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دست دوم های نو
اما نوع دیگری از موافقان خرید کاالی دســت دوم،  ترجیح می دهند کاالیــی را انتخاب کنند که یک بار 
خریداری شده اما استفاده نشده یا بسیار محدود مورد استفاده قرار گرفته و اصطالحا در حد نو است. این 
دسته از کاالهای دست دوم، موافقان بسیاری دارد. در سایت های فروش اجناس دست دوم نیز اطالعاتی 
مبنی بر نو بودن یا در حد نو بودن کاال،  قرار داده شده است. جز این سایت ها، آگهی های فروش وسایل منزل 
نیز مورد توجه این دسته از موافقان کاالی دست دوم قرار می گیرد و می توانند کاالی مورد نظر خود را بیابند.

این نوع از کاالها در بسیاری از موارد میان دوستان و اقوام هم به فروش می رسند.

از زینک چه می دانید؟
بدن شما نیاز به انواع مواد مغذی دارد تا عملکرد های اساسی آن 
درست و سالم پیش بروند. یکی از این مواد مغذی، زینک)روی( 
است؛ ماده ای معدنی که نقش مهمی در بسیاری از واکنش های 
بدن دارد؛ مثالً شما برای بوییدن و چشیدن غذا هایی که می خورید 
به زینک نیاز دارید. ضمناً زینک )روی( در ترمیم زخم، سالمت 

سیستم ایمنی و باروری نقش دارد.
خانم ها روزانه به ۸میلی گرم زینک نیاز دارند، درحالی که آقایان 
به ۱۱میلی گرم زینــک در روز نیازمندند. هرچند کمبود زینک 
شایع نیست اما افرادی که گیاهخوارند بیشتر در معرض کمبود 
زینک هستند، چون زینک بیشتر از هر چیزی در غذا های حیوانی 

وجود دارد.
عالئم کمبود زینک شامل ریزش مو، اسهال، عفونت های مکرر، 
کاهش وزن، کندی در ترمیم زخم، ضایعات پوســتی و کاهش 
حس چشــایی و بویایی می شــود. افرادی که آسم دارند ممکن 
است درصورتی که سطح زینک بدنشان خیلی افت کند، عالئم 

آسم شان شدید شود.
زینک یک ماده معدنی چندکاره است و در باروری نیز نقش دارد. 
دریافت زینک کافی موجب بهینه شدن سطح هورمون ها شده و به 

تولید تخمک های سالم برای باروری کمک می کند.
زینک از جهت سالمت پوست نیز اهمیت دارد. مطالعات نشان 
می دهد کمبود زینک می تواند عوارض پوستی مانند اگزما و آکنه 
را بدتر کند. دریافت زینک کافی از طریق تغذیه می تواند به خانم ها 
کمک کند کمتر دچار آکنه شوند. شواهد علمی نشان می دهند 
دریافت زینک کافی می تواند با پشتیبانی از تولید کالژن، فرایند 
پیری پوست را به تأخیر بیندازد؛ بنابراین زینک در ظاهرتان هم 

تأثیرگذار است.
تحقیقات نشان می دهد زینک موجب تولید سلول های استخوانی 
به نام اوستئوبالســت می شــود و جلوی استئوکالست ها را که 
تخریب کننده استخوان اند می گیرد. طبق آمار و مطالعات، افرادی 
که پوکی استخوان دارند معموالً زینک بدنشان نسبت به افرادی 

که این عارضه را ندارند کمتر است.
انسولین هورمونی است که مسئولیت ثابت نگه داشتن سطح قند 
خون را به عهده دارد، بنابراین برای ســالمت بدن بی نهایت مهم 
است. زینک در تولید، ذخیره و ترشح انسولین در لوزالمعده نقش 
دارد؛ بنابراین کمبود زینک می تواند اثر منفی بر سطح انسولین 
بگذارد و منجر به تغییرات منفی در اشتها و سطح قند خون شود.

زینک می تواند برخی از عوارض منفی مرتبط با قاعدگی در زنان، 
مثالً سندروم پیش از قاعدگی را تخفیف دهد.

زینک در گوشت قرمز و ماهی به وفور وجود دارد. هرچند غذا های 
حیوانی سرشار از زینک هستند اما برخی از منابع گیاهی نیز مقدار 
قابل توجهی زینک دارند که شامل غالت کامل، بنشن، مغز ها و 
بعضی از غذا های بسته بندی شده غنی شده با زینک می شوند. بهتر 
است زینک موردنیاز بدن خود را از منابع غذایی دریافت کنید مگر 
اینکه پزشک تشخیص دهد کمبود زینک دارید. اگر گیاهخوارید با 

پزشکتان در مورد مصرف مکمل زینک مشورت کنید.

نگاهتندرست

 کاالی دست دوم
  زمین را حفظ می کند

فعاالن محیط زیســت در سراســر دنیا چند سالی است 
تالش می کنند توجه مردم را به استفاده از کاالهای سالم 
دست دوم جلب کنند چراکه تولید هر نوع کاالی جدیدی 
نیازمند مصرف انواع ســوخت و انرژی اســت که تأثیرات 
زیست محیطی برجای می گذارد. از طرفی وقتی عادت به 
دور ریختن کاالیی که همچنان سالم است اما دیگر دلمان 
را زده داشته باشیم، با انبوهی از زباله روبه رو خواهیم شد 
که آن هم تأثیرات منفی بر محیط زیســت برجای خواهد 
گذاشــت. جهان امروز در چنبره تبلیغات قــرار گرفته و 
مصرف گرایــی،  تجمل گرایی، مدگرایــی و... را رواج داده 
است. وقتی به دور و برمان و وسایل و لوازم مان نگاه می کنیم 
می توانیم، به فهرســت بلند باالیی از کاالها و محصوالتی 
برسیم که به آنها نیاز واقعی نداریم. این فهرست را می توانیم 
در مورد اجناس و کاالهای سالمی که دور می اندازیم نیز 
تهیه کنیم. هردوی اینها همان مسیر تخریب محیط زیست 
را در پیش خواهند گرفت؛ اتفــاق تلخی که با راهکارهای 
ساده نه تنها به اقتصاد فردی و جمعی کمک می کند بلکه 

زمین را نیز بیشتر حفظ خواهد کرد.

گاهی اوقات شرایط اقتصادی مان برای خرید کاالی مورد نیاز یا کاالیی که به آن 
عالقه داریم مهیا نیســت. در این صورت یا پول مان را پس انداز می کنیم یا وام 
می گیریم، اگر پولی پس انداز کرده باشیم به سراغ آن می رویم تا بتوانیم کاالی 
مورد نظر را تهیه کنیم. گاهی وقت ها هیچ کدام از این راه حل ها پاسخ نمی دهد یا اصال وجود ندارد و 
ما مجبوریم به سرعت کاالی مورد نظر را تهیه کنیم. بعضی افراد مبلغ مورد نیاز را قرض می گیرند و 
بعضی دیگر که نمی خواهند پول شان را به اصطالح پیش خور کنند یا آن کاال را بسته به نوعش، امانت 
می گیرند یا به صورت دست دوم و با قیمت بسیار پایین تر تهیه می کنند تا برای همیشه صاحب آن 
کاال باشند. در میان اصول سواد مالی،  تهیه کاالی دست دوم با ویژگی کاربردی بود استفاده در مدت 
زمان کوتاه  انتخاب درستی محسوب می شود. وقتی قیمت کاالهای مصرفی افزایش یابد،  تمایل به 
خرید کاالهای دست دوم و همچنین تعمیر آنها افزایش خواهد یافت. خرید کاالی مصرفی دست 
دوم در سال های اخیر نیز به همین دلیل در کشور ما بیش از گذشته باب شده و حتی چند سایت 
اینترنتی هم خصوص فعالیت می کنند. خرید کاالی دست دوم که معموال با قید لوازم کارکردی و 
یا وسایل مدت دار همراه می شود تأثیرات مثبت زیست محیطی دارد. برای تولید هر کاالیی میزان 
زیادی از انواع انرژی ها و سوخت و آب نیاز اســت اما با خرید کاالی دست دوم در استفاده از این 

انرژی ها صرفه جویی شده و می توان آنها رابرای تولید کاالهای دیگر به کار گرفت.

دستدومهایدوستداشتنی
خرید کاالی کارکرده سالم، مزایای اقتصادی فردی و جمعی و همچنین تأثیرات مثبت زیست محیطی به دنبال دارد 

گزارش

بدون استفاده ها را بفروشید 
آن سوی خرید کاالی دست دوم،  فروش آن قرار دارد؛ 
فروش کاالیی که دیگر بــه آن نیاز نداریم و همچنان 
قابل استفاده است. رودی در این خصوص با اشاره به 
اینکه از نظر دینی اثاث البیت باید در کمترین حد باشد 
و نباید بار خودمان را ســنگین کنیم می گوید:»بهتر 
است تکلیف کاالیی را که مدتی است بدون استفاده 
افتاده مشخص کنیم. نگهداری بیش از اندازه چنین 
وسایلی انباشــتگی مالی در خانه ایجاد کرده، هزینه 

نگهداری برما تحمیل می کند و ذهن ما را نیز به خودش 
مشغول می سازد. اگر خراب است تعمیرش کنیم یا از 
کارافتاده آن را دور بیندازیم و اگر ســالم است آن را 
بفروشیم. کســی که به آن واقعا نیاز دارد پیدا خواهد 
شد و چون در ازایش پول پرداخت کرده،  کاال برایش 
ارزشمند اســت. هدیه دادن نیز راه حل دیگری است 
اما اینکه فرد هدیه گیرنده بــه آن کاال نیاز دارد یا آن 

را دوست داشته باشد یا خیر، موضوع مهمی است.« 

موافقان و مخالفان 
بعضی افراد، موافق هیچ نوع کاالی دست دومی 
نیستند و حتی کاالی دســت دوم رایجی مثل 
خودرو را نیز نمی پســندند. اما موافقان نیز چند 
دســته اند. برخی با خرید محصــوالت برقی و 
الکترونیکی مانند یخچال،  ماشین ظرفشویی یا 
گوشی موبایل مخالفند و معتقدند؛» نمی دانیم 
چگونه از دستگاه استفاده شده و ممکن است دچار 
ایراداتی باشد. به هزینه تعمیرش هم نمی ارزد پس 
از ابتدا کاالی نو خریداری می کنیم.« عده ای دیگر 

با کمی دقت و بررســی کارشناسی، همین نوع 
کاالها را نیز دست دوم تهیه می کنند و اگر قرار 
بر تعمیرات مختصری باشد با توجه به کیفیت و 
قیمت اصلی کاال،  ترجیح می دهند آن را خریده 
و تعمیر کنند. عده ای دیگــر با خرید تجهیزات 
تخصصی دست دوم موافقند؛ از ابزار نیمه صنعتی 
مورد نیاز در خانه گرفته تا کفش کوهنوردی. این 
عده،  قیمت باالی کاالی مرغوب و برندها را دلیل 

اصلی خرید دست دوم عنوان می کنند.

مزایای خرید کاالی کارکرده
کمیل رودی، کارشناس اقتصاد و عضو آکادمی هوش مالی معتقد است یکی از راه های برطرف کردن 
فوری نیاز به یک کاال،  امانت گرفتن کاالهایی است که جزو نیازهای دائمی و همیشگی مان نیست و 
الزامی برای خرید آن نداریم مانند دستگاه دریل. فرد امانت دهنده نیز عمل مستحبی را انجام خواهد 
داد. او به همشهری می  گوید: »گاهی اوقات می خواهیم صاحب کاالیی باشیم و نیاز ضروری به آن 
داریم اما توان پرداخت مبلغ آن را نداریم،  در این حالت بهترین کار خرید کاالی دست دوم است. 
ویژگی این نوع کاال ها،  کارکردی بودن آنهاست.« رودی می افزاید: »خرید خودروی دست دوم رایج 
است و اصال چیز بدی نیست. در بعضی خانه ها اجاق گازهای توکار و نصب شده در آشپزخانه یا حتی 
فرهای نصب شده وجود دارد و خانه با همان وسایل به فروش می رسد، ما لفظ دست دوم را برای 
این وسایل به کار نمی بریم و به راحتی آن را می پذیریم.  اگر این موضوع در دیگر کاالهای کارکردی 
نیز شایع شود اتفاق خوبی است و به اقتصاد خانواده نیز کمک خواهد کرد.« به گفته این کارشناس 
برخی کاالها نیز مدت دار هستند یعنی برای مدت کوتاه و مشخصی مورد استفاده قرار می گیرند 
و قابلیت اســتفاده دوباره دارند.» لباس عروس، کالسکه بچه،  صندلی ماشین کودک و... ازجمله 

کاالهای مدت دار هستند که می توان بعد از استفاده دوباره آنها را به فروش رساند.«  

پیپ پاک کن های رنگی رنگی 
پیپ پاک کن از جمله ابزاری اســت کــه برای بازی 
کودکان کاربردهای متنوعی دارد. یک بازی مناسب 
برای کودکان حدود یک سال به باال این است که پیپ 
پاک کن ها را از سوراخ های آبکش رد کنید و از کودک 
بخواهید آنها را بیرون بکشد. این بازی برای تقویت 

ماهیچه های ریز انگشتان دست مفید است.

کباب ها را به سیخ بکش!
برای این بازی ســاده و جذاب، به یک شــاخه نازک 
درخت یا لوله پالســتیکی ســبک و رول دستمال 
کاغذی نیاز دارید. رول دســتمال را بــه عرض 2 یا 
3ســانت برش بزنید و روی زمین پخش کنید. حاال 
از کودک بخواهید با اســتفاده از لوله یا شاخه نازک، 
حلقه های برش خورده رول دستمال را جمع کند و 
این کار را تا جایی که لوله یا شاخه جا دارد ادامه دهد. 

انگار که یک سیخ کباب درست کرده باشد!

مهناز جعفری؛ مربی و تسهیلگرکودکبازیگوشی


