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تحلیل بازار ملک در مارس 2022 

در گزارش ماه گذشته بیان کردم که نشانه هایی از تغییر مسیر حرکت بازار نمایان شده است. 
اکنون نسبت به گذشته پیشنهادهای کمتری برای خرید یک خانه ارائه می شود و ترس مردم 
از ناتوانی در خرید خانه کاهش یافته است. البته این نشانه ها عجیب و غیرعادی نیستند. در 
دو سال گذشته آمار فروش خانه ها به بیشترین مقدار رسیده و قیمت آن ها در حال افزایش 
بوده است. حتما به این توجه کنید که هیچ درختی تا آسمان  رشد نخواهد کرد. منظورم از این 
جمله آن است که هیچ روندی پایدار نخواهد بود و در نهایت تمام روندهای صعوی متوقف 
خواهد شد. بازار ملک همواره نوساناتی داشته است. در حال حاضر که فعالیت های بازار اندکی 
کاهش یافته است، می توان گفت که احتماال سیر نزولی آن شروع خواهد شد. ماه گذشته که 
در حال نوشتن گزارش بازار بودم، بازده اوراق قرضه ی 5 ساله ی کانادا فقط 1.5% بود؛ درحالی 
که امروز به بیش از 2.5% رسیده است. به عبارت دیگر، فقط در عرض یک ماه مهم ترین عامل 
موثر در وضعیت ملک کانادا به اندازه ی 1% افزایش یافته است. این را بدانید که اوراق قرضه ی 
5 ساله ی کانادا نرخ وام با نرخ ثابت 5 ساله ی ما را تعیین می کند. اگر بازده اوراق قرضه 5 
ساله افزایش یابد، هزینه های وام )وام با نرخ ثابت( نیز افزایش می یابد )بهره افزایش می یابد(.

به عبارت دیگر، در 4 تا 5 هفته ی گذشته شاهد این بوده ایم که نرخ بهره ی وام 5 ساله از 2.8% به 4% افزایش 
یافته است. در نظر داشته باشید که تقریبا در یک دهه ی گذشته نرخ بهره به 4% نرسیده بود. 

البته تمرکز رسانه ها بر روی خریداران خارجی، سرمایه گذاران، مالیات و عرضه ی مسکن است. اما این را 
بدانید که نرخ بهره بیشترین تاثیر را بر روی بازار ملک ونکوور دارد. 
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بررسی دقیق تر نرخ بهره

شاخص  کرونا  ویروس  شیوع  آغاز  در 
قیمت یک خانه )با در نظر گرفتن تمام 
برابر  بزرگ  ونکوور  در  خانه ها(  انواع 
1,030,700 دالر و نرخ بهره ی ثابت وام 
پنج ساله برابر 1.5% بود. حال بیاید فرض 
کنیم که در آن زمان خریدار مبلغ %20 
down payment را پرداخت کرده است. 
 amortization در این صورت، اگر دوره ی
اقساط  می بود،  ساله   25 خریدار  وام 

ماهیانه ی او برابر 3296 دالر بود. 
با این حال امروزه این هزینه ها بسیار 
حاضر  حال  در  است.  گردیده  بیشتر 
 1,360,500 به  خانه  یک  معیار  قیمت 
دالر رسیده و نرخ بهره برابر 4% است. 
درنتیجه یک خریدار باید ماهیانه حدود 
پرداخت  وام  اقساط  بابت  دالر   5725

نماید. 
به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن قیمت و 
نرخ بهره ی جدید، اقساط پرداختی وام 
ویروس  شیوع  آغاز  به  نسبت  مسکن 
یافته  افزایش  دالر   2429 حدود  کرونا 

است.
اگر  حتی  که  باشید  داشته  نظر  در 
شش  با  را  کنونی  وضعیت  بخواهیم 
هفته ی گذشته مقایسه کنیم، افزایش 
در نرخ بهره و در نتیجه اقساط ماهیانه 
قابل توجه می باشد. در شش هفته ی 
پیش نرخ بهره ی وام مسکن 3% بود. با 
فرض بر اینکه قیمت خانه از 6 هفته ی 
پیش تا کنون تغییر نکرده است، یک 

خریدار باید ماهانه مبلغ 5150 دالر را به 
عنوان قسط پرداخت می کرد.  به عبارت 
دیگر، اقساط وام مسکن نسبت به 6 هفته 
پیش حدود 575 دالر بیشتر شده است. 
این مبلغ رقم ناچیزی در ماه نیست. به 
و  سوخت  قیمت  افزایش  اگر  خصوص 

مواد غذایی نیز توجه کنیم.
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غیر  ملک  بازار  در  فعالیت  کاهش 
عادی و عجیب نیست. اکنون سوالی 
که برای همه پیش آمده این است 
آینده چقدر  ماه  در 12  بهره  نرخ  که 
قطعیت  عدم  این  بود؟  خواهد 
تا  است  شده  باعث  اطمینان  و 
بکشند.  دست  فعالیت  از  خریداران 
آیا  که  نمی دانند  خریداران  اکنون 
همین االن خانه ای را خریداری کرده 
)قابلیتی   rate hold مزیت های  از  و 
که با توجه به آن نرخ بهره تا زمان 
تغییر  روز،   120 معموال  مشخص، 
نمی کند( استفاده کنند یا بهتر است 
صبر کنند تا قیمت خانه کاهش یابد 
و درنتیجه افزایش نرخ بهره جبران 

شود؟
 

 Bank of( کانادا  بانک  بهره ی  نرخ 
افزایش  در حال  Canada( همچنان 
است و بسیاری از اقتصاددانان کانادا 
انتظار دارند که امسال نرخ بهره در 6 
تا 8 مرحله افزایش یابد. من هنوز هم 
معتقدم که افزایش نرخ بهره بدون 
شک باعث کاهش قیمت خانه ها یا 

رکود خواهد شد. 

بنابراین سوال اصلی این است که آیا بانک 
مرکزی به منظور مهار تورم می تواند و یا 

می خواهد که بازار ملک را قربانی کند؟ 

این احتمال وجود دارد  به نظر من 
قیمت  که  زمانی  تا  کانادا  بانک  که 
سیاست  یابد  کاهش  اندکی  امالک 
سفت و سختی را در پیش خواهد 
گرفت. سپس روزی خواهد رسید که 
راجع به ثبات اقتصادی صحبت کنیم 
نه تورم. اگرچه این مسیری که پیش 
رو داریم جذاب نخواهد بود، اما دیگر 
هیچ راهی برای برگشت وجود ندارد؛ 
اقدامات خود را  چرا که بانک کانادا 

شروع کرده است.
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کاهش فعالیت در بازار خانه های ویالیی

در حال حاضر تعداد پیشنهادها برای خرید یک خانه کاهش یافته است، اما هنوز 
هم وضعیت بازار به نفع فروشندگان می باشد. 

همانطور که پیش تر بیان کردم، تقاضا به خصوص برای خانه های ویالیی در حال 
کاهش است و آمار فروش خانه نسبت به مارس گذشته با 34% کاهش همراه 
بوده است. مشکل این است که تعداد خانه های افزوده شده به بازار و تعداد 
خانه های موجود در بازار به شدت پایین است. به همین دلیل هم هست که 

قیمت خانه ها ثابت باقی مانده است.  
تعداد خانه های ویالیی افزوده شده به لیست فروش نسبت به مارس گذشته 

30% کاهش یافته است.
 

این موضوع باعث شده است که نسبت months of inventory بر روی عدد 2.4 
باقی بماند. در نظر داشته باشید که بازار زمانی به تعادل می رسد که این نسبت 

از 4 بیشتر شود. فعال چنین چیزی را مشاهده نخواهیم کرد.
دلیل ثابت ماندن قیمت خانه ها همین موضوع می باشد. تعداد خانه های کمی 
زمان  به  برسد  به حد مطلوبی  میزان  این  اینکه  برای  است.   بازار موجود  در 
بیشتری نیاز است. با توجه به این که مردم دیگر مانند گذشته تمایلی برای خرید 
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بازار کاندو هنوز هم در مسیر رشد قرار دارد

کسانی که گزارش های اخیر را مطالعه کرده اند می دانند که موضع من درباره ی بازار کاندوها بسیار 
خوشبینانه بوده است. در اکثر چرخه های بازار ملک، ابتدا قیمت خانه های ویالیی، بازار را به جلو 
هدایت می کند و در نهایت نوبت به کاندوها می رسد. به عبارت دیگر، ابتدا قیمت خانه های ویالیی 
افزایش می یابد و پس از یک مدت افزایش قیمت کاندوها آغاز می گردد. به نظر شما چرا چنین 
اتفاقی می افتد؟ دو دلیل برای این موضوع وجود دارد. 1. با افزایش قیمت، خریداران توانایی خرید 
سایر خانه ها را از دست می دهند و به ناچار به بازار کاندو روی می آورند. 2. سرمایه گذاران نیز با 
مشاهده ی افزایش قیمت کاندو به این بازار وارد می شوند. در حال حاضر نسبت کاندوهای فروخته 
شده به کاندوهای موجود در بازار )sale to active( برابر 72% می باشد. توجه داشته باشید که این 

نسبت از سال 2017 به بعد هرگز به چنین مقداری نرسیده است. 
این در حالی است که نسبت months of inventory به کمترین مقدار خود از سال 2017 به بعد و به 

1.4 رسیده است. 
در نهایت باید بگویم که با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای خرید کاهش می یابد و در نتیجه تعداد 
خانه های موجود در بازار افزایش می یابد. البته ما فعال به این نقطه نرسیده ایم. تا زمانی که نسبت 

month of supply زیر 2 باشد، قیمت خانه ها کاهش نخواهد یافت. 
اکنون قیمت کاندوها نسبت به سال گذشته 17% افزایش یافته است و به رشد خود در ماه های آینده 

ادامه خواهد داد. 

خانه ندارند، تعداد پیشنهادها برای خرید یک خانه کاهش یافته است. موضع 
مردم درباره ی خرید خانه در حال تغییر است. اگر مردم در گذشته می خواستند 
در عرض چند هفته خانه ای خریداری کنند، اکنون بیشتر تمایل دارند که خرید 
خود را به تعویق بیندازند تا خانه ی بهتری پیدا کنند. بنابراین دیگر برای خرید 
یک خانه 8 پیشنهاد ارائه نمی شود بلکه نهایتا 2 تا 3 پیشنهاد برای خرید آن 
ارائه می شود. البته وضعیت بازار هنوز هم به گونه ای است که رقابت برای خرید 
امالک وجود دارد. اما دیگر قیمت خانه ها توسط خریداران به شدت گذشته به 

سطوح بسیار باالیی نمی رسد.
قیمت  به  کنید،  خریداری  ویالیی  خانه ای  می خواهید  آینده  ماه  چند  در  اگر 
درخواستی فروشنده اعتماد نکنید. آمار موجودی خانه ها هنوز هم به گونه ای 
است که وضعیت بازار به نفع فروشندگان می باشد. البته به نظر من این وضعیت 

در آینده تغییر خواهد کرد. 
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مزایا و معایب به تعویق انداختن خرید خانه

آیا تا به حال به امید اینکه هزینه ها کاهش یابد صبر کرده اید تا خانه ای را در ونکوور خریداری 
کنید؟ این تصمیم شما شاید برایتان گران تر از چیزی که تصور می کنید تمام شود. 

اما ابتدا این به این اشاره کنم که دالیل خوب زیادی برای به تعویق انداختن خرید وجود دارد. 
به عنوان مثال: 

 شما به زمان نیاز دارید تا downpayment بیشتری را جمع کنید. جمع آوری چنین مبلغی 
کار راحتی نیست. 

 سبک زندگی شما در حال تغییر است. به عنوان مثال، شما قصد ازدواج دارید، می خواهید 
بچه دار شوید، نمی دانید که برای چه مدت در ونکوور زندگی خواهید کرد، یا اینکه در یک 
رابطه ی جدی هستید اما فعال رابطه ی شما در آن حد جدی نشده است که بخواهید زیر یک 

سقف زندگی کنید. 
 شغل و آینده ی شغلی شما تاثیر زیادی در انتخاب خانه ی مورد نظر دارد. به عبارت دیگر، اگر 
این انتظار را دارید که در آینده ی نزدیک درآمد خوبی کسب کنید، احتماال خرید خانه ی خود 

را به تعویق خواهید انداخت تا خانه ی بزرگ تر و راحت تری را خریداری نمایید. 
 وضعیت بازار. فرض کنیم نرخ بهره ها باال باشد و خانه هایی که می خواهید در فهرست فروش 
وجود ندارد و قیمت ها در حال ریزش هستند.  در این شرایط، به احتمال زیاد بخواهید خرید 

خانه ی خود را به تعویق بیندازید. 
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نکته ی مهم

البته کسانی نیز هستند که توانایی خرید خانه 
تصمیم  قیمت  کاهش  امید  به  اما  دارند؛  را 
اما  نکنند.  اقدام  خرید  به  فعال  که  می گیرند 
این نکته را بدانید که این استراتژی همواره 
مناسب نیست. معموال بسیاری از افراد زمان 
زیادی صبر می کنند تا قیمت خانه ها کاهش 
یابد؛ اما متاسفانه با گذشت زمان قیمت خانه 
باال می رود و در نهایت این افراد توانایی خرید 

خانه را از دست می دهند. 
کنید  درک  را  موضوع  این  بهتر  اینکه  برای 
آماری را استخراج کرده ایم تا هزینه ی به تعویق 

انداختن خرید خانه را به شما نشان دهیم. 
برای اینکه مقایسه ی عادالنه ای داشته باشیم، از 
متوسط قیمت خانه در تورنتو، و نرخ بهره های 
قبلی استفاده کرده و فرض می کنیم که دوره ی 
amortization 25 ساله بوده و خریدار 20 درصد 
از مبلغ خرید خانه را به صورت نقد پرداخت 

.)down payment( می کند
قیمت خانه بین سال ها 2018 تا 2020 افزایش 
خانه  قیمت   2020 سال  در  واقع  در  یافت. 

142,343 دالر بیشتر از سال 2018 بود. 
نرخ بهره در حال افزایش است. 

سال ها  این  در  که  است  واضح  پر  بنابراین، 
پیش  )شامل  خانه  خرید  کلی  هزینه های 
آن(  بهره ی  و  وام  اصل  بازپرداخت  پرداخت، 
افزایش یافته است. به عبارت دیگر، شخصی 
که در سال 2018 می توانست خانه ای خریداری 
قیمت مسکن صبر  کاهش  امید  به  اما  کند 
کرد دیگر نتوانست خانه ی مورد نظر خود را 

خریداری نماید. 

حتما بخوانید

این  باشید که منظور من  لطفا توجه داشته 
را  االن خانه ای  باید همین  نیست که حتما 
برای  زیادی  منطقی  دالیل  کنید.  خریداری 
صبر کردن وجود دارد. گاهی اوقات به تعویق 
شما  هزینه های  از  می تواند  خرید  انداختن 
بکاهد. اما معموال این کار باعث می شود که 
شما هزینه ی بیشتری بابت خرید یک خانه 
پرداخت کنید. در نظر داشته باشید که نرخ 
می تواند  این  و  است  افزایش  حال  در  بهره 
بر روی هزینه های شما تاثیر بگذارد. به شما 
توصیه می کنم که اگر می خواهید خانه ای را 
امالک  مشاور  یک  با  حتما  کنید،  خریداری 
خبره و مسلط به بازار مسکن ونکوور مشورت 
کنید. خوشبختانه در ونکوور مشاور امالک با 
تجربه ی ایرانی کم نداریم. یک مشاور امالک 
با تجربه زمان دقیق خرید و فروش خانه را 
مراحل  تمام  ودر  می کند  تعیین  شما  برای 

خرید همراه شما می باشد.
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5 بازسازی کم هزینه برای افزایش قیمت خانه 
آیا می خواهید خانه ی خود را با قیمت باالتری به فروش برسانید؟ حتما می دانید که تعمیر و بازسازی خانه در 

افزایش قیمت آن اثرگذار است. اما آیا این کار باعث افزایش سود شما خواهد شد؟ 
بهتر است اینگونه بگویم که اگر به فروش خانه ی خود فکر می کنید و می خواهید به امید افزایش قیمت، آن را 
مورد بازسازی قرار دهید، شاید بهتر باشد که از تعمیرات پر هزینه اجتناب کرده و بر روی بازسازی های کم هزینه تر 
متمرکز شوید. معموال طراحان داخلی، استیجرها و مشاوران امالک فهرستی را از مواردی که باید پیش از فروش 
خانه مورد بازسازی قرار دهید به شما می دهند. با این حال به شما توصیه می کنم که حتما به این 5 مورد کم هزینه 

توجه کنید. 

  حیاط
بر اساس پژوهش های دانشگاه میشیگان، محوطه سازی می تواند ارزش یک خانه را 5% تا 11% افزایش و زمان الزم 
برای فروش آن را کاهش دهد. اگر نمی توانید یک باغبان حرفه ای استخدام کنید، خودتان چمن های فضای سبز 
را کوتاه کنید، علف های هرز را از بین ببرید، برگ های ریخته شده را جمع کنید، در فضاهای خالی گیاهانی را بکارید 
که به نگهداری کمتری نیاز دارند و بوته هایی که بیش از حد رشد کرده اند را کوتاه کنید. در ضمن چند گلدان زیبا 
با گل های رنگارنگ در حیاط قرار دهید تا فضای حیاط شما دلنشین تر شده و توجه بازدیدکنندگان را بیشتر به 

خود جلب کند.
  

  درب ورودی
هنگامی که بازدیدکننده به خانه ی شما می آید، اولین چیزی که مشاهده می کند درب ورودی می باشد. پس بهترین 
راه برای تحت تاثیر قرار دادن بازدید کننده در نگاه اول، نظافت درب ورودی می باشد. البته شما می توانید درب 
ورودی منزل را تعویض کنید. اما اگر نمی خواهید چنین کاری را انجام دهید، حتما رنگ و دستگیره ی آن را عوض 
کنید. بر اساس تحقیقات وب سایت Zillow، اگر رنگ درب ورودی را تیره یا زغالی کنید، ارزش خانه ی شما حدود 
2.9% افزایش می یابد. به عبارت دیگر اگر قیمت خانه ی شما 700,00 دالر باشد، بیش از 20,000 دالر به ارزش آن 

افزوده خواهد شد که رقم قابل توجهی می باشد. 

  چراغ های جدید
با اینکه شاید این مورد مستقیما تاثیری در افزایش قیمت خانه ی شما نداشته باشد، نورپردازی مناسب باعث 
می شود که خریدار تصور کند که ارزش خانه ی شما بیشتر است. اگر نورپردازی به درستی انجام شود، فضای اتاق 

به کلی بهبود می یابد و حس و حال یک خانه ی چند میلیون دالری را به آن می بخشد. 

  کابینت های آشپزخانه
اگر کابینت های شما کهنه است، می توانید آن ها را رنگ بزنید و دسته های آن ها را عوض کنید. خرید دسته ها و 
رنگ هزینه ی زیادی در بر ندارد و شما با هزینه ی اندکی می توانید ظاهر زیباتری را به کابینت های خود ببخشید. 
در نظر داشته باشید که زیبایی آشپزخانه تاثیر زیادی در جلب توجه بانوان و در نتیجه فروش سریع تر خانه ها دارد.

  پنجره
اگر می خواهید واقعا خریدار را تحت تاثیر قرار دهید، حتما نظافت پنجره ها را در اولویت کارهای خود قرار دهید. 
با نظافت پنجره ها عالوه بر اینکه ظاهر خانه زیبا تر می شود، نور بیشتری به خانه وارد می گردد. شما به راحتی 

می توانید بدون صرف هزینه ای خودتان این کار انجام دهید. مطمئن باشید که نتیجه ی آن را خواهید دید. 
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5 اشتباه رایج هنگام خرید خانه

)inspection( عدم بازرسی از خانه  

یکی از اشتباهات رایج هنگام خرید خانه این است که افراد حاضر نیستند مبلغی اضافه برای بازرسی 
از خانه هزینه کنند. به یاد داشته باشید که بازرسی خانه مانند تست DNA و سالمت است. این کار 
مشکالت کنونی و احتمالی خانه را شناسایی کرده و به اطالع شما می رساند. بنابراین حتما این قدم 
مهم را انجام داده و گزارش آن را با دقت بخوانید. اگر پس از خواندن گزارش چیزی متوجه نشدید، 

حتما سواالت خود را از شخص بازرس بپرسید. 
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  بازدید از خانه هایی که توانایی خرید آن ها را ندارید

بسیاری از مالکان عمدا قیمت پایینی برای کاندوها و خانه های خود در نظر می گیریند 
تا چندین پیشنهاد خرید دریافت کرده و آن را به قیمت باالتری به فروش برسانند. 
بنابراین، اگر 1.1 میلیون دالر در اختیار دارید، یک خانه ی 1.4 میلیون دالری را به عنوان 

خانه ی ایده آل خود در نظر نگیرید و سایر خانه ها را با آن مقایسه نکنید. 

  تصور اینکه به مشاور امالک نیاز ندارید

شما خودتان می توانید در اینترنت خانه ی خود را پیدا کنید و یا به بازدید عمومی 
)open houses( خانه ها بروید. اما در نظر داشته باشید که وظایف مشاور امالک بسیار 
فراتر از این موارد است. همراهی یک مشاور امالک که متعهد است در راستای منافع 
شما فعالیت می کند مزایای زیادی دارد. یکی از مزایای این کار این است که مشاور 
امالک از حقوق شما دفاع کرده و خدمات خود را به رایگان به شما ارائه می دهد. زیرا 

هزینه ی مشاور امالک خریدار توسط فروشنده پرداخت می شود. 

  عدم مقایسه ی بهره ی وام در بانک های مختلف

یکـی از اشـتباهات خریـدان این اسـت کـه موسسـه های وام دهنـده ی مختلف را 
مقایسـه نمی کننـد و تمایـل دارنـد کـه فقـط از بانـک خـود وام بگیرنـد. امـا این 
نکتـه را در نظـر داشـته باشـید که شـاید اگـر از بانک دیگـری وام بگیرید، سـاالنه 
هـزاران دالر بیشـتر پـس انـداز کنیـد. بـه جسـت وجو پرداختـه و بـه یـاد داشـته 
باشـید کـه فقـط بـه نرخ بهـره توجه نکنیـد. مفـاد و شـرایط نیز مهم هسـتند که 
بایـد هنـگام دریافـت وام توجـه ویژه ای به آن ها داشـته باشـید. به عنـوان مثال، 
آیـا اگـر خانـه ی خود را بفروشـید و خانه ی جدیـدی خریداری کنیـد، می توانید وام 
را منتقـل کنیـد )port(؟ چـه نـوع برنامه ها یـا جریمه هایی برای پرداخت سـریع تر 

دارد؟ وجود 
  عدم تعویض مشاور امالک

هرگـز بـه دلیل جذابیت یک مشـاور امالک را اسـتخدام نکنید. از مشـاوران امالک 
سـواالت صحیحـی بپرسـید و بـا توجـه به مهـارت، تجربـه و دانش یکـی از آن ها 
را اسـتخدام کنیـد. در ایـن صـورت می توانیـد بـه او اعمـاد کنیـد. مشـاور امـالک 
شـما را راهنمایـی میکنـد تـا خانـه ی مناسـب را در یـک منطقه ی عالی پیـدا کرده 
و مبلـغ درسـتی را بابـت خریـد پرداخت کنیـد. اگر تصـور می کنید که یک مشـاور 
امـالک بـه خوبـی نمی توانـد از منافع شـما محافظت کند، مشـاور امـالک دیگری 

را اسـتخدام کنید.  
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اصطالحات رایج برای تحلیل بازار ملک
MLS HPI Price

آیا آشاخص قیمت مسکن )HPI( بر اساس شاخص CPI مدل سازی شده است که نرخ تغییر قیمت سبدی از کاالها 
و خدمات شامل غذا، پوشاک، خانه و حمل و نقل را اندازه گیری می کند. البته شاخص HPI به جای اندازه گیری 
تغییرات قیمت کاالها و خدمات، تغییر قیمت مسکن را اندازه می گیرد. بنابراین، شاخص HPI تغییرات معمول 
و خالص در قیمت را می سنجد )به عبارت دیگر، تورم یا کاهش تورم(. برای کسب اطالعات بیشتر و دقیق تر به 

بخش آمار سایت www.realtorlink.ca مراجعه کنید. 

Sales
تعداد خانه هایی که در ماه مورد نظر Close شده است. محاسبات بر اساس داده های فروش MLS می باشد.

Sales Price
محاسبات بر اساس داده های خانه های فروخته شده در MLS می باشد. منظور از عبارت متوسط )Median( این 
است که قیمت نصف خانه هایی که در ماه مورد نظر فروخته شده اند از قیمت متوسط باالتر بوده و نصف دیگر 
قیمت پایین تری داشته است. قیمت متوسط برابر حجم کل مبلغ خانه ها تقسیم بر کل خانه های فروخته شده 

در ماه می باشد.

Percent of Original Price
 درصد قیمت خانه ی فروخته شده نسبت به قیمت لیست شده ی آن و سپس گرفتن میانگین آن در ماه مورد 

نظر. محاسبات بر اساس داده های خانه های فروخته شده در MLS می باشد. 

Days on Market
متوسط روزهای سپری شده از زمان لیست کردن خانه تا پذیرش یک پیشنهاد. محاسبات بر اساس داده های 

فروش MLS می باشد.

Price Per Square Foot
محاسبات بر اساس داده های MLS می باشد. به منظور محاسبه ی این مقدار باید میانگین قیمت هر فوت مربع 

از خانه های فروخته شده را برای دوره ی مورد نظر به دست آورید. محاسبات بر اساس داده های فروش است.

Total Inventory
 MLS تعداد خانه های موجود و در دسترس برای فروش در انتهای هر ماه. محاسبات بر اساس داده های لیستینگ

می باشد. 

New Listings
تعداد خانه هایی که به تازگی در ماه مورد نظر به لیست فروش اضافه شده است. محاسبات بر اساس داده های 

لیستینگ MLS می باشد.  
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آشنایی با تاریخچه ی خیابان النزدیل

خیابان Lonsdale در نورث ونکوور از سال های بسیار دور، زمانی که نورث 
ونکوور در حال گسترش بود، مرکز فرهنگی این منطقه بوده است. حتی وقتی 
که برای اولین بار برنامه ریزی شهری تنظیم شد و نورث ونکوور به چندین 
بخش تقسیم شده بود، این خیابان در مرکز شهر قرار داشت و تا ساحل 
امتداد یافته بود. به عبارت دیگر، این خیابان همواره در برنامه ریزی شهری 

نقش برجسته ای در میان مناطق شهر ونکوور داشته است. 
بزرگراه  از منطقه ی Upper Lonsdale )در شمال   Lonsdale Avenue خیابان
 Central Lonsdale از منطقه ی  عبور  از  1( شروع می شود و پس   Highway
 ،Lions Gate امتداد دارد. قبل از تاسیس پل Lower Lonsdale تا اسکله ی
 downtown به مرکز شهر Lonsdale Quay یک کشتی خودروها را از اسکله ی

Vancouver و بلعکس حمل می کرده است.

ابتدا این شرکت )حمل و نقل خودروها با کشتی( مالک خصوصی داشت. 
اما بعد از مدتی دولت اداره ی امور را در دست گرفت. با توجه به اینکه نورث 
ونکوور در حال گسترش بود، جامعه به یک سامانه ی حمل و نقل رسمی 

احتیاج مبرم داشت.
 North قدیمی ترین مرکز شهر در سواحل شمالی Lower Lonsdale منطقه ی
بومیان منطقه ی  با کشتی سازی، ماهی گیری و  از دیرباز  و  Shore است. 
 Lonsdale Avenue در داد و ستد بوده اند. امروزه اگر در خیابان Squamish
)آثار هنری نصب  کنید  به دیدنی ها و شنیدنی ها توجه  کنید و  پیاده روی 
 )Lonsdale Pier موسوم به Burrard Dry Dock شده و آثار تاریخی ای مانند

نشانه هایی از تمام این عناصر را خواهید یافت.
 Waterfront park که در پارک Chiba همواره از طریق باغ Lonsdale منطقه ی
قرار دارد با ژاپن روابط نزدیکی داشته است )شهر نورث ونکوور خواهر شهر 
چیبا در ژاپن است(. همچنین، به تازگی کشف شده است که در منطقه ی 
Upper Lonsdale  یک اقلیت ژاپنی وجود داشت که قبل از توسعه ی اروپایی ها 

در آن منطقه همراه با خانواده ی خود در جنگل زندگی می کردند.
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در گذشته خیابان Lonsdale همواره منطقه ای مختص کارگران بوده است. 
البته در این خیابان فروشگاه های کوچک و پیشه ورانی وجود دارد. تقریبا در 
پایان قرن، با ساخت و ساز کاندو و ارائه ی برنامه های شهری توسط شهرداری 

City of North Vancouver، این منطقه تغییر بافت داد.
عنوان منطقه ای مختص خانواده های  به   Lonsdale در حال حاضر خیابان 
جوان تحصیل کرده و حرفه ای، صاحبان کسب و کارها، سرمایه گذاران و سایر 
مشاغل مشابه شناخته می شود. افرادی که تمایل دارند هم نیازهای روزمره ی 
آن ها در دسترس شان باشد هم بتوانند به مرکز شهر راحت رفت و آمد کنند. 
چرا که هزینه های باالی زندگی در downtown Vancouver باعث شده است که 
بسیاری از مردم بخواهند به دلیل کیفیت مناسب تر زندگی به نورث ونکوور 

نقل مکان کرده و در نزدیکی این خیابان زندگی کنند.
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بــرای دریافــت ســایر شــماره های ایــن 
مجلــه بــه وب ســـایت زیــر مراجعــه و 
ــر روی  ــی ب ــخه ی الکترونیک ــا در نس ی
لینــک آن کلیــک کنیــد مراجعــه کنیــد

Scan Me

w w w . M s V a n c o u v e r . c o m

    مطالب شماره ی اول

  گزارش بازار ملک ونکوور در ژانویه 2022
  چگونگی خالص شدن از شر پشه ها در حیاط

  خانه های کوچک پتانسیل باالیی دارند
  تمیز کردن کباب پز بدون استفاده از آب و صابون

  4 ترفند ساده برای دلنشین تر کردن فضای اتاق خواب
  جاذبه های توریستی ویکتوریا

سایر روش های دریافت مجله:
برای دریافت مجله ی رایگان کد QR روبرو را 
اسکن کنید و یا در نسخه ی الکترونیکی بر 
روی آن کلیک کنید. همچنین می توانید بر 
روی شماره ی 6045064706 کلیک کرده و یا 

عدد 8 را به آن ارسال نمایید.

دریافت کتاب های رایگان:
راهنمای  رایگان  کتاب های  دریافت  برای 
راهنمای  فروشندگان،  راهنمای  خریدارن، 
 QR مستاجران و چک لیست خرید خانه کد
سمت راست را اسکن کنید و یا در نسخه ی 

الکترونیکی بر روی آن کلیک کنید.

https://www.msvancouver.com/gallery/7/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1
https://www.msvancouver.com/gallery/7/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1
https://www.msvancouver.com/gallery/7/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1
https://wa.me/16045064706/?text=8
https://www.msvancouver.com/gallery/7/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1
https://www.msvancouver.com/formgenerator/2/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

