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محترم  همراهان  شما  بر  درود  و  سالم 

از مزایای کار  مجله ی  سرای ونکوور. یکی 

من این است که روزانه با افراد زیادی در 

بروکر،  مورگیج  مانند  مختلف  حرفه های 

در  غیره  و  وکیل   ،)inspector( بازرس 

ارتباط می باشم. در نتیجه هر تغییری که 

در بازار ایجاد شود، به سرعت از آن مطلع خواهم شد. عالوه بر این، خود نیز 

وضعیت بازار را همواره رصد می کنم و سعی می کنم هر ماه آن را برای شما تحلیل 

نمایم تا درک درستی از شرایط فعلی و آینده ی بازار کسب کنید و مطابق با آن 

بهترین تصمیمات را بگیرید. در حال حاضر تقاضا برای خرید خانه نسبت به 

ماه های گذشته کاهش یافته است. شاید برخی از افراد در یابند که تنها کسی 

می باشند که پیشنهادی برای خرید یک خانه ارائه داده اند. معموال این افراد دچار 

نگرانی شده و تصور می کنند که خانه ی مورد نظر مشکالتی دارد. به خریداران 

توصیه می کنم که حتما مقاله ی " چرا کسی به جز من نمی خواهد این خانه را 

از  برخی  برای  کاسته شود.  آن ها  نگرانی های  از  تا  بخوانند  را  کند؟"  خریداری 

مشاوران تازه کار نیز نکاتی را بیان کرده ام که به آن ها کمک می کند بهترین و 

مناسب ترین بروکر را انتخاب کنند. همچنین نگاه ژرف تری به دستمزد مشاوران 

امالک انداخته و در انتها برخی از جاذبه های گردشگری اسکوامیش را به شما و 

به خصوص دوست داران طبیعت معرفی کرده ام. لطفا پس از خواندن مطالب، 

نظرات و پیشنهادات خود را با من در میان گذاشته و هر سوالی دارید، حتما از من 

بپرسید. بسیار خوشحال خواهم شد که دانسته های خود را با شما به اشتراک 

بگذارم.
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تحلیل بازار ملک در ماه جوالی 2022

ایـن گـزارش را نسـبت بـه ماه هـای قبـل بـا اندکـی تاخیـر نوشـته و منتشـر کـرده ام. شـاید دلیل ایـن تاخیر 
ارائـه ی تحلیل هـای بهتـر و دقیق تـر بوده باشـد. هنگامی که مشـغول تهیـه ی این گـزارش بودم، بانـک کانادا 
نـرخ بهـره را بـه انـدازه ی bps 100 افزایـش داد. ایـن افزایـش از سـال 1998 بـه بعـد بزرگ تریـن افزایـش تک 
مرحلـه ای بـوده اسـت. ایـن موضـوع نه تنهـا از نظـر روانی بلکـه از نظر مالـی پیامدهـای قابل توجهـی برای 

بازار مسـکن خواهد داشـت.
وام هـای بـا بهـره ی متغیر یکـی از سـتون های حامی بـازار ملک بـوده و نرخ بهره ی بسـیار پایینی داشـته اند. 
امسـال نـرخ بهـره ی این وام ها به طور متوسـط بیـش از bps 150 کمتـر از وام های با بهره ی ثابت بوده اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، تعـداد خریدارانـی کـه می خواهنـد وام بـا بهـره ی متغیـر دریافـت کننـد در حـال افزایـش 
می باشـد. تـا کنـون بیـش از 50% از وام هـای اعطـا شـده در سـال جـاری وام با بهـره ی متغیر بوده کـه از نظر 

تاریخـی نسـبت باالیی اسـت.
اگـر در ماه هـای اخیـر وام بـا بهـره ی متغیـر دریافـت کرده اید، اسـترس تسـتی که از شـما گرفته شـده اسـت 
نرخ باالیی نداشـته اسـت. به یاد داشـته باشـید که اسـترس تسـت وام مسـکن صالحیت وام گیرندگان را بر 

اسـاس یکـی از دو گزینـه ی پاییـن، هرکدام که بیشـتر باشـد، بررسـی می کند. 
5.25% )پایین ترین نرخ بهره ی استرس تست برای کسب صالحیت( . 1
نرخی که در قرارداد آمده است بعالوه ی %2 . 2

بـه عبـارت دیگـر، بـا توجـه بـه اینکه نـرخ بهره ی متغیـر در حـول و حـوش 3% بود، اگـر می خواسـتید چنین 
وامـی را دریافـت کنید، با نرخ 5.25% از شـما اسـترس تسـت گرفته می شـد. این در حالی اسـت کـه از افرادی 
کـه وام بـا بهـره ی ثابـت دریافـت می کردنـد، بـا نـرخ 7% )5% نرخ بهـره ی وام بعـالوه ی 2%( از آن ها اسـترس 
تسـت گرفتـه می شـد. حـال واضـح اسـت کـه چـرا وام گیرنـدگان تمایـل داشـتند کـه وام بـا بهـره ی متغیر 

دریافـت کنند. 
در حـال حاضـر بانـک کانـادا نـرخ بهـره را بـه انـدازه ی bps 100 بـاال بـرده اسـت. ایـن افزایـش می تواند نرخ 
بهـره ی متغیـر را فـورا بـه حـدود 4.2% برسـاند. ایـن به آن معناسـت که با نرخ 6.2% از شـما اسـترس تسـت 
گرفتـه می شـود. بـه عبارت دیگر، متوسـط خریداران 10% از ظرفیت اسـتقراض را از دسـت داده انـد. درک اینکه 
در آینـده چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد دشـوار نیسـت. تعـداد خریـداران بالقوه، یـا بهتر اسـت بگوییـم، تعداد 

خریـداران واجـد شـرایط در حال کاهش اسـت.
آمـار تعـداد خانه هـای فروختـه شـده در ونکـوور بـزرگ در مـاه جـون نسـبت بـه سـال گذشـته 35% کاهش 
یافـت. ایـن آمـار حتی 21% کمتر از میانگین 10 سـال اخیر بوده اسـت. البته اگر محاسـبات زیـر را انجام دهید، 
نبایـد از ایـن آمـار متعجـب شـوید. بیاییـد هزینه هـای نگهـداری )cost of carrying( در زمـان حـال را بـا ماه 
ژانویـه )همیـن شـش مـاه پیش( مقایسـه کنیـم. فرض کنیـم مبلغ پیـش پرداخـت برابـر 20% از ارزش خانه 

بـوده و وام بـا بهـره ی ثابـت 5 سـاله و دوره ی amortization 30 سـاله دریافـت می کنیـد. در ایـن صورت: 
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قیمت خانه در ژانویه 1,190,000 دالر × 2.5% )نرخ بهره( = 3755 دالر در ماه
قیمت خانه در جون 1,235,900 دالر × 5% )نرخ بهره( = 5277 دالر در ماه

بنابراین همان خانه نصیب شما می شود؛ اما باید ماهانه 1522 دالر بیشتر پرداخت نمایید.
 اکنـون کـه بانـک کانـادا نـرخ بهـره را به شـدت باال بـرده اسـت، می توانید همیـن محاسـبات را بـرای وام با 

بهـره ی متغیـر نیز انجـام دهید.  
کسـی نمی دانـد نـرخ بهره تـا چه مقـداری افزایش خواهـد یافت. با ایـن حال )اگر بـه بازار ملک باور داشـته 
باشـید(، شـاخص Overnight swaps نشـان می هـد کـه بانـک کانـادا تا پایان امسـال نـرخ بهره ی معیـار را به 
3.75% خواهـد رسـاند. البتـه شـک دارم کـه بانـک کانادا نـرخ بهره را بـه این مقدار برسـاند. با ایـن حال، این 
بـه آن معناسـت کـه نـرخ بهره در سـال جاری بـه مقـدار bps 350 افزایش خواهـد یافت. ایـن افزایش تقریبا 
برابـر مقـدار مـورد نیـاز برای ایجـاد تغییـرات در اکثر وام های بـا بهره ی متغیـر و پرداختی ثابت اسـت. اگر به 
توضیحـات بیشـتری نیـاز دارید، اینگونه بگویم کـه 80% از وام های بـا بهره ی متغیر اعطا شـده دارای پرداختی 
ثابت هسـتند. مبلغ اقسـاط ماهانه ی وام مسـکن تا زمانی که سـهم اصل وام از پرداختی ماهانه کافی باشـد، 
ثابـت می مانـد. امـا اگر این سـهم دیگر کافی نباشـد، مبلغ اقسـاط ماهانه افزایـش می یابد(. معمـوال اگر نرخ 

بهـره تقریبـا bps 350 بیشـتر از نـرخ قرارداد باشـد، چنین وضعیتی به وجـود می آید. 
کافـی اسـت بگوییـم که وضعیت بسـیار آشـفته اسـت و حدس می زنم کـه سـازمان تنظیم کننده امـور بانکی 
تـالش می کنـد کـه بـه ایـن موضـوع وارد شـده و احتمـاال برنامـه ی جدیـدی بـرای طوالنـی کـردن دوره ی 
amortization طـرح کنـد. بـه یاد داشـته باشـید کـه در سـال 2007 دوره ی amortization 40 سـاله بـود. اکنون 
نیـز دوره ی amortization 40 سـاله بـرای سـاختمان های multi-family commercial شـرکت CMHC امکان پذیر 

می باشـد. بنابرایـن طوالنـی کـردن دوره ی amortization بـرای امالک مسـکونی محال نیسـت. 

تقاضای ضعیف، فروشندگان کم
کاهـش قیمت امـالک از مقدار 
حداکثـری مـاه فوریـه بر کسـی 
پوشـیده نیسـت. بـا ایـن حال 
علیرغـم  کاهـش،  ایـن  دلیـل 
افزایـش  مـردم،  تصـورات 
تعداد فروشـندگان وحشـت زده 
نیسـت. در واقـع، آمـار تعـداد 
در  شـده  لیسـت  خانه هـای 
ونکـوور بـزرگ در تمام بخش ها 
نسـبت به سـال گذشته کاهش 
یافته اسـت. این آمـار 3% کمتر 
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از میانگیـن 10 سـاله می باشـد. عـالوه بـر ایـن، آمار تعـداد خانه هـای موجود در بازار نسـبت به جون گذشـته 
11% کاهـش یافتـه اسـت. تصـور اینکـه اکنون تعداد خانه های فروشـی نسـبت به سـال گذشـته )که وضعیت 

بـازار بـه نفـع فروشـندگان بـود( کمتـر شـده اسـت، سـخت می باشـد.  
موجودی خانه ها در تمام بخش های بازار همچنان از نظر تاریخی پایین است. 

بـا ایـن حـال، تقاضـای خرید آنقـدر کـم اسـت کـه نسـبت months of inventory همچنـان در حـال افزایش 
می باشـد. ایـن نسـبت اکنـون برابـر 4.2 می باشـد کـه معمـوال بیانگـر تعـادل در وضعیـت بازار اسـت. 

بـه طـور خالصـه، خریـداران بـا افزایـش ناگهانی نـرخ بهره شـوکه شـده اند. برخـی از آن هـا دیگر بـا افزایش 
نـرخ بهـره شـرایط دریافـت وام را ندارنـد. با ایـن حال، به نظر می رسـد که بسـیاری از آن ها منتظرنـد تا زمان 
ورود بـه بـازار فـرا برسـد. ایـن افراد منتظـر افزایش موجـودی خانه ها در بازار هسـتند تا فروشـندگان را تحت 
فشـار گذاشـته و قیمت هـا را بیشـتر کاهـش دهنـد. به احتمـال زیاد ایـن اتفاق خواهـد افتاد. امـا همانطور 
کـه مشـاهده می کنیـم، افزایـش موجـودی بـه زمـان نیـاز دارد. به نـدرت پیش می آیـد که عرضـه ی ملک در 

ونکـوور بیـش از حد زیاد شـود. 

واگذاری خانه های پیش فروش دوباره در مسیر اوج است
افزایـش نـرخ بهـره و کاهـش قیمـت خانه هـای چنـد سـال سـاخت، خبـر خوبـی بـرای بـازار پیـش فروش 
نیسـت. وضعیـت بـازار خانه هـای پیـش فروش به شـدت به سـرمایه گـذاران بسـتگی دارد. امروزه بسـیاری 
از پروژه هـای جدیـدی کـه آغـاز بـه کار کرده انـد، قیمت هایـی را طلـب می کننـد کـه بسـیار باالتـر از قیمـت 
خانه هـای نوسـاز مشـابه اسـت.  پـس اگـر به نظر چشـم انـداز قیمت مطلوب نباشـد، بـا چه انگیـزه ای باید 

تـا 3 یـا 4 سـال آینـده مبالغـی را در اختیار سـازنده قـرار داد؟
اکنـون در سرتاسـر ونکـوور بزرگ و Fraser Valley فهرسـت واگـذاری )assignment( خانه هـای پیش فروش در 
حـال افزایـش می باشـد. بـه نظـر می رسـد افرادی کـه خانه های پیـش فـروش را خریـداری کرده انـد، در حال 

واگـذاری و فروش آن می باشـند. 
در ایـن وضعیـت کـه نـرخ بهره به سـرعت در حال افزایش اسـت، برخـی از خریداران خانه هـای پیش فروش 
بـا مشـکالتی ماننـد عدم دریافـت وام روبرو خواهند شـد. در نتیجه شـاید در ایـن بخش از بـازار فرصت های 
خوبـی وجود داشـته باشـد. بر اسـاس تجربه، تعداد بسـیار کمی از خریـداران خانه های پیش فـروش چندین 
سـال خـود را درگیـر تامیـن مالـی آن می کننـد. مادامـی کـه خریـداران در زمـان درسـتی خریـد کـرده و مبلغ 
equity کافی برای close کردن داشـته باشـند، شـاید فقط ناگریز شـوند که از موسسـه های مالی خصوصی وام 
 )appraisals( بگیرنـد. افـرادی کـه در قیمت های باالیی خرید کرده اند، شـاید مشـکالتی بـا ارزیابی های بانکـی
داشـته و یـا بـه دلیـل افزایش نرخ بهره صالحیت دریافت وام را نداشـته باشـند. البته هنوز بسـیار زود اسـت 
و قطعـا ایـن موضـوع فعـال بـه عنوان یک مشـکل تلقی نمی شـود. امـا اگر اصـالح بـازار ملک تا سـال آینده 

طـول بکشـد، این انتظـار را داریم کـه فرصت هایی ایجاد شـود. 
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چگونه یک تراریوم شنی زیبا بسازیم؟ 
همانطـور کـه می دانیـد تراریوم هـا انقالبی در صنعـت گل و گیـاه ایجاد کرده انـد. یکی از روش هـای کم هزینه 
و موثـر بـرای تزئیـن خانـه و زیباتـر کردن پذیرایـی، راهرو، اتـاق خواب و حتی حمـام، اسـتفاده از تراریوم های 
زیبـا بـرای دکوراسـیون می باشـد. بنابرایـن اگر می خواهید بـا کمترین هزینه فضـای خانه ی خود را دلنشـین تر 
کنیـد، حتمـا وسـایل الزم بـرای سـاختن یک تراریـوم زیبا را تهیه کـرده و خودتان دسـت به کار شـوید. در این 

مقالـه نحـوه ی سـاخت یک تراریوم شـنی زیبا را به شـما آمـوزش می دهیم. 
ایـن روزهـا دیگـر هنر تراریوم به عنوان یک هنر قدیمی شـناخته نمی شـود. در گل فروشـی ها و فروشـگاه های 
لـوازم خانگـی تراریوم هـای جـذاب، زیبـا و مدرنـی فروختـه می شـود. همچنیـن در مراسـم عروسـی ها از این 
آثـار هنـری بـرای تزئیـن صحنـه اسـتفاده می کنند. در نظر داشـته باشـید کـه تراریوم هـا به قدری بیـن مردم 
محبـوب شـده اند کـه در فرهنـگ آنان نیز در حال ریشـه دواندن هسـتند. به عنوان مثال یکـی از فعالیت های 
رایـج در مراسـم bridal shower شـرکت در کارگاه هـای آموزش سـاخت تراریوم می باشـد. به احتمـال زیاد دلیل 
محبوبیـت روزافـزون تراریـوم ایـن اسـت که عـالوه بـر زیبایی، موجبـات سـرگرمی را فراهم می كند و سـاخت 

آن واقعـا لذت بخش اسـت. 
سـاخت یـک تراریـوم کار چندان دشـواری نیسـت و شـما فقط به تعدادی اسـفنج و شـن رنگی نیـاز دارید تا 

تراریوم هـای بی نظیـری خلـق کـرده و از آن هـا برای تزئیـن خانه ی خود اسـتفاده کنید.  

وسایل الزم برای ساخت تراریوم شنی:

اسـفنج گل فروشـی - چاقو - تنگ شیشـه ای - گیاهان اسـتوایی کوچک مانند نگونسـار )cyclamen(، گل سنگ 
)Hypoestes phyllostachya(، و Phyllitis scolopendrium - شـن رنگی - قلم مو )paintbrush( - دسـتمال

دستورالعمل

بـا اسـتفاده از یـک چاقـوی تیز اسـفنج را بـرش داده و آن را به انـدازه ای در آورید که در داخل تنـگ قرار گیرد. 
حتمـا ضخامـت اسـفنج را به گونـه ای تنظیم کنید که گیاهتـان کامال در داخل آن جا شـود.  

سـپس مقـداری شـن را به دور اسـفنج بریزید تـا آن را در جای خـود محکم نگه دارد. پـس از این مرحله رنگ 
دیگـری از شـن را انتخـاب کـرده و آن را بر روی الیه ی اول بریزید تا ارتفاع اسـفنج را به صورت کامل بپوشـاند. 
پـس از اینکـه گیـاه خـود را داخل گلدان قـرار دادید،  آن را بر روی اسـفنج بگذارید و با افزودن شـن های رنگی 

بـه داخـل تنگ، گلدان را در پشـت الیه های رنگـی پنهان کنید. 
اگـر بـرگ گیاهـان زیـاد اسـت و نمی توانید شـن ها را به داخـل تنگ بریزیـد، با اسـتفاده از یک چـوب باریک 
گیاهـان را مهـار کنیـد و پـس از ایـن کـه کارتـان تمـام شـد، با اسـتفاده از یـک قلم مو شـن هایی که بـر روی 
گیاهـان ریختـه اسـت را تمیـز کنیـد. در آخـر نیز با اسـتفاده از یک دسـتمال دیـواره ی بیرونـی و درونی تنگ 

را پـاک کنید.  
نکتـه مهـم: بـرای اینکه تراریوم شـما ماندگاری بیشـتری داشـته باشـد، به گیاه خـود فضای زیادی برای رشـد 
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بدهیـد. اگـر ریشـه های گیـاه شـما رشـد زیـادی دارد، آن را در بزرگ تریـن گلـدان ممکـن بکارید و سـپس به 
درون تنـگ انتقـال دهید. 

بـرای آب یـاری می توانیـد از یـک قطـره چـکان یـا آب پـاش اسـتفاده کنیـد تـا آب دقیقـا بـه خاک زیـر گیاه 
هدایـت شـود.  اگـر آب زیـاد باشـد بـه سـمت اسـفنج روان شـده و جـذب آن می گـردد. 

سواالت پر تکرار درباره ی ساخت یک تراریوم شنی زیبا
چه گیاهانی برای ساخت تراریوم مناسب هستند؟ 

گیاهانـی ماننـد Cyclamen ،polka dot plant و hart’s-tongue fern گزینه هـای بسـیار خوبـی بـرای اسـتفاده در 
تراریوم می باشـند. البته شـما می توانید از سـایر گیاهـان ماننـد nerve plants ،peperomia ،pilea ،selaginella و 

air plants نیـز اسـتفاده نماییـد که زیبایی بسـیاری بـه تراریوم شـما خواهند داد. 
بـه طـور کلـی به شـما توصیه می کنیـم که اگـر می خواهید تراریـوم زیبایی طراحـی کنید، از گیاهـان کوچک و 
رنگارنگ اسـتفاده کنید. اگر می خواهید تراریوم شـما سـر بسـته باشـد، حتما از گیاهان اسـتوایی بهره بگیرید؛ 

زیـرا ایـن گیاهـان در محیط هـای مرطوب نیز به رشـد خـود ادامه می دهنـد و رطوبت را دوسـت دارند. 

برای ساخت تراریوم از چه نوع شنی استفاده کنیم؟ 

شـاید بهتـر باشـد کـه از شـن رنگی اسـتفاده کنیـد زیـرا زیبایـی بی نظیری بـه تراریوم شـما می دهـد. در نظر 
داشـته باشـید کـه ایـن شـن ها در رنگ هـای گوناگونـی موجود هسـتند. هنـگام خرید شـن رنگی، بـه دنبال 

شـن های آکواریومـی باشـید. زیـرا ایـن شـن ها خطری بـرای موجـودات زنـده ندارند. 
نکتـه: بـه هیـچ وجـه از شـن های مخصـوص بـازی اسـتفاده نکنیـد. بـا توجه بـه اینکه ایـن شـن ها از ذرات 
ریزتـری تشـکیل شـده اند، بـه جـای ایجاد منافـذ، آن ها را پـر کـرده و در نتیجه به راحتـی اجازه ی نفـوذ را به 

آب نمی دهنـد. 
قیمـت شـن های رنگـی گران نیسـت اما اگـر بخواهید شـن های ارزان تـری خریـداری کنید شـما می توانید از 
شـن های باغبانـی اسـتفاده کنیـد. البتـه بـه ایـن نکتـه توجه داشـته باشـید کـه این نوع شـن ها تنـوع رنگ 

ندارند. 

چگونه از حرکت شن ها جلوگیری کنیم؟ 

مطمئنـا هرچـه تراریـوم کمتـر تـکان بخـورد، بهتر اسـت. پـس از اینکه تراریـوم خود را آمـاده کردیـد، تا زمان 
مـورد نیـاز )هنگامـی کـه گلـدان گیـاه را تعویـض می کنیـد( به آن دسـت نزنیـد و آن را تـکان ندهیـد. برای 
جلوگیـری از مخلـوط شـدن الیه هـای رنگـی شـن می توانیـد بـه هـر الیـه چسـب سـفید زده و صبـر کنید تا 
خشـک شـود. البتـه می توانیـد بیـن هـر الیه موم شـمع شـفاف قـرار دهید تا هـر الیـه ثابت و بـدون تغییر 

باقـی بماند. 
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چرا کسی به جز من نمی خواهد این خانه را خریداری کند؟چرا کسی به جز من نمی خواهد این خانه را خریداری کند؟

گاهی اوقات تنها شما هستید که پیشنهادی برای خرید خانه ارائه داده اید. این موضوع می تواند برایتان نتیجه ی 
مطلوبی داشته باشد. اما شما به قدری به رقابت با سایر خریداران عادت کرده اید که اگر رقیبی برای خرید خانه 
نداشته باشید، دچار وحشت می شوید. به عنوان این سواالت را از خود می پرسید. خانه ی مورد نظر چه مشکالتی 
دارد؟ چرا شخص دیگری نمی خواهد در آن زندگی کند؟ من چه مشکلی دارم که چنین خانه ای را انتخاب 

کرده ام؟ چرا شخص دیگری نمی خواهد پیشنهادی برای خرید آن ارائه دهد؟ 
البته شاید خانه ی مورد نظر مشکالتی داشته باشد و یا در موقعیت مناسبی قرار نگرفته باشد؛ که در این صورت 
شما و مشاور امالکتان باید با دقت بیشتری خانه ها و وضعیت آن ها را بررسی کنید. اما دالیل دیگری نیز وجود 
دارد که هیچ ارتباطی به مشکالت خانه نداشته و باعث می شود شخص دیگری به جز شما تمایلی برای ارائه ی 
پیشنهاد خرید نداشته باشد. در واقع این یک فرصت عالی برای شماست که بدون رقابت با سایر افراد، خانه ی 

مناسبی خریداری کنید. 
در ادامه برخی از دالیلی که چرا چند پیشنهاد برای خرید یک ملک ارائه نمی شود مورد بررسی قرار می دهیم: 

 خانه ی مشابه دیگری در بازار موجود بوده و سایر خریداران تصمیم گرفته اند که آن را خریداری کنند. 
 تصاویر خانه به قدر کافی زیبا نبوده است و مردم هنگام مشاهده ی آن ها در اینترنت، از بازدید و خرید صرف 

نظر کرده اند. 
 استراتژی بازاریابی خانه ی مورد نظر شما مناسب نبوده و خریداران از آن بازدید نکرده اند. 

 مشاور امالک هنگام افزودن خانه به لیست فروش اشتباهی انجام داده و نوع ملک یا موقعیت مکانی آن را 
به درستی وارد نکرده است )این اشتباهات بیشتر از آنچه تصور می کنید اتفاق می افتد. گاهی آپارتمان های الفت 

اشتباها به عنوان کاندو و خانه های ویالیی به عنوان خانه های نیمه ویالیی طبقه بندی می شوند(.
 زمان بندی مناسب نبوده است.  شاید به دلیل آب و هوای بد مردم تصمیم گرفته اند که در خانه بمانند.  

 قیمت درخواستی فروشنده به قدری باال بوده که خریداران به ارائه ی پیشنهاد تشویق نشده اند. برای اینکه 
چندین پیشنهاد برای خرید یک خانه ارائه شود، قیمت درخواستی فروشنده باید پایین تر از عرف بازار و مطابق 
انتظارات خریداران باشد. اگر خانه ها به طور متوسط 10% بیشتر از قیمت درخواستی فروشنده فروخته می شوند، 
خریداران با هوش باید به قیمت درخواستی فروشنده 10% بیفزایند تا ببینند آیا توان مالی الزم برای خرید را 
دارند یا نه. بنابراین اگر قیمت درخواستی برابر ارزش بازاری ملک باشد و فروشنده به منظور ایجاد رقابت بین 
خریداران تاریخی برای دریافت پیشنهاد مشخص کند، خریداران تصور می کنند که خانه ی مورد نظر گران است. 
 خانه ی مورد نظر شما به خوبی نمایش داده نشده است. معموال فروشندگان پیش از بازدید به نظافت خانه ی 
خود پرداخت و آن را استیج می کنند تا بازدیدکنندگان را به خرید تشویق کنند. با توجه به اینکه خریداران به 
بازدید از خانه های زیبا و استیج شده عادت کرده اند، شاید فرصت خرید یک خانه ی استیج نشده را شناسایی 
نکنند. خانه ای را تصور کنید که نا مرتب بوده و بوی نامطبوعی دارد. به سختی می توان چنین خانه ای را پسندید. 

اما اگر این مشکالت رفع گردد، شاید خانه ی مورد نظر برای خرید مناسب باشد.  
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از فروشنده ها هنگام تعیین زمان بازدید هیچ  از خانه سخت بوده است. برخی   تعیین زمان برای بازدید 
انعطافی از خود نشان نمی دهند و آسایش خود را به راحتی خریداران ترجیح می دهند. تعیین زمان های کوتاه 
)15 دقیقه( و نامناسب )ساعت 1 تا 4 روزهای سه شنبه و چهارشنبه و ساعات 11-3 در آخر هفته ها( برای بازدید، 
و همچنین اطالع دادن به مستاجر بسیار زودتر از موعد بازدید )24 ساعت یا بیشتر( همه دست به دست هم 

می دهند تا افراد کمتری از خانه بازدید کنند. 
 خانه ی مورد نظر دارای مستاجر بوده است. گاهی اوقات به سختی می توان زمانی برای بازدید از امالک اجاره ای 
مشخص کرد. شاید خانه ی مورد نظر دارای مستاجر بوده و شما تنها کسی بوده اید که توانسته از آن بازدید کند. 
 حضور فروشنده در زمان بازدید. در زمان بازدید، هیچ چیز مانند حضور فروشنده در خانه خریدار را دلسرد 
نمی کند. همه ی خریداران در زمان بازدید نسبت به حضور فروشنده احساس راحتی ندارند و این موضوع معموال 
باعث کوتاه شدن زمان بازدید و عدم پرسیدن سواالت می شود. بنابراین خریداران زمان کافی برای بازدید از خانه 

و پسندیدن آن ندارند. 
 بین زمان لیست شدن خانه و تاریخ دریافت پیشنهاد فاصله ی زیادی وجود دارد و مردم بازدید از خانه ی مورد 
نظر شما را به فراموشی سپرده اند. گاهی اوقات مشاوران مبتدی )و یا کسانی که خانه های زیادی را به لیست 
فروش اضافه نمی کنند( تصور می کنند که بهتر است تاریخ دریافت پیشنهاد 10 تا 14 روز پس از تاریخ افزودن 
خانه به لیست فروش باشد. توجه داشته باشید که این موضوع در ونکوور رایج نیست. بنابراین شاید مردم 
خانه ی مورد نظر شما را در اینترنت پیدا کرده و از آن خوششان آمده باشد. اما با دیدن سایر خانه ها، بازدید از 

آن را فراموش کرد اند. 
 شاید خانه ی مورد نظر شما پیش از افزوده شدن به لیست فروش مورد بازرسی )pre inspection( قرار نگرفته 
باشد و گواهی وضعیت )status certificate( آن موجود نباشد. در نتیجه خریداران نمی توانند پیش از ارائه ی 
پیشنهاد آن ها را بررسی کنند. اگر فروشندگان اطالعات الزم را به خریداران ارائه ندهند، این امکان وجود دارد که 

خریداران به سراغ سایر خانه ها بروند. 
 شاید خریداران از رقابت خسته شده اند و به استراحت نیاز دارند. 

اگر تنها کسی باشید که پیشنهاد خریدی ارائه داده است، چه خواهد شد؟  
اگر فروشنده به منظور جلب توجه قیمت کمتری )نسبت به ارزش بازاری( برای خانه در نظر بگیرد و انتظار داشته 
باشد که رقابت برای خرید آن باال بگیرد، به احتمال زیاد با شما مذاکره کرده و تالش خواهد کرد که خانه را به 
قیمت باالتری بفروشد. این را به یاد داشته باشید که حتی اگر قیمت پیشنهادی خریدار برابر قیمت درخواستی 
فروشنده باشد، فروشنده می تواند آن را رد کند. بنابراین مشاور امالک شما باید حتما انتظارات فروشنده را درک 

کرده و به شما کمک کند که ارزش خانه را برای خود تعیین کنید. 
فرض کنیم شما خانه ای را پسندیده اید و هیچ رقیبی برای خرید آن ندارید. این وضعیت می تواند فرصت مناسبی 
برای شما باشد. تحقیقات الزم را انجام دهید اما در دام سایر افراد نیفتید. زیرا مردم همیشه در یک مسیر درست 

حرکت نمی کنند. 
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چگونه یک کارگزاری مناسب را انتخاب کنیم؟  

برای یک مشاور امالک تازه کار یافتن کارگزاری مسکن )بروکر یا آژانس مسکن( مناسب اهمیت زیادی دارد. البته موفقیت شما در 
این زمینه به خودتان بستگی دارد؛ اما یک کارگزار مجرب کمک شایانی به شما خواهد کرد. بر خالف مصاحبه های معمول کاری، 

این شمایید که باید کارگزاری را ارزیابی کنید. در این مقاله نکاتی را توضیح می دهم که کمک می کند بروکر مناسب را بیابید. 

هزینه ی کمیسیون
معموال افراد هنگام انتخاب کارگزاری خود فقط به نحوه ی تقسیم هزینه ی کمیسیون توجه می کنند. این موضوع که بین مشاوران 

امالک بسیار رایج می باشد، روش مناسبی برای انتخاب کارگزار نیست. 
اگر آن ها می توانند در راه اندازی کسب و کار به شما کمک کنند، اجازه دهید که در سود شما هم شریک شوند. معموال با فروش 
هر خانه، بخشی از کمیسیون دریافتی به کارگزاری تعلق می گیرد. برخی از کارگزاری ها 100% کمیسیون را به شما می دهند. اگر یک 
کارگزاری مدعی شود که  بخشی از کمیسیون را از شما دریافت نمی کند، این را در نظر داشته باشید که هزینه های دیگری مثل 
transaction fees، بیمه ی E&O و desk fees از شما دریافت خواهد شد. برخی هم ترکیب درصد کم و  مبلغ ثابت ماهیانه را از 

شما دریافت می کنند.
لطفا به یاد داشته باشید که موارد ذکر شده موضوعات گسترده ای می باشند. شیوه ی کاری هر کارگزاری با کارگزاری های دیگر متفاوت 
است. مشاوران  تازه کار نسبت به مشاوران توانمند قدرت چانه زنی کمتری دارند. برای به دست آوردن قدرت مذاکره و چانه زنی، 

همین االن فروش خانه را شروع کنید. 

وب سایت
داشتن وب سایت اهمیت فراوانی دارد زیرا همه به اینترنت دسترسی دارند. مشاوران یک  کارگزاری مرتبا در اینترنت جستجو 
می شوند. بنابراین وب سایت باید از لحاظ بصری جذاب باشد. کارگزاری های موفق دارای وب سایت هایی هستند که به صورت 

حرفه ای طراحی شده اند. این کارگزاری ها همچنین از شبکه های اجتماعی و سایر ابزارهای آنالین استفاده می کنند. 
بخش نمایش مشاوران را در وب سایت کارگزاری مورد بررسی قرار دهید. آیا کارگزاری در وب سایت خود لینک سایت مشاوران 
خود را قرار داده است؟ البته شما می توانید به جای متکی شدن به وب سایت کارگزار، خودتان دست به کار شده و وب سایتی 

برای خود طراحی کنید.

هزینه ها
هزینه های ماهانه ی دفتر، شامل هزینه های desk fee ،transaction fee، پرینتر، کپی و بیمه را محاسبه کنید. درباره ی هزینه های 

منحصر به فرد و عمومی که هر شرکت دریافت می کند، اطالعات جامعی کسب کنید.

اندازه ی کارگزاری
در یک کارگزاری بزرگ، این فرصت را دارید که با مشاوران موفق در ارتباط باشید. اکثر کارگزاری های بزرگ به آموزش مشاوران 
مبتدی می پردازند. فعایت در یک کارگزاری مشهور به گسترش شهرت برند شما کمک می کند و کمی هم اعتماد به نفس شما را 

افزایش می دهد.
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اگر از کار کردن برای شرکت های بزرگ نگران هستید، با یک کارگزاری کوچک همکاری کنید. زیرا کارگزاری های کوچک معموال 
تخصصی تر هستند. این دفاتر با محافظه کاری بیشتری افراد جدید را استخدام می کنند. 

معموال در کارگزاری های کوچک، مشاوران تازه وارد به صورت مستقیم با مدیر دفتر و سایر مشاوران با تجربه در ارتباط هستند. در 
این  کارگزاری ها شما با مشاوران کمتری در ارتباط خواهید بود.

مزایا مازاد
بررسی کنید که آیا می توانید مشتریان خود را به دفتر ببرید. پس از بازدید از خانه ی مشتریان، به احتمال زیاد برای انجام تشریفات 

اداری به کارگزاری بر خواهید گشت. 
آیا دفتر کار زیبا و  بزرگ است؟ چه امکاناتی در دفتر موجود است؟ آیا کامپیوتر، دستگاه کپی و فکس در محل کار وجود دارد؟ آیا 

ورود به دفتر پس از ساعات مقرر امکان پذیر است؟ آیا در دفتر کار شما پارکینگ مخصوص مشتریان و نمایندگان وجود دارد؟ 
برآورد کنید که هر چند وقت یک بار به دفتر مراجعه خواهید کرد؟ چقدر طول می کشد تا در صورت رانندگی به دفتر برسید؟ 
امروزه تکنولوژی ها به نمایندگان امالک اجازه می دهند که به راحتی کارهای خود را در منزل و یا هنگام مسافرت انجام دهند. شما 

می توانید کار خود را در خانه انجام داده و برای شرکت در جلسات یا مالقات مستریان به دفتر بروید.
شرکت ها باید به مشاوران تازه کار آموزش دهند. پیش از شروع همکاری، از این موضوع مطلع شوید که چه کسی و چگونه شما 
را آموزش خواهد داد؟ ماهیت بازار مسکن به گونه ای است که وضعیت آن به سرعت تغییر می کند. به همین دلیل، تمام مشاوران 

باید بدون توجه به تجربه ای که دارند، بر روی آموزش مداوم و به روز بودن اطالعاتشان سرمایه گذاری کنند. 
اگر می خواهید برای یک کارگزاری کار کنید، حتما جلسات آموزشی آن ها را بررسی کنید. یک کارگزار خوب از آموزش مشاورانش 
سود خواهد کرد. همکاری با کارگزاری ای که اجازه ی بررسی و حضور آزمایشی در جلسات آموزشی را به شما نمی دهد، ایده ی 

مناسبی نیست.   
بسیاری از مشاوران تازه کار ترجیح می دهند که در چند معامله ی اولشان با شخصی همکاری کنند که در تمام مراحل معامله در 
کنارشان باشد. بنابراین با کسی مالقات کنید که بتواند مربی شما بوده و شما را راهنمایی کند. این موضوع اهمیت زیادی دارد. 
این فرد به عنوان یک مشاور شخصی به شما مشورت می دهد. درآمدآن ها از کجا است و دستمزد آن ها چگونه پرداخت می شود؟ 
آن ها چگونه به شما کمک می کنند؟ آیا مطمئنید که با هم کنار خواهید آمد؟ مربیان باید از شما حمایت کرده و مشوق شما باشند. 

کمک ها و تکنیک های مدیریت
آیا مشاوران تازه کار به مدیر شرکت کارگزاری دسترسی دارند؟ معموال در یک کارگزاری بزرگ مشاوران با یک مدیر حقوق بگیر در 
ارتباط هستند. در حالی که در یک شرکت کوچک این افراد با شخص کارگزار/ مالک در ارتباط می باشند. اگر مدیر یا کارگزار خودش 
نیز به فروش ملک بپردازد، شاید دسترسی به او سخت تر شود و یا شاید وقت کافی برای برآورده کردن نیازهای شما را نداشته 
باشند. با مسئولیت های مشاوران آشنا شده و چگونگی کسب اطالع درباره ی آن ها را فرا بگیرید. چرا که مدیریت و کنترل و 

راهنمایی تیمی متشکل از 100 مشاور تمام وقت دشوار خواهد بود. 

منشی دفتر
مشاوران تازه کار به صورت مرتب هنگام انجام تشریفات اداری به مشکل بر می خورند. تعداد کمی از مشاوران این مراحل اداری 
را می پسندند. در حالی که اکثر آن ها از فروختن خانه را دوست دارند و از آن لذت می برند. برخی از کارگزاری ها برای انجام امورات 
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امالک  مشاوران  که  کنید  تصور  اول  نگاه  در  شاید 
اما  دریافت می کنند.  بابت فروش خانه  زیادی  مبلغ 
این را بدانید که هزینه ی کمیسیون آنقدر که به نظر 
می رسد باال نیست و احتماال مشاور امالکی که برای 
فروش خانه ی خود انتخاب نموده اید، آنگونه که تصور 
می شود ثروتمند نباشد. در این مقاله نگاه دقیق تری به 
هزینه ی کمیسیون انداخته و آنچه را که باید درباره ی 

آن بدانید برایتان توضیح می دهم. 

تقسیم هزینه های کمیسیون
را  کمیسیون  از هزینه ی  بخشی  فقط  امالک  مشاور 
برای خود بر می دارد. در ادامه دالیل این موضوع را 

توضیح می دهم. 
 در بیشتر معامالت، به ازای 100 هزار دالر اول %7 
و به ازای الباقی مبلغ 3% حق کمیسیون از فروشنده 
دریافت می شود که معموال نصف آن به مشاور امالک 

خریدار پرداخت می گردد. 
سهم  مبلغ  الباقی  از  باید  فروشنده  امالک  مشاور   
بریتیش کلمبیا،  استان  را پرداخت کند. در  کارگزاری 
همکاری  کارگزاری  یک  با  معموال  امالک  مشاوران 
می کنند. مبلغی که مشاور امالک با کارگزاری )یا تیم، 
دارد  بستگی  به خدماتی  می کند  تقسیم  دو(  هر  یا 
که دریافت کرده است. این مبلغ می تواند بین چند 
صد دالر تا 50% هزینه ی کمیسیون باشد. کارگزاری ها 
ارائه ی فضای اداری، خدمات  معموال خدماتی مانند 
مشاوران  به  را  غیره  و  تراکنش  پردازش  مدیریتی، 

امالک ارائه می دهند. 

اما  استخدام می کنند.  تمام وقت  کارمند  اداری یک 
بپردازید.  مبالغی  باید  خدمات شان  از  استفاده  برای 
را  خود  استانداردهای  از  مجموعه ای  کارگزاری  هر 
ایجاد کرده است. اگر نگران پر کردن فرم ها هستید، 

می توانید از خدمات این افراد بهره مند شوید. 

فرهنگ
به دلیل اینکه مشاوران امالک معموال به تنهایی کار 
تبادل  جدید،  افراد  مالقات  برای  مکانی  به  می کنند، 
ایده ها، و ایجاد احساس تعلق نیاز دارند. یک دفتر 
جدید که پر از نماینده می باشد، مهیج و در عین حال 
بی نظم است. شاید اگر اکثر نماینده ها کهنه کار باشند، 
احساس تنهایی کنید. داشتن هم دوره هایی که مثل 
شما تازه شروع کرده اند در کنار داشتن مشاوران قدیمی 
به شما کمک می کند که دوام بیاورید و رشد کنید.بابت 
تصمیم  خود  غریزه ی  حس  اساس  بر  موضوع  این 
بگیرید. بررسی و تشخیص فرهنگ یک کارگزاری کار 
دشواری می باشد. با این حال عامل مهمی است که 
باید حتما آن را در نظر گرفت. کارگزار، کارمندان دفتر و 
سایر مشاوران برای موفقیت در این کسب و کار باید 
با هم همکاری کنند. اگر برای یک کارگزاری کار کنید 
اما حس خوبی نداشته باشید، کسب درآمد به شما 
اگر برای یک کارگزاری  اما  هیچ کمکی نخواهد کرد. 
مناسب کار کنید، جایی که خوشحال هستید، فروش 
اینکه  به  توجه  باشد.با  بخش  لذت  می تواند  خانه 
فعالیت های مرتبط با بازار ملک متنوع هستند)مانند 
اجاره ی  تجاری،  مسکونی،  امالک  بازار  در  فعالیت 
بلندمدت، مدیریت ملک یا هر فعالیت مرتبط دیگر( 
شاید با گذشت زمان تمایل داشته باشید در حوزه ای 
غیر از موضوعی که ابتدا به آن عالقه مند بودید، کار 
کنید. برخی از کارگزاری ها به شما اجازه می دهند که در 
تخصص های مختلف فعالیت داشته باشید در حالی 

که بعضی فقط محدود به حوزه مشخصی هستند.

چرا دستمزد مشاوران امالک 
به نظر زیاد است؟
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هزینه ها
مشاور امالک فروشنده باید پس از پرداخت سهم مشاور 
بپردازد.  را  دیگری  هزینه های  کارگزاری،  و  خریدار  امالک 
بیشتری  خدمات  تیم(  یک  )یا  امالک  مشاور  یک  هرچه 
ارائه دهد، هزینه های او نیز بیشتر خواهد شد. بسیاری از 
مشاوران امالک 50% )یا بیشتر( مبلغی که دریافت کرده اند، 
معمول  هزینه های  می کنند.  هزینه ها  این  پرداخت  صرف 

شامل موارد زیر است: 
 حق عضویت، بیمه، آموزش 

 سامانه ها و ابزارها: هزینه ی استفاده از سامانه های مدیریت 
مشتریان،  مدیریت  افزار  نرم  الکترونیکی،  امضای  اسناد، 

ابزارهای بازاریابی و غیره
 تکنولوژی: لپ تاپ، آی پد، تلفن همراه

 خودرو: هزینه های خودرو، سوخت، پارکینگ و بیمه
اینترنت،  تلفن،  هزینه های  عملیاتی:  و  اداری  هزینه های   
خدمات پستی، لوازم اداری، حسابداری و هزینه های بانکی 

و حقوقی
برداری،  فیلم  بروشور،  تهیه ی  برداری،  عکس  تبلیغات:   
تبلیغات آنالین، بازاریابی ایمیلی، نصب تابلوی فروش خانه، 
بازاریابی چاپی، هزینه های نمایش خانه به عموم، تهیه ی 

نقشه ی ساختمان و غیره
 بازاریابی برند: بازاریابی چاپی، تبلیغات آنالین، نصب تابلوی 
فروش خانه، طراحی وب سایت، حمایت مالی از مشتریان 

بابت برگزاری برنامه های مختلف
 استیجینگ و آماده سازی ملک: شاید هزینه ی استیج کردن 
خانه بیش از 5,000 دالر باشد )حتی اگر خانه ی مورد نظر 
خالی یا بزرگ باشد، این هزینه بسیار بیشتر خواهد بود(. 
مشاورانی که به ارائه ی خدمات استیجینگ نیز می پردازند، 
ریسک بزرگی انجام می دهند. زیرا اگر ملک فروخته نشود 
یا فروشنده از فروش آن منصرف شود، این مبلغ به مشاور 
روی  بر  که  تیم هایی  شد.  نخواهد  بازپرداخت  امالک 
استخدام کارمندان تمام وقت و خرید لوازم تزئینی سرمایه 

گذاری کرده اند، ریسک بیشتری می کنند. 

 مالیات بر درآمد

دانش
از  ناشی  امالک  مشاوران  درآمد  دیگری،  شغل  هر  مانند 
دانششان است و شاید با زمان الزم برای فروش یک خانه 
هیچ ارتباطی نداشته باشد. مشاوران امالک خبره سال ها 
وقت گذاشته اند تا دانش و روش های بازاریابی ای را توسعه 
باالتر می شود.  قیمت  به  ملک  فروش  به  منجر  که  دهند 
آن ها هر ماه ده ها ساعت بدون دریافت پول وضعیت بازار 
را رصد کرده و نوسانات قیمت )و دلیل تغییرات قیمت( را 
مورد بررسی قرار می دهند. هدف از انجام این اقدامات این 
است که دانش خود را به روز کنند و بهتر بتوانند خانه های 

فروشی را به خریداران معرفی کنند. 
مشاوران  کارهای  اصلی ترین  از  یکی  ملک  قیمت  تعیین 
امالک می باشد. اگر قیمت تعیین شده بسیار کم یا زیاد 
باشد، فروشنده ضرر خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر قیمت 
تعیین شده بسیار باال باشد، مردم به ارائه ی پیشنهاد ترغیب 
نخواهند شد. حتی اگر قیمت آن کاهش یافته باشد، برای 
خریداران این سوال ایجاد می شود که ملک مورد نظر چه 
مشکلی دارد؟ در طرف دیگر، اگر قیمت تعیین شده بسیار 
کم باشد، این امکان وجود دارد که فروشنده ملک خود را با 

قیمت بسیار پایین تری از ارزش آن به فروش برساند. 
بسیار شنیده ام که برخی از افراد ادعا می کنند بدون بهره گیری 
پیشنهاد  چندین  اول  روز  در  امالک،  مشاوران  از خدمات 
دریافت کرده و ملک خود را فروخته اند. آن ها تصور می کنند 
که با این کار توانسته اند هزاران دالر صرفه جویی کنند. لطفا 
این نکته را در نظر داشته باشید که اگر در روز اول چندین 
فروش  به  را  خانه ی خود  و  کنید  دریافت  پیشنهاد خرید 
برسانید، به احتمال زیاد قیمت درخواستی شما بسیار کم 
بوده و ضرر کرده اید. حتی احتمال این که مبلغ ضرر شما 

بسیار بیشتر از دستمزد مشاوران امالک باشد، باال است.
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چهار جاذبه ی گردشگری اسکوامیش

کوهستان، رودخانه، اقیانوس و مسیرهای جنگلی و کوهستانی. این چهار عبارت به صورت خالصه بیانگر این است که چرا 
این شهر  برای طبیعت دوستان می باشد. به همین دلیل است که شعار  بهترین و محبوب ترین مکان ها  از  اسکوامیش یکی 

Hardwired for Adventure )یا سرشتی برای ماجراجویی( است. 
اسکوامیش در شمال ونکوور و جنوب ویسلر قرار داشته و فاصله ی کمی با آن ها دارد. این شهر در حال توسعه و تبدیل به یکی 
از مقاصد درجه یک برای گردشگران است. اخیرا سریال رودخانه ی بکر در این شهر و جاذبه های آن )مانند نمای کوهستان و 

اقیانوس( فیلم برداری شده است. 
اسکوامیش با جمعیتی در حدود 20,000 نفر شهر کوچکی می باشد، اما دیدنی های آن 
به قدری زیبا است که توان رقابت با هر جاذبه ی گردشگری دیگری را دارد. در مرکز شهر 
مغازه ها و غذاخوری های زیادی وجود دارد و طبیعت پیرامون آن برای انواع فعالیت ها 

و ماجراجویی ها مناسب می باشد. 
در گذشته بسیاری از مردم تصور می کردند که هنگام سفر به ویسلر، اسکوامیش محل 
مناسبی برای توقف و استراحت است. اما اکنون بسیاری از آن ها متوجه شده اند که 
می توان روزها، هفته ها و حتی ماه ها از جاذبه های اسکوامیش بازدید کرد. این شهر 
دیگر به عنوان استراحت گاه یا مکان توقفی در مسیر ویسلر شناخته نمی شود و به مقصد 

نهایی گردشگران تبدیل شده است. 
شما چه به تازگی به طبیعت گردی روی آورده باشید چه تجربه ی زیادی داشته باشید، 
می توانید از انواع فعالیت های مختلف در اسکوامیش لذت ببرید. در ادامه ی این مقاله 
جاذبه های دیدنی اسکوامیش و فعالیت های شگفت انگیزی که می توانید در آن انجام 

دهید، به شما معرفی می کنم. 

Sea to Sky Gondola تله کابین
سوار شدن در تله کابین سریع ترین روش برای لذت بردن از کوهستان و دیدن چشم اندازهای آن است. این تله کابین ظرف 10 
دقیقه شما را به ارتفاع 885 متری از سطح دریا می رساند. در طی مسیر دیدنی های زیادی وجود دارد که باعث می شود از تمام 
لحظات سفر خود لذت ببرید. به عنوان مثال، در طول مسیر می توانید قایق هایی که در Howe Sound پراکنده شده اند، افرادی که 
در جنگل های انبوه در حال کوهنوردی هستند و چشم اندازی از مکان های زیبا و دیدنی )مانند آبشار شانون و کوهستان باشکوه 

Stawamus Chief( را ببینید. 
البته سوار شدن در تله کابین فقط یکی از فعالیت های شگفت انگیزی است که می توانید انجام دهید. پس از رسیدن به مقصد 
زمان زیادی را به گشت و گذار اختصاص دهید. در تابستان می توانید از مسیرهای کوتاه و آسان )اما چشم نواز( گرفته تا مسیرهای 
طوالنی و سخت را بپیمایید. حتی می توانید تله کابین را فراموش کرده و به جای آن کوهنوردی کنید. در زمستان نیز کفش های 

مخصوص پیاده روی در برف را کرایه کرده یا از تیوب سواری در برف لذت ببرید.
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Alice Lake Provincial Park بازدید از دریاچه های پارک
پارک Alice Lake Provincial Park در منتهی الیه شمالی اسکوامیش قرار داشته و دیدنی های بسیاری را در خود جای داده است. 
در این پارک می توانید از فعالیت ها و ماجراجویی های مختف نهایت لذت را ببرید. در پارک Alice Lake Provincial Park مکان هایی 
برای برپایی چادر تعیین شده است. در نتیجه به راحتی می توانید چادر خود را موقعیت های تعیین شده بر پا کنید. فقط این را 

به یاد داشته باشید که باید از قبل آن را رزرو کرده باشید. 
 Alice Lake وجود دارد. دسترسی به دریاچه ی Fawn و Alice، Stump، Edith در این پارک چهار دریاچه ی آب شیرین با نام های
راحت تر بوده و پارکینگ در چند قدمی آن است. اگر کفش کوهنوری داشته باشید، می توانید از تمام این دریاچه ها بازدید کنید. 
یک مسیر 6 کیلومتری که برای تمام اعضای خانواده مناسب می باشد در میان جنگل کشیده شده و شما را به دریاچه ها می رساند. 

قایق رانی در آب های خروشان
حتی اگر در ورزش های آبی حرفه ای نباشید، هنوز هم می توانید از فعالیت های آبی در 
 Elaho River اسکوامیش لذت ببرید. فقط کافیست که در آب های خروشان رودخانه ی
قایق رانی کنید. انجام این فعالیت به تجربه ی باالیی نیاز ندارد. البته اگر می خواهید 
چنین فعالیتی انجام دهید، حتما باید حس ماجراجویی بسیاری داشته باشید. زیرا در 

تند آب های این رودخانه در کالس 3 و 4 طبقه بندی شده اند. 
قایق رانی در رودخانه ی Cheakamus River برای اعضای خانواده )افراد 5 سال به باال( 
مناسب تر است. زیرا این رودخانه آرام تر بوده و پارو زدن در آن به همان اندازه لذت بخش 

می باشد. البته در طول مسیر تند آب های کوچکی نیز وجود دارد. 
صرف نظر از رودی که انتخاب می کنید، حتما در تمام طول مسیر هشیار باشید؛ زیرا 
معلوم نیست با چه چیزهایی روبرو می شوید. شاید خرسی در ساحل رود باشد یا عقابی 
در حال اوج گرفتن به آسمان باشد. بنابرین حتما در طول مسیر حواستان جمع باشد.  

بازدید از آبشار شانون
آبشار شانون که 335 متر ارتفاع داشته و سومین آبشار بلند بریتیش کلمبیا است، 
چشمان هر بیننده ای را متحیر خواهد کرد. این آبشار از باال سرازیر شده و ابتدا به چند حوضچه می ریزد و سرانجام با غرش زیادی 
به حوض صخره ای در پایین سقوط می کند. یک مسیر 350 متری شما را دقیقا به پای آبشار می رساند. خوشبختانه این آبشار در 

مکان بسیار عالی ای قرار دارد و شما می توانید هر آنقدر که دوست دارید به آن نزدیک شده و خیس شوید. 
در فضای سبز نرسیده به آبشار میزهایی برای پیک نیک، غرفه ای برای فروش خوراکی، دستشویی عمومی با آب جاری و توالت های 
سیفون دارد وجود دارد. اگر می خواهید سفر یک روزه ای به ویسلر داشته باشید، این منطقه برای توقف، استراحت و تنفس هوای 

تازه ی کوهستان عالی است. 
پارک کردن خودرو در روزهای آخر هفته مشکل خواهد بود. حتما به یاد داشته باشید که ماشین خود را در موقعیت های تعیین 
شده پارک کنید. در غیر این صورت، جریمه خواهید شد یا خودروی شما را حمل خواهند کرد. فاصله ی آبشار شانون از اسکوامیش 

تقریبا 10 دقیقه است. 
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