یاتخصوص یتقاضا برا ۀدربار یمطالعات ،(5330)و بوت  پاشا و نوع ساختمان استفاده شده است. یواحد مسکون یمتق

 ( استفاده5364رزن ) یا دومرحلهاز روش  ،مطالعه این در. کردند با توجه به پاکستان توسعه درحال یمسکن در کشورها

 یاز واحدها ،016 ۀنمون حجم با یدانشگاه کراچ یاقتصاد یقاتمرکز تحق یلۀوس بهشده است. آمار و اطالعات الزم 

 اه کشش بودنیینپا که دهدمی نشان نتایجاست.  شده  یآور جمعشهر بزرگ پاکستان  یازدهمالک ساکن در  یمسکون

 باال است. ینسب طور به ،شدهو متقاطع برآورد یمتیق یها کششاست و  یکم یرهایمتغ یبوده و مقدار آن برا یدرآمد

 یساختار یاتخصوص یبه بررس یشهر کراچ یدو بافت جد یمیقد ۀفرسود یها بافت ۀمطالع با( 5330)و پاشا  لودهی

 یکاساس، ابتدا توابع هدان یناستوار است. بر ا یکاستفاده از تابع هدان اساسبر ،ها آن یمسکن پرداختند. متدولوژ یتقاضا

مسکن  ۀینهز ۀمعادل ،آمده دست به یکیهدان یها ارزشبرآورد شده و سپس با استفاده از  یدو منطقه از شهر کراچ یبرا

 یها کششمخارج مسکن داشته است.  یاثر مثبت رو ،یالتتحص یزانم که دهدینشان م حاصل یجبرآورد شده است. نتا

کمبود خدمات  ،درواقعبرآورد شده است.  58/6و  8/5 ترتیبشهر به یمو قد یدجد ۀیمسکن در دو ناح یتقاضا یدرآمد

 مستقیم دخالت ایران در .است بوده مناطق این در مسکن از استفاده به میلیکم یلاز دال یکی (...و برق آب،) یشهر

 دولت فعالیت میزان ،(5916 ۀده اول ۀنیم) مسکن به نیاز اوج در و است کم مختلف های دوره در مسکن تأمین در دولت

 مسکن ۀزمین در دولتی گذاری سرمایه نیز انقالب از پس. است رسیده خصوصی بخش فعالیت چهارم یک به بخش این در

 گذاری سرمایه میانگین 5901-5961 های سال ۀفاصل در ،مثال برای .است نبوده توجه قابل خصوصی بخش با مقایسه در
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 ۀسابق کشور در اجتماعی مسکن سیاست ،جهت بدین (.19: 5925 ریاضی،) است بوده درصد 4 مسکن بخش در دولتی

 بررسی قابل های جنبه و دیگر کشورهای در اجتماعی مسکن ۀتجرب» ۀمقال در( 5969) اهری ،زمینه این در .ندارد چندانی

 طرح چارچوب در که «مقدور و مناسب الگوی اجتماعی، مسکن» ۀمقال در( 5961) وی همچنین و «ایران کشور در

( 5961) نژادعربی .پردازدمی تهران شهر در اجتماعی مسکن بررسی به است، شده تهیه مسکن مصرف الگوی پژوهشی

 پرداخته شیراز شهر در اجتماعی مسکن ۀمطالع به شهری درآمد کم های گروه برای مسکن ۀتوسع های سیاست بررسی در

 مسکن سیاست .پردازدمی درآمد کم های گروه مسکن های سیاست بهترشدن برای هایی پیشنهاد و راهکارها ۀارائ به و

 اجاره اجتماعی، ،شده حمایت آزاد، مسکن های سیاست اخیر های دهه در اما ،ندارد ایران در چندانی ۀسابق ،قیمت ارزان

 و تهران شهری ۀمنطق در مهم شهرهای کالن از یکی عنوان به کرج شهر. است شده جیار مهر مسکن و تملیک شرط به

 اساسی مسئلۀ. دارد درآمد کم های گروه برای مسکن تأمین به نیاز ،کار نیروی و صنعت قطب و مهاجرپذیری لحاظبه

 تأمین چگونگی ،مقاله این ارائۀ از هدف ،بنابراین ؛است کرج شهر در درآمد کم گروهای مسکن تأمین الگوی ،پژوهش

 .شود می پرداخته آن به مقاله این در که ستا درآمد کم های گروه برای مسکن

 

 پژوهش نظری مبانی

 مسکن تأمین جهت هبیتات، ۀبرنام قالب در وام اعطای و قیمت ارزان های خانه ایجاد را شهری نوسازی ۀبرنام دیسیر،

 ارائه ملل سازمان سوی از 8666 ۀده در سرپناه تأمین جهانی راهبرد .(5326 دیسیر،) دکن می مطرح درآمد کم های گروه

 نیازهای و( 816 :5964 دژکام،) است بررسی قابل بازار سازوکار وزۀح در مسکن مشکالت بازار، و اقتصاد دیدگاه از. شد

 های گروه مسکن تأمین به مربوط دیدگاه (.860 :5965 ،الدینی سیف) شود انجام خصوصی بخش طریق از باید مسکن

 طبقات برای مسکن ساخت خصوص در حمایتی های برنامه مالیاتی، اعتبارات تأمین اجاره، مستقیم ۀیاران برنامۀ ،درآمد کم

 (.8660 میلستار،) .کند می مطرح را ینیپا ییتوانا با

 های یاستساست در  یهیمسکن با نگرش بر عرضه بوده است. بد های یزیر برنامه ،توانمندسازی روش در تاکنون 

 یخصوص بخش قیتشو یدولت برا وسیلۀبه ییها مشوق جادیا و دولت توسط میمستق وساز ساختبر  ،ها برنامه نیتحقق ا

کمک به  یجا بهروش، دولت  نیمسکن با نگرش بر تقاضا است. در ا ینتأم های یاستس حاضر، درحالشده است.  یدتأک

تا  کند یممتمرکز  (هدف یها گروه) مسکن به ازمندین ایمسکن  یمتقاض به کمک جهت در را خود امکانات ،وساز ساخت

 ها دولت .شود عرضه شیو افزا بازار مسکن شدنموجب فعال ،مؤثر یتقاضا تر یقدق ریتعب به ای باالبردن سطح تقاضا

 طشرای بهبود به که داشتند را آن آمادگی هم و بودند فقیر هم که هایی خانواده برای را مالی های کمک اعطای روش

 و مسکن ۀزمین در را خود مؤثر تقاضای آن وسیلۀ به تا دکر می کمک فقرا به روش این. ندکرد ابداع د،کنن کمک خودشان

 (.9: 8664 ،گیلبرت) ددهن شافزای خصوصی اجتماعی مسکن خصوص به

 یدگاهد ینبازار هستند. ا یزمچرخاندن مکان یبرا یعامل عنوان بهفقط  ،دولت دخالت طرفدار مسکن بازاری اقتصاد در

نبوده و  کارساز یبازار رقابت یو عوامل خارج یعموم یکاالها ی،انحصار یمانند کاال هایی یتاعتقاد دارد که تنها در موقع

 ،مسکن بازار در دولت محدود دخالت طرفدار گروه این. است جدا ها یژگیو ینبازار موفق نخواهد بود و مسکن از هر سه ا

 .هستندمسکن  ینو کمتر در امر تأم یهکار و انتقال سرما (5325 ی،)برن یفیتبه ک یدنبهبودبخش برای

 از کیی. است سکونت کیفیت ارتقای روش شهری، درآمد کم های گروه مسکن تأمین ربارۀد دیگر های نظریه جمله از

 ،باشد نداشته وجود تناسبی درآمدشان و سکونتگاه ۀبالقو ارزش بین اگر که است این هریش درآمدکم های گروه مشکالت

 و زمین تأمین ۀنظری. گردد بازمی قبلی مساکن به دوباره خود و فروخته باالتر درآمدی های گروه به را خود سکونتگاه

 مختلف کشورهای ۀعالوهب 5366 ۀده از شهری درآمد کم های گروه برای خدمات و زمین تأمین با ارتباط در خدمات،
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 روش این .است بوده مفید شهری درآمد کم افراد مسکن تأمین در آن نتایج که درآمد اجرا به ییهاطرح و دش مرسوم

 جمله از اجتماعی خدمات ،ونقل حمل ارتباطات ۀشبک فاضالب، سیستم آشامیدنی، آب مانند الزم خدمات تأمین تواند می

 سازد پذیر امکان مسکن متقاضی درآمد کم های گروه برای را یحلم تسهیالت سایر و خرید مراکز ،ها کلینیک ،مدارس

 .(560 -501 :5336 ،مریل)

 کار این اگر و دارد را زمین کنندۀ آوری جمع یک نقش دولت خدمات، و زمین تأمین روش در «پتی» دیدگاه از

 را زمین قطعات ،دولت .کرد خواهند تصرف غیرقانونی صورت به را ها زمین درآمد کم افراد نگیرد، صورت دولت وسیلۀ به

 اندری، و پتی) کند می عرضه متقاضیان به سپس و دکن می بنا را شهری اتیسستأ ،کند می سازی آماده خریداری از پس

 های سیاست ترین رایج مالی، های کمک نظریۀ .است پرهزینه مسکن مشکل حل برای رویکرد این رسد می نظربه .(5325

 کارایی بهبود اعتبار، و وام ۀهزین کاهش مالی، منابع تجهیز دیدگاه، این در .است درآمد کم های گروه برای تأمین دولتی

 :5921 ،پورمحمدی) است اساسی اقدامات از ،آن بازگشت ضمانت برای یایمن های سیستم بینی پیش و مالی های واسطه

 اقتصادی، های نظریه دولتی، نهادهای ،ها شهرداری اقدامات محلی، های دولت نقش بارۀدر دیگری های دیدگاه (.595

 بازار در دولت دخالت ۀنظری ،طلب اصالح ۀنظری ،بنیادگرا ۀنظری منفعل، و خنثی ۀنظری فقرا، مسکن ساماندهی ۀنظری

 ۀنحو مورددر ،مسکن از زمین قیمت حذف ۀنظری سهامی، روش مسکن، خرید ۀیاران ۀنظری ،بها اجاره ۀیاران ۀنظری مسکن،

 مسکن تأمین با ارتباط در نظری کلی چارچوب ،درمجموع (.5931 زیاری،) دارد وجود درآمد کم اقشار مسکن تأمین

 :(8660 دیگران، و میلز) شوند می بندی دسته گروه سه در درآمد کم های گروه

 ؛آورند می فراهم مسکونی های مجتمع یا منفرد های مسکن برای را ای اجاره مستقیم ۀیاران که ییهانظریه .5

 ؛است ینیپا ۀاجار با مسکونی واحدهای ایجاد آن نتیجۀ که مالیاتی اعتبارات ساختنفراهم که ییهانظریه .8

 .است ینیپا توانایی با طبقات برای مسکن ساخت به مربوط حمایتی های نظریه .9

 

 تحقیق روش

. است کرج شهر قانونی ۀمحدود پژوهش، قلمرو. است تحلیلی-توصیفی آن بررسی روش و ای توسعه-بنیادی تحقیق نوع

 مسکن مالکیت جرین،أمست درصد مالکیت، درصد خانوار، بعد زیربنا، سطح ،ها دهک :از اند عبارت بررسی مورد متغیرهای

 وام، اقساط پرداخت توان خانوار، کل ۀهزین در مسکن ۀهزین سهم مسکن، ۀهزین رایگان، مسکن ،خدمت برابر در

 سال مسکن نفوس سرشماری آمار طریق از اطالعات آوریگرد روش. بالعوض کمک خانوار، انداز پس بانکی، تسهیالت

 ،پژوهش این در. شود می استفاده درآمد کم و پذیر آسیب های گروه تعیین برای ،آمار مرکز آماری های بلوک از .است 5936

 از پس. است شده گرفته درنظر 0 تا 9 های دهک درآمد کم های گروه و دوم و لوا دهک( فقیر) پذیر آسیب های گروه

 صورت به ها یافته ،آمار مرکز های داده از گیری بهره با ،منابع و متون طریق از نظری مبانی و مقدمه در پیشینه های بررسی

 .دنشو می بررسی کیفی سپس و کمی

 

 ها یافته و بحث

 کرج شهر فیزیکی ۀتوسع تحوالت

 هاییباغ و کشاورزی های زمین از ای مجموعه 5991 سال در ،شود می شناخته کرج شهر کالن نامهب اکنون که ای محدوده

 حسن زاده امام محور و قزوین-تهران محور وجود دلیلبه ،کرج شهر اولیه ۀهست مرکزی نواحی. است داده  جای خود در را

 گرفته شکل کرج میدان پیرامون در ،ها آن اطراف در عباسی شاه کاروانسرای و حسن زاده امام مانند فضاهایی استقرار و

 را کرج شهری ۀهست جنوبی بخش کشاورزی، ۀدانشکد به مربوط کشاورزی های زمین و هاباغ زمانی ،دوره این در. است
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 مرز شهر، ییفضا ساختار ۀسازند محور دو تالقی محل در شهری ۀمحدود اصلی ۀگر عنوان به کرج میدان و دهکر محدود

 .کرد می مشخص را آن شمال

 توسعه و رشد( شهر ۀاولی ۀهست) کرج میدان پیرامون در کرج شهر ،5946 ۀده تا 5966 ۀده اوایل میان زمانی ۀباز در

. شدند ایجاد آن در شهربانی و بخشداری تلگراف، و پست ۀادار مانند انتظامی و اداری فضاهای از بسیاری و کرد پیدا

 این در قزوین-کرج و چالوس-تهران های جاده تالقی کرج، شهر فضایی ساختار در کرج میدان اهمیت دلیل ترین مهم

 با زمانی ۀباز آن در و بود شده  واقع 5 ۀشمار ۀحوز کنونی ۀمحدود در کرج شهر ۀاولی ۀهست ،بنابراین ؛تاس مکان

 .بود شده احاطه هاباغ و کشاورزی زمین از ای گسترده سطح و برجی سرآسیاب و آباد حاجی کالک، حصار، روستاهای

 آزادراه ساخت به توان می 5911 تا 5946 های سال زمانی ۀباز در کرج شهر در تأثیرگذار ای توسعه عوامل ترین مهم از

 های جاده وجود به توجه با ارتباطی نظر از 5 ۀشمار ۀحوز اهمیت افزایش و شمسی هجری 5942 سال در کرج-تهران

 مذکور محورهای امتداد در ،زمانی ۀباز این در جدید شدۀ ساخته نواحی بیشتر. کرد اشاره قزوین-کرج و چالوس-تهران

 .دارد کرج شهر کالبدی رشد در بسیاری اهمیت ارتباطی ۀشبک عامل بررسی، مورد زمانی ۀباز در ،بنابراین ؛اند یافته توسعه

 تمرکز بهشتی محور امتداد در و کرج میدان در جدیدی شهری های فعالیت ،5901 تا 5911 های سال زمانی ۀدور در

. کردند پیدا رشد ها آن پیرامون در فعالیت مراکز به دسترسی هدف با عظیمیه، ۀمحل ویژه به و مسکونی نواحی و یافتند

 ،اکولوژیکی ارزش دارای های زمین در مسکونی نواحی گسترده صنعتی فضاهای نیاز به توجه با ،دیگر سوی از همچنین

 خود، کارکنان و کارمندان اسکان برای. است داشته کرج شهر فیزیک ۀتوسع و ییفضا ساختار در زیادی تأثیر

 عوامل .گرفت انجام کرج-تهران آزادراه جنوبی بخش در مسکن های تعاونی قالب در گوناگونی مسکونی وسازهای ساخت

 فرایند در ،ترتیب بدین .دهستن ارتباطی ۀشبک و فعالیت ساختار با مرتبط عوامل ،بررسی مورد زمانی ۀباز در توسعه بنیادین

 اقتصادی-اجتماعی هایمیانگین ،اصلی مکان عنوان به شهر مرکز به دسترسی سهولت ورودی، مهاجر جمعیت اسکان

 .دارد باالیی بسیار میتها

 رشد ،5961 تا 5901 های سال میان مسکن به تقاضا افزایش و کرج شهر به مهاجر جمعیت باالی شمار به توجه با

 ،زمانی ۀدور این در فضایی ساختار در بنیادین ای توسعه عامل. است گرفته صورت بیشتری سرعت با دوره این در کالبدی

 برمبنای مهاجر افراد نظر از ،سکونت برای مناسب مکان انتخاب ،ترتیب بدین. است بوده زمین ساختار با ارتباط در بیشتر

 های زمین در بیشتر مسکونی نواحی ۀتوسع ،درنتیجه. است شده انجام استطاعتقابل مسکن به دسترسی و زمین قیمت

 روی و ای کوهپایه های زمین در غیررسمی اسکان قالب در یا حوزه غربی بخش در شده تفکیک یهاباغ و کشاورزی

 سرشتی دارای که برجی آسیاب ۀمحل در واقع های زمین نیهمچن. است گرفته صورت شهر شرقی بخش در ارتفاعات

 دانشگاه ایجاد. است شده انجام وسازساخت غیرمجاز صورت به ،نداشتند یمشخص زمین مالکیت ساختار و بوده روستایی

 داشته ها آن پیرامونی های زمین شدن ساخته در زیادی تأثیر نیز آن ۀمحدود در آزاد دانشگاه و غربی شمال بخش در هنر

 موجب ،محدوده این به کار و تحصیل هدف با افراد ۀمراجع افزایش و عالی آموزش وسیع ۀپهن ایجاد ،ترتیب بدین. است

 .است شده مذکور ۀمحدود در مسکونی های پهنه و فعالیت فضاهای گیری شکل

 در سکونت برای تقاضا افزایش موجب 5966 سال در کرج-تهران مترو خط اندازی راه و کرج مترو ایستگاه ساخت

 ۀدور در. شد پایتخت به سفر برای زمانی و مالی های هزینه کاهش و مترو به دسترسی سهولت منظور به 5 ۀشمار ۀحوز

 در زیادی ثیرأت اکولوژیکی ارزش دارای های زمین در نواحی ۀگسترد وسازهای ساخت ،5921 تا 5961 های سال زمانی

 .است داشته کرج شهر توسعۀ و فضایی ساختار

 کرج شهر نقش ایفای و 5923 سال در البرز استان تأسیس ،5931 تا 5921 های سال در تأثیرگذار عامل ترین مهم

 جدید نقش براساس جدید های فعالیت ایجاد و اداری های فعالیت تمرکز دلیلبه ،دوره این در. است استان مرکز عنوان به
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 جمله از شهری ۀتوسع های برنامه ۀارائ ضمن ،دوره این در. یافت افزایش فعالیتی و جمعیتی تراکم میزان کرج، شهر

 و جامع های برنامه و شهری افت دچار نواحی احیای و بازآفرینی ،غیررسمی های سکونتگاه توانمندسازی های برنامه

 و مسکن نیازهای به پاسخگویی منظور به. دش فراهم مسکونی نواحی در ساختمانی تراکم افزایش راه از کرج شهر تفصیلی

 تراکم افزایش و شهر درون خالی های زمین از استفاده براساس الزم، فضای و زمین جمعیت افزایش از ناشی خدمات

 .دش تأمین وسازها ساخت در ساختمانی

 

 کرج شهر مسکن وضعیت تحلیل و بررسی

 تعداد کم تراکم. است بوده واحد 421.101 کرج شهر مسکونی واحدهای تعداد 5936 سال سرشماری آخرین آمار براساس

 واحد در نفر تراکم ،669/5 مسکونی واحد در خانوار تراکم ،426،649 خانوار تعداد ،درصد 2/86 هکتار در مسکونی واحدهای

 مسکونی واحدهای تفاضل حاصل اگر. است بوده 28/5 اتاق در نفر تراکم و 62/5 مسکونی واحد در تراکم ،98/9 مسکونی

 درصد ،(خانوار هر برای مسکن یک برابر در) شود می نامیده مسکونی واحد کمبود ،معمولی خانوارهای تعداد از موجود معمولی

 که باالست نشینی اجاره درصد و کم مسکن مالکیت میزان اما ،است درصد 9/6 برابر کرج شهر در مسکونی واحدهای کمبود

 نشان 5936 سال در کرج شهر در مسکن کیفی های شاخص بررسی .دارد نیاز درآمد کم گروهای برای مسکن به مسئله این

 .گیرندمی قرار موارد سایر در درصد 1/56 آرمه، بتن صددر 6/48 فلزی، اسکلت ساکنم 2/93 که دهد می
 

 کرج شهر در مالکیت ةنحو برحسب معمولی مسکونی واحد تعداد ۀمقایس .6 جدول

 درصد مسکونی واحد تعداد مصرف ةنحو ردیف

 5/48 861،440 بنا زمین ملکی 5

 5/56 43،549 (اعیان) بنا ملکی 8

 5/48 861،284 استیجاری 9

 6/6 9،416 خدمت برابر در 4

 3/9 53،848 رایگان 1

 1/6 8،113 سایر 0

 0/6 8،060 اظهارنشده 6

 566 421،101 مجموع 2

 ایران آمار مرکز: منبع

 

 در مسکن و زمین مالکیت سرشماری آخرین نتایج براساس کرج شهر در مسکونی واحد تصرف ۀنحو شاخص بررسی

 3/9 رایگان درصد، 6/6 خدمت برابر در درصد، 5/48 استیجاری درصد، 56( اعیانی) بنا مالکیت درصد، 5/48 کرج شهر

 است درصد 8/18 برابر کرج شهر در مالکیت اساس، این بر. است بوده درصد 0/6 اظهارنشده درصد، 1/6 سایر و درصد

 .دارند نیاز ملکی صورت به مسکونی واحد به مردم درصد 46 که است این بیانگر ارقام این که

 
 (درصد) 6948 سال در کرج شهر در( مترمربع) زیربنا سطح .8 جدول
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 سطوح درصد 5/96 یعنی(. 8 جدول) است کم مساحت دارای و خرد سطح در مسکونی واحدهای اغلب ،حاضر درحال

 واحدهای از نیمی ،درواقع. است مترمربع 16 زیر درصد 1/1 و 61 -15 بین کرج شهر در مسکونی واحدهای زیربنای

 .شود می شامل را درآمد کم و فقیر های گروه اغلب که است مترمربع 566 زیر مسکونی

 

 درآمد کم های گروه تعیین

 خانوار، انداز پس عنصر سه ترکیب از مسکن خرید ۀهزین تأمین به قادر که هستند خانوارهایی ،درآمد کم خانوارهای

 متفاوت ای هزینه مختلف های دهک در عنصر سه این از هریک سهم اما ،نیستند بالعوض کمک و بانکی تسهیالت

 های گروه جزء ،یستندن عامل سه این ترکیب با مسکن خرید ۀهزین تأمین به قادر که خانوارهایی ،دیگر  عبارت به. است

 گروه در نیز ،هستند مسکن خرید هزینه تأمین به قادر بالعوض کمک دریافت بدون که خانوارهایی و پذیر آسیب

 مالی منابع تأمین در عنصر سه این از هریک سهم تعیین منظور به .ندشو می بندی دسته باال و متوسط درآمد با خانوارهای

 سوم یک نیز و( 9 جدول) خانوار ۀهزین سبد در مسکن ۀهزین عدد دو از ،درآمد کم های گروه دنکردار خانه برای نیاز مورد

 برای ساله 86 بازگشت ۀدور براساس .است شده استفاده بانکی تسهیالت بازپرداخت قدرت عنوان به خانوار ۀهزین کل

 پرداختقابل تسهیالت درصد 88 و درصد 52 -54 و( الحسنه قرض) درصد 4 متفاوت سودهای و کارمزد و تسهیالت

 .است دهش محاسبه مسکن خرید ۀهزین از بخشی تأمین منظور به دهک هر برای

 
 کرج شهر در (6948) درآمدی های دهک ۀهزین در مسکن های هزینه درصد. 9 جدول

 کل
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9/83 5/80 80 81 2/81 2/81 2/80 4/86 2/83 3/83 2/96 

 (نگارنده محاسبات براساس) ایران آمار مرکز: منبع

 

 و درصد 8/80 برابر ترتیببه فقیر یا پذیر آسیب دهک یعنی 8 و 5 دهک مسکن ۀهزین ،شده انجام محاسبات براساس

 2/81 درصد، 3/84 برابر ترتیببه 0 ،1 ،4 ،9 های دهک یعنی درآمد کم های گروه مسکن های هزینه. است درصد 80

 و فقیر های گروه از باالتر ،کرج شهر در ثروتمند های گروه مسکن ۀهزین. است درصد 62/80 درصد، 2/81 درصد،

 خانوارهای ،درمجموع که است درصد 9/83 برابر 5936 سال در کرج شهر در خانوار ۀهزین متوسط. است درآمد کم

 .شود می مسکن ۀهزین صرف درآمدشان از درصد 80 حدود کرج شهر در درآمد کم

 های دهک در خانوارها توسط دریافت قابل وام کل مبلغ و ماهیانه اقساط ،4 جدول در زیر فرمول از گیری بهره اب

   .شودمی محاسبه ،شده تعیین سودهای و کارمزد با متناسب مختلف

/ ( / )
G

(( / ) 






S * S T

S T

V *  
1

1200 1 1200

1 1200
  

G: پرداخت قابل ۀماهیان اقساط 

V :وام مبلغ 

S :سالیانه سود 

T :وام بازپرداخت ۀدور  

 
 / / )

( / )
V



 


* S T

TG* S  

S 11200 1200

1 1200 1
 



 6941زمستان ، 9 شمارة، 94 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 871

 محاسبه 9 جدول در ساله 86 بازپرداخت و درصد 88 و 52 ،54 سود نرخ با انهیماه اقساط زانیم و وام مبلغ برآورد

 .است دهش

 ،مسکن متیق 4 جدول در که شود یم محاسبه آن متراژ به توجه با مسکن متیق ،ریز روابط از استفاده با نیهمچن

 (است شده نظر صرف یمسکون واحد متیق در نیزم متیق ۀمحاسب از جدول نیا در که) است شده  محاسبه

B= (Si+RI+Ai+Pi+Ni) Di 

B :یمسکون واحد احداث یبرا ازین مورد نیزم مساحت 

Si :یمسکون واحد دیمف متراژ 

RI :پله راه یبرا ازین مورد مساحت 

Pi :نگیپارک یبرا ازین مورد مساحت 

Ni :یانبار ساخت یبرا ازین مورد مساحت 

Di :یبرا نیزم یپرت مساحت M (است متر 5/5 برابر که) یمسکون واحد دیمف مترمربع 

 :شود یم محاسبه ریز ۀرابط از یمسکون واحد کی ۀنیهز و

H=Bi*T 

H :یمسکون واحد کی ساخت ۀنیهز 

T :کشور در یمسکون واحد مترمربع کی ساخت ۀنیهز نیانگیم  

 
 6948 ۀپای سال براساس درآمدی های دهک اقساط مبلغ و وام بازپرداخت مالی توان .9 جدول

 68 4 8 7 1 0 9 9 8 6 ها دهک

 80/83 52/04 51/22 54/614 58/38 55/86 56/66 2/2 6/9 1/608 (تومان میلیون) سالیانه درآمد
 3/39 1/16 4/69 9/21 9/40 8/35 8/0 8/8 5/236 5/984 (تومان میلیون) مسکن ۀهزین
 ۀهزین در مسکن ۀهزین سهم

 (درصد) خانوار کل
80/5% 80% 81% 81/2% 81/2% 80/2% 86/4% 83/2% 83/3% 96/2% 

 سالیانه درآمد%( 9،99)9/5
 (تومان میلیون)

5/02 8/49 8/39 9/91 9/61 4/96 4/02 9/1 0/85 2/60 

 وام اقساط پرداخت توان
 و%( 4 کارمزد) الحسنه قرض

 (تومان میلیون) ساله 86 ۀدور
89/8 99/4 46/4 40/5 15/6 13/8 04/4 68/2 21/4 586/1 

 با وام اقساط پرداخت توان
 86 ۀدور و درصد 54 سود

 (تومان میلیون) ساله
55/9 50/9 53/0 88/4 81/8 82/3 95/4 91/1 45/0 12/6 

 با وام اقساط پرداخت توان
 86 ۀدور و درصد 52 سود

 (تومان میلیون) ساله
3/5 59/5 51/3 52/5 86/9 89/9 81/9 82/1 99/0 46/9 

 با وام اقساط پرداخت توان
 86 ۀدور و درصد 88 سود

 (تومان میلیون) ساله
6/0 56/3 59/8 51/5 50/3 53/9 85 89/2 86/3 83/9 

 6940 زیاری،: منبع

 

 

 



 877  ...درآمد کم های گروه مسکن تأمین الگوی

 

 زمین ۀهزین درنظرگرفتن بدون متفاوت متراژ با 6948 سال در مسکونی واحدهای ساخت ۀهزین .0 جدول

 ساخت های هزینه سایر و

 طبقه هر متراژ مفید متراژ شرح
 واحد هر کل متراژ

 (مترمربع)

 واحد یک ساخت قیمت

 (تومان میلیون)

 45/1 564 66 06 (پارکینگ با) خوابه یک واحد

 95/1 63 66 06 (پارکینگ بدون) خوابه یک واحد

 46/1 553 38 61 (پارکینگ با) خوابه 8 واحد

 96/1 34 38 61 (پارکینگ بدون) خوابه 8 واحد

 16/1 544 556 566 (پارکینگ با) خوابه 9 واحد

 46/1 553 556 566 (پارکینگ بدون) خوابه 9 واحد

 01/1 504 596 586 (پارکینگ با) خوابه 4 واحد

 11/1 593 596 586 (پارکینگ بدون) خوابه 4 واحد

 69/1 524 516 546 (پارکینگ با) خوابه 1 واحد

 09/1 513 516 546 (پارکینگ با) خوابه 1 واحد

 6940 زیاری،: منبع

 

 شده محاسبه 5936 سال در تومان میلیون 4/6 برابر ،لریا میلیون به مسکونی واحد مترمربع یک ساخت میانگین

 .است

 

 (تومان میلیون به) زمین قیمت احتساب با 6948 سال در مسکونی واحدهای ساخت ۀهزین .1 جدول

 شرح

 شده تمام قیمت

 وساز ساخت

 واحد هر های هزینه

 (زمین بدون)

 مورد زمین

 برای نیاز

 واحد هر

 هر قیمت متوسط

 زمین مترمربع

 مسکونی

 (تومان میلیون)

 زمین قیمت

 واحد هر برای

 مسکونی

 (تومان میلیون)

 واحد هر کل قیمت

 با مسکونی

 زمین احتساب

 (تومان میلیون)

 62/4 84/3 5/6 533/4 1/19 (پارکینگ با) خوابه یک واحد

 بدون) خوابه یک واحد
 (پارکینگ

9/49 533/4 5/6 84/3 02/8 

 35/9 95/8 5/6 843/4 8/06 (پارکینگ با) خوابه 8 واحد

 بدون) خوابه 8 واحد
 (پارکینگ

3/43 843/4 5/6 95/8 25/5 

 555/1 46/8 5/6 506/3 8/65 (پارکینگ با) خوابه 9 واحد

 بدون) خوابه 9 واحد
 (پارکینگ

05 506/3 5/6 46/8 565/8 

 552/1 42/0 5/6 534/9 5/26 (پارکینگ با) خوابه 4 واحد

 بدون) خوابه 4 واحد
 (پارکینگ

3/03 534/9 5/6 42/0 552/1 

 541/3 10/3 5/6 886/0 23 (پارکینگ با) خوابه 1 واحد

 591/6 10/3 5/6 886/0 2/62 (پارکینگ با) خوابه 1 واحد

 6940 زیاری،: منبع

 .سازی محوطه ،سازی آماده انشعابات، ،مهندسی  نظام بیمه، پروانه، ۀهزین با* .طبقه 4 طبقات تعداد**
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 کرج شهر تیجمع ینیب شیپ

 رشد زانیم. است بوده نفر 5،054،666 و نفر 5،920،666 برابر بیترتبه 5936 و 5921 یها سال در کرج شهر تیجمع

 ،شده انجام محاسبات برابر .است بوده درصد 81/5 یعیطب رشد و درصد 63/9 برابر 5936 -5921 ۀدور در یواقع ۀساالن

 برابر ،کرج شهر در 5936 -5921 ۀدور در( شدهیسرشمار تیجمع یمنها یعیطب رشد با تیجمع حاصل) مهاجرت خالص

 رشد ها آن حاصل که یعیطب رشد و خالص مهاجرت کردنلحاظ با. است بوده بالغ( نفر 866/80 ساالنه) نفر 666/595

 5461 ،5466 ،5931 افق در کرج شهر تیجمع .است شده  داده نشان 5461 افق تا تیجمع رشد ،(6 جدول) است یواقع

 .است نفر 8،622،666 و نفر 5،366،666 نفر، 5،253،666 برابر بیترتبه

واحد مسکونی و در  46،262حدود  5466 -5931واحد مسکونی، دورۀ  01،046حدود  5931 -5936های در سال

 (.6مسکونی جدید باید احداث شود )جدول  واحد 99،096حدود  5461 -5466های سال

 
  6987 -6948 یهاسال در داالحداثیجد یمسکون واحد و یمسکون واحد خانوار، ت،یجمع ینگر ندهیآ. 7 جدول

 کرج شهر کالن در

 جدیداالحداث مسکونی واحد خانوار یا مسکونی واحد جمعیت رشد میزان جمعیت سال

5936 5،054،666 63/9 421،101 - 
5931 5،253،666 48/8 115،858 01،046 
5466 5،366،666 02/5 133،636 46،262 
5461 8،622،666 5/5 098،686 99،096 

 6940 زیاری،: منبع

 

 کرج شهر در درآمد کم های گروه مسکن برآورد

 مسکونی واحدهای ساخت ۀهزین 1 جدول در و 4 جدول در درآمدی های دهک اقساط مبلغ و وام بازپرداخت مالی توان

 مسکونی واحدهای ساخت ۀهزین ،0 جدول در و ساخت های هزینه سایر و زمین ۀهزین درنظرگرفتن بدون متفاوت متراژ با

 .است شده ارائه( تومان میلیون به) زمین قیمت احتساب با

 دلیل، این به. دنیستن زمین قیمت از فارغ حتی مسکن تأمین به قادر ،بالعوض کمک وندب 8 و 5 دهک های خانواده

 گرفتن با و بالعوض کمک دریافت بدون 0 تا 9 های دهک. نامید توان می فقیر یا پذیر آسیب های دهک را دهک دو این

 زمین قیمت احتساب بدون ساختمان خرید ۀهزین تأمین به قادر ،اقساط بازپرداخت توانایی حد در الحسنه قرض تسهیالت

 عنوان به 0 تا 9 های دهک ،بنابراین ؛هستند بالعوض کمک دریافت نیازمند زمین قیمت تأمین برای اما ،دهستن

 خانوارهای. است مشاهده قابل 0 و 9 دهک بین بارزی تفاوت اساس، این بر. شوند می بندی دسته درآمد کم های دهک

. هستند خود مسکن تأمین به قادر بانکی تسهیالت از استفاده نیز و خود انداز پس قدرت از استفاده با 56 تا 6 های دهک

 ۀانباشت نیاز ،درآمد کم اقشار تعیین به توجه با .شوند می بندی دسته پردرآمد و درآمدمیان های دهک به نیز ها دهک این

 ،هستند 0 تا 9 درآمدی های دهک( دارند مسکن خرید به نیاز نشینان اجاره ازیر) جرینأمست همان که را گروه این مسکن

 واحد 861،284 برابر 5936 سال در کرج شهر استیجاری مسکونی واحدهای کل کهنجاآ از. است شده ارائه 2 ولجد در

 واحد 23،982 یا درصد 4/49 و پذیر آسیب های گروه به متعلق واحد 46،141 تا درصد 5/89 حدود ،بنابراین ؛است بوده

 واحدهای بررسی این در .است 56 تا 6 دهک های گروه به متعلق 02،315 یا درصد 1/91 و درآمد کم های گروه به متعلق

 (.3 جدول) است نشده محاسبه ،نداهبود مالک که مسکونی
 

 



 874  ...درآمد کم های گروه مسکن تأمین الگوی

 

 کرج شهر در ها آن نیاز مورد مسکن و درآمد کم های گروه وضعیت بررسی .8 جدول

 68 تا 7 دهک 1 تا 9 دهک 8 و 6 دهک کل شرح

 02،315 23،982 46،141 861،284 مسکونی واحد کل جمع

 1/99 4/49 5/89 566 کل درصد

 3،842 56،985 86،968 40،345 خوابه یک واحد

 6/53 3/90 4/49 566 خوابه یک واحد درصد

 93،116 43،265 86،304 556،991 خوابه 8 واحد

 2/91 8/41 53 566 خوابه 8 واحد درصد

 50،648 56،623 1،469 46،394 خوابه 9 واحد

 3/46 3/41 8/59 566 خوابه 9 واحد درصد

 8،656 8،629 013 0،513 خوابه 4 واحد

 5/44 8/41 6/56 566 خوابه 4 واحد درصد

 646 108 580 5،411 خوابه 1 واحد

 6/18 0/92 6/2 566 خوابه 1 واحد درصد

 6948 ،ایران آمار مرکز آمار یبرمبنا نگارنده محاسبات: منبع

 
 کرج شهر در 6980 و 6988 ،6940 هایسال در درآمد کم های گروه مسکن برآورد .4 جدول

 نیاز مورد مسکونی واحدهای کل 68 تا 7 دهک 1 تا 9 دهک 8 و 6 دهک مسکن بدون افراد سال

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 

 6940 زیاری،: منبع

 

 به درآمدها کم های گروه مسکونی واحدهای تعداد 5461 و 5466 ،5931 های سال طی ،الزم محاسبات اساسبر

 درآمد کم های گروه مسکن نیاز 3 جدول به توجه با .(3 جدول) رسد می واحد 551،062 و واحد 563،405 واحد، 566،654

 5686 حدود ،است نیاز زمین مترمربع 551 به مسکونی واحد هر برای اگر که است مسکونی واحد 23،982 کرج شهر در

 ،آینده افق در مترمربع 551 کردنلحاظ با(. است شده گرفته درنظر طبقه 4 در مسکونی واحدهای) است نیاز زمین هکتار

 های گروه به بالعوض کمک پرداخت ،شده انجام های بررسی ساسبرا. است محاسبه قابل آینده برای نیاز مورد زمین

 ۀاجار ۀگزین از ،نشود فراهم کار این برای الزم مالی منابع اگر. است الزم مسکونی واحد زمین ۀتهی برای درآمد کم

 دهک یعنی دهک، هر برای وام میزان .برد بهره توان می ناخیر کمک و شهرداری اختیار در های زمین یا دولتی بلندمدت

 که خانوارهایی ،درآمد کم های گروه به کمک برای آنجاکه از .است شده  تعیین تومان میلیون 46 حدود( 0 تا 9) درآمد کم

 طریق از سال 86 مدت به دوخوابه متری 61 مسکونی واحد یک های هزینه پرداخت به قادر خود امروز درآمد 9/5 با

 که افرادی درآمد کم های گروه بین در و (0 ،1 ،4 ،9 های دهک) دارند را سالیانه درآمد حداقل و نیستند بانکی تسهیالت

 با مسکونی واحدهای تعداد اگر .آیند می حساب به مسکن نیازمند دارند، تصرف در مسکونی واحد استیجاری صورت به

 اقدامات با و ندارند مسکن ساخت به نیاز صورت این در ،است خانوار تعداد از بیش ،موجود خالی های خانه احتساب

 برای. شود ساخته مسکن دبای ها آن برای ،صورتاین غیر در ،دکر مسکونی واحد مالک را ها آن توان می مدیریتی

 پس ،هستند ساکن ای اجاره مساکن در بیشتر حاضر درحال اقشار این زیرا ؛ندارد وجود مسکن ساخت به نیاز شدندار خانه
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 آینده های سال در مسکونی واحدهای و مسکن ساخت .کرد کمک ها آن به مسکن خرید در هایی سیاست ارائۀ با توان می

 به توجه با .شود احداث مسکونی واحد باید و داشت نخواهد وجود مسکن دجدی خانوارهای برای زیرا ؛است توجه مورد

 الگوی نظر مورد سال تا آینده نیاز برای پس ،است ازدواج اثر در بیشتر شوند می تشکیل آینده در که هایی خانواده اینکه

 .دشو می پیشنهاد طبقه چهار سطح در و مترمربع 61 مفید زیربنای با واحدهایی ،ساخت

 
 درآمد کم های گروه برای( ریال میلیون) 6980 افق تا مسکن ۀهزین .68 جدول

 زمین احتساب با واحد هر قیمت واحد هر برای زمین قیمت زمین بدون واحد هر قیمت سال

5936 06 95 35 
5931 36 11 518 
5466 516 33 810 
5461 818 561 486 

 6940 زیاری،: منبع

 مترمربع 86/8 انباری - مترمربع 81 پارکینگ متراژ *

 

 ترتیببه 5461 و 5466 ،5931 های سال در تورم ضریب کردنلحاظ با و( 56 جدول) شده انجام های بررسی ساسبرا

 های گروه مسکن تأمین برای سرمایه زمین احتساب با ریال میلیون 486 ،810 ،518 ،متری 61 مسکونی واحد برای

 .است الزم درآمد کم

 

 درآمد کم های گروه مسکن تأسیس برای منابع تأمین الگوی

 باقیماندۀ دولت که هستند دولت کمک نیازمند همچنان ،الحسنه قرض تسهیالت دریافت به توجه با درآمد کم خانوارهای

 خط طریق از یا مسکن ۀیاران محل از یارانه پرداخت طریق از یا دکن پرداخت بالعوض کمک عنوان به را مسکن ۀهزین

 زمین روی بالعوض کمک این است ضروری دولت محدود مالی توان به توجه با .شود تأمین مرکزی بانک اعتباری

 به توجه با زیرا د؛دهن قرار مسکونی واحدهای سازندگان اختیار در زمین ،ها شهرداری یا دولت ،بنابراین ؛شود متمرکز

 وام ارائۀ با توانمی دیگر سوی از. است ممکن امر این دارد، قرار دولت اختیار در که مناسب و توجه قابل های زمین

 خدماتی ،است خانوارها برای مسکن شدۀارائه الگوهای از یکی که درآمد کم متقاضیان به درصد 4 کارمزد با الحسنه قرض

 وام مبلغ تنها نه ،گیرد قرار درآمد کم خانوار اختیار در مصوب و معمولی های بهره با وام این اگر اساس، این بر .کرد عرضه

 قرار متقاضیان اختیار در بالعوض صورت به را ها وام این حاصل باقیماندۀ باید دولت بلکه ،شود می ناچیز و اندک بسیار

 توسط ها وام این بازپرداخت آنجاکه از. است پیشنهادی الگوهای از یکی الحسنه قرض وام پرداخت ،درنتیجه .دهد

. کرد استفاده بعد های سال در ها وام تأسیس برای اقساط بازپرداخت محل از توان می ،شود می آغاز دوم سال از متقاضیان

 بالعوض کمک ،الحسنه قرض بانکی تسهیالت متقاضی، ۀآورد مبلغ ،(سالیانه درآمد چندبرابر) متقاضی ۀآورد درنهایت،

 .است درآمد کم های گروه مسکن مالی منابع تأمین برای پیشنهادی الگوهای از زمین برای بالعوض کمک زمین، جز  به

 عملی مالک ی،اقمار های شهرک یا شهر ای حاشیه نقاط کرج، شهر ۀفرسود های بافت در استفاده مورد های زمین 

 .شود داده اختصاص درآمد کم های گروه مسکن ساخت برای ها شهرداری یا دولت توسط باید که است ها زمین این برای

 ساخت از قبل که است گاز برق، آب، تأمین به نیاز شامل درآمد کم اقشار مسکن تأمین برای نیاز مورد منابع سایر

. دشو اقدام ساخت برای ،شورا این تأیید از پس و شده مطرح شهرسازی و معماری عالی شورای در مسکونی واحدهای

 :است زیر شرح به آن از مواردی که دارد وجود مسکن حمایتی نظام در هم مشکالتی البته

 ؛یارانه کنندۀ ارائه نهادهای تعداد .9
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 ؛الزم اطالعات نبود .0

 ؛ها یارانه این کنندگان دریافت درآمدی سطح به توجه بدون و یارانه پرداخت .3

 ؛اجرا و گذاری سیاست در پراکندگی .4

 ؛درآمد کم های گروه فرافکنی .5

 .ها یارانه نبودنهدفمند .6

 :دشو می ارائه زیر های پیشنهاد ،درآمد کم های گروه مشکالت رفع راستای در

 ؛حمایت به نیازمند خانوارهای دقیق شناسایی و تعریف .9

 ؛درآمد کم های گروه از حمایت دلیلبه واحد شهرسازی و حقوقی مالی، ۀحوز در مدیریت برقراری .0

 تجهیزات و تأسیسات سکونت، زیربنای لحاظبه و ساکنان زیستی شرایط به توجه با زندگی استانداردهای تدوین .3

 ؛...و

 ؛درآمد کم های گروه برای مسکونی واحدهای در استاندارد زیربنای سطح حداقل تأمین .4

 ؛مسکن خرید منظور به درآمد کم های گروه به ویژه تسهیالت و وام ۀارائ .5

 ؛درآمد کم خانوار ای هزینه سبد از مسکن ۀهزین حذف .6

 .ساخت برای زمین واگذاری .2

 

 گیری نتیجه

 و عبمنا ،متون از گیری بهره با و رایج های تکنیک کارگیری به و آمار مرکز آماری های بلوک طریق از حاضر، پژوهش در

. است دهش پرداخته کرج شهر در درآمد کم ویژه به و پذیر آسیب های گروه مسکن وضعیت بررسی به الزم، محاسبات

 5،054،666 به 5991 سال در نفر 91666 حدود از را کرج شهر جمعیت که گذشته سال 06 طی ،کرج شهر مهاجرپذیری

-به و مسکن مسئلۀ پژوهش، این در .است دهانرس نفر 5،266،666 حدود به( 5931) ،حاضر درحال و 5936 سال در نفر

 واحدهای کل از درصد 5/48 جرینأمست شهر این در. است شده داده قرار مسائل صدر در درآمد کم اقشار مسکن ویژه

 این در. است خانوار های هزینه کل درصد 80 درآمد کم های گروه مسکن ۀهزین و دهند می اختصاص خود به را مسکونی

 و 52 ،54 ،4 کارمزدهای با ...و الحسنه قرض وام اقساط پرداخت توان ،درآمد کم های گروه مسکن تأمین برای ،پژوهش

 درآمد کم های گروه مسکن به نیاز و مسکونی واحدهای کل خانوار، بعد جمعیت، مانند مسائلی. ندشد محاسبه درصد 88

 از و مسکن ۀهزین باقیماندۀ پرداخت طریق از درآمد کم های گروه مسکن تأمین الگوی .ندشد تعیین 5461 افق تا هم

 این بر. است دریافتقابل مرکزی بانک اعتباری خط طریق از و مسکن ۀیاران محل از یارانه پرداخت یا دولت طریق

 معمولی ۀبهر با وام. دهند قرار مسکونی واحدهای سازندگان اختیار در را زمین شهرداری یا دولت شود می پیشنهاد اساس،

 کمک بانکی، تسهیالت متقاضی، ۀآورد دیگر سوی از. گیرد قرار درآمد کم خانوارهای اختیار در است ضروری مصوب و

 تأمین الگوی. گیرد اررق نظردر درآمد کم های گروه مسکن تأمین برای زمین برای بالعوض کمک زمین، بدون بالعوض

 سایر. شود انجام کرج شهر در اقماری های شهرک یا شهر ای حاشیه نقاط فرسوده، های بافت از استفاده طریق از زمین

 ارائه شهرسازی عالی شورای مصوبات طریق از گاز برق، آب، شامل درآمد کم اقشار مسکن تأمین برای نیاز مورد منابع

 به را الزم های مشاوره و  گیرد اختیار در را درآمد کم گروهای مسکن تأمین ،جامعی و یکپارچه مدیریت همچنین. شود

 .است ضروری نیز درآمد کم گروهای از اطالعات بانک ۀتهی. ندک ارائه هدف گروه
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