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 ساکرامنتو) کانتی مسکن تراست صندوق (برنامھ
 پیشینھ: 

با ھدف افزایش و بھبود عرضھ واحدھای مسکونی مقرون بھ صرفھ بھ خانوارھای  1990این کانتی این برنامھ را در سال  -
ھای خانوارھای بسیار کم درآمد شامل یک خانواده چھار نفره با درآمد ساالنھ تقریبی بسیار کم درآمد ایجاد کرد. نمونھ

 ھمچون تھیھ غذا و خدمات مراقبت شخصی مشغول بھ کار ھستند. ھایی شود و عموماً در زمینھدالر می ۴۳۱۵۰
ھای فروشگاھی جدید یا انبارھا مقرر کرد این برنامھ کارمزدی را برای ساخت و سازھای غیرمسکونی ھمچون ساختمان -

(سازمان مسکن و  Sacramento Housing and Redevelopment Agencyکھ بھ حسابی برای استفاده و نگھداری 
، صندوق 2020شود. تا پایان سال ) بھ منظور ساخت مسکن مقرون بھ صرفھ واریز میSHRAسازی ساکرامنتو/باز

واحد مسکونی مقرون بھ صرفھ کمک  ۳۰۰۰میلیون دالر درآمد داشت و بھ ساخت تقریباً  ۴۷تراست مسکن کانتی جمعاً 
 کرد.

دالر در  0.26انتی در حال ارزیابی نرخ کارمزدھا بین تغییر نکرده است. در حال حاضر، ک 1992نرخ کارمزدھا از سال  -
ھا در کالیفرنیا، نرخ دالر در ھر فوت مربع با توجھ بھ نوع کاربری است. در سایر شھرھا و کانتی 0.97ھر فوت مربع تا 

کانتی  دالر در ھر فوت مربع متغیر است. 3.60دالر در ھر فوت مربع تا  0.76کارمزد ساختمان نوساز یک انبار از 
 کند.دالر در ھر فوت مربع برای یک انبار نوساز مطالبھ می 0.26ساکرامنتو در حال حاضر 

 ،Sacramentoبرنامھ صندوق تراست مسکن مشابھ در کالیفرنیا وجود دارد. در کانتی ساکرامنتو، پنج شھر ( 50تقریباً  -
Elk Grove، Rancho Cordova، Citrus Heights  وFolsomد مشابھی دارند. ) نرخ کارمز 

 ھدف:

ارزیابی و وضع کارمزد مناسب برای ساخت و سازھای غیرمسکونی بھ منظور استمرار افزایش و بھبود عرضھ واحدھای  -
 مسکونی مقرون بھ صرفھ بھ کارکنان.

ھای مستند کردن و مقدار سنجی اثرات ساخت و ساز ساختمان Housing Trust Fund Nexus Study Updateھدف  -
جدید غیرمسکونی و کارکنان شاغل در آنھا بر تقاضای مسکن مقرون بھ صرفھ است. بھ این دلیل کھ مشاغل در تمامی 

 ت.دھند، نیازھای مسکن مقرون بھ صرفھ در تمامی سطوح مشھود اسای از سطوح غرامت را پوشش میھا دامنھساختمان

 خط زمانی: 

 رویداد مھم بازه زمانی
 جلسھ حمایتی عمومی  2021تابستان 

 انتشار مطالعھ 2021تابستان/پاییز 
 ھای کانونیگروه 2021تابستان/پاییز 

) و کمیسیون سازمان مسکن و نوسازی Planning Commissionریزی (کمیسیون برنامھ 2021پاییز 
 ) Sacramento Housing & Redevelopment Agency Commissionساکرامنتو (

 ھیئت ناظران  2021/2022زمستان 
 

 دلیل دریافت نظرات عموم مردم: 

 Housingو عموم مردم برای بازبینی آخرین گزارش  Development Community، Housing Advocatesدادن فرصت بھ 
Trust Fund Nexus ) و گزارش توجیھی کارمزدFee Context Report (.و ارائھ نظرات درباره مبلغ کارمزد مناسب جدید 


