
 نکاتی که قبل از خرید وسایل عتیقه و دست دوم باید بدانیم عنوان مقاله:

ُيیظَ ةا ٌکات ىِو ُيراه اشث کَ جّجَ ةَ آن ُا ىی جّاٌد ةاغخ اٌحخاب وشایم طیک و زیتا  خرید وشایم غحیلَ و دشث دوم

طّد و غدم رغایث آن ىٍجر ةَ ضرر و زیان خّاُد طد چرا کَ ىػيّال نّازم و وشایم غحیلَ ُيگی از كیيث ةاالیی ةرخّردار ُصحٍد 

ا ةرای طيا ةَ ُيراه خّاُد داطث. خرید و ـروش وشایم غحیلَ و اطحتاه در ایً خرید ةدون طک ضرر ُای ىانی جتران ٌاپذیری ر

ةَ ٌّغی جرم ىحصّب ىی طّد چرا کَ در ةصیاری از ایً ىػاىالت اـراد شّدجّ راه پیدا کرده و ةرخی کاالی ةَ غّرت ؽیر كاٌٌّی 

 ةی ارزش را ةا ىتانؼ ٍُگفث ةَ اـراد ةی ججرةَ خّاٍُد ـروخث.

 

ُر آن  ةا ارزش ححيا ةَ ىراکز و ـروطگاه ُای ىػحتر ىراجػَ ٌيایید جا ةحّاٌید ةا كیيث ىٍاشب شث دومخرید وشایم غحیلَ و دةرای 

در ـػانیث ویژه ای شيصاری آٌالیً در طيال جِران . شيصاری ٌیک ةَ غٍّان ةِحریً ةَ دشث آورید ، چَ را کَ ةَ دٌتانض ُصحید

گفحٍی ، دارد از ایً رو ىی جّاٌید ةا ىراجػَ ةَ آن ةا خیال راحث خرید ٌياییدم غحیلَ و كیيحی یازىیٍَ خرید و ـروش نّازم و وش

چرا ـراُو ٌيّده  شاکً دیگر اشحان ُا ٌیز ُصحٍد، ةرای اـرادی کَشایر نّازم دشث دوم ىّجّد را اشث کَ ایً ىرجع اىکان خرید 

ىکان خرید ىهزوىات ىّجّد ةرای اـرادی ؽیر از پس ةدیً جرجیب اـػانیث ىی کٍد شيصاری آٌالیً جحث غٍّان  کَ ایً ىجيّغَ

 جِراٌی ُا ٌیز ـراُو طده اشث.



 

 خرید وسایل عتیقه و دست دوم

كدیيی ةاطٍد از ایً رو خرید وشایم طرایطی را ـراُو ٌيّده کَ اـراد ةَ دٌتال  غحیلَطراحی ةی ٌظیر و جکرار ٌظدٌی ةرخی از نّازم 

اكدام ىی ٌيایٍد. ةرخی اـراد جػّر ىی کٍٍد کَ ةَ دنیم كدیيی  وشایم غحیلَ و دشث دوم خریدةا ىراجػَ ةَ شيصاری ُا در جِث 

ىی جّان جٍِا از آن ُا در دکّراشیّن و طراحی ُای داخهی کالشیک یا شٍحی اشحفاده ٌيّد و ٌلض و ٌگار خاص ةّدن نّازم غحیلَ 

 جایگاه ویژه در دکّراشیّن ُای ىدرن دارٌد. ایً در حانی اشث کَ طراحی ةرخی از ایً نّازم ةَ گٌَّ ای اشث کَ

ُیچ دکّراشیٌّی ٌيی  در واكع ةرخی از ایً وشایم ىخػّغا اکصصّری و دکّری ُا ةَ گٌَّ ای شاخحَ طده اٌد کَ ٌيٌَّ آن را در

رٌگ ُای خٍذی و کٍید و ةا وجّد كدىث ةاال اىا طراحی جانب و ىدرٌی خّاُد داطث. ةرخی دیگر ٌیز ةَ دنیم داطحً جّاٌید پیدا 

را جٍِا  خرید وشایم غحیلَ و دشث دومُای دکّراشیّن ُصحٍد از ایً رو ٌيی جّان  کجذاب اٌحخاب ایده آل ةرای دیگر شت

 ىخحع دکّراشیّن کالشیک و شٍحی ىػرـی ٌيّد.



 

ی زیٍحی اطاره کرد کَ جهّه کَ ىیزان ـروش زیادی دارٌد ىی جّان ةَ كانیچَ و جاةهّ ـرش ُا از ىِو جریً وشایم غحیلَ دشث دوم

د دارد. ةرخی از ـرش ُا و كانیچَ ُا در ٌگاه اول جداغی گر ىٍازل اطراـی ُصحٍد و ُو ٌيای خاغی ةَ طراحی داخهی ىٍزل خّا

 ةرخی دیگر ٌیز جهّ و ٌيای کالشیکی دارٌد.

اـرادی ُصحٍد کَ در ٌِایث زیتایی ىی دیّار کّب و جاةهّ ُای غکصی کَ ارزش و كیيث ةاالیی دارٌد و اٌحخاب ایده آل ةرای 

خاص و ىٍحػر ةَ ـرد داطحَ ةاطٍد. ةِحر اشث ةداٌید کَ ةظلاب ُای دیّار کّب جرٌد اىصال ُصحٍد و در شتک خّاٍُد ىٍزنی 

 ُای روشحیک و شٍحی حرف اول را ىی زٌٍد.

رٌگ ُای خٍذی ىی جّاٌٍد ُو در دکّری و اکصصّری ُایی کَ ةا داطحً طرح و ٌلض شٍحی و گاُی ةَ دنیم اشحفاده از 

دکّراشیّن ُای کالشیک و ُو ىدرن كاةم اشحفاده ةاطٍد. انتحَ ةرخی اـراد کهکصیٌّی از دکّری ُای طیک را جٍِا در یک گّطَ 

 ث چٍداٌی ةَ دیگر ةخض ُای ىٍزل داطحَ ةاطٍد.از ىٍزل خّد كرار ىی دٍُد ةدون ایٍکَ طتاُ

خرید وشایم ىّارد غٍّان طده ةَ ٌحّی در دیزایً و دکّراشیّن ىٍزل یا ىحم کار طيا جادیر ىصحلیيی دارٌد از ُيیً رو در زىان 

 ةاید ةَ ٌکات خاغی جّجَ کرد جا ةحّان ةِحریً وشیهَ را ةا كیيث ىٍاشب خریداری ٌيّد. غحیلَ و دشث دوم



 

 نکاتی که قبل از خرید وسایل عتیقه و دست دوم باید بدانیم

چرا کَ طيا وشیهَ ای را خریداری ٌيّده اید کَ کو ٌظیر ث دوم غحیلَ ُيیظَ حس خّةی ةَ ُيراه دارد خرید نّازم و وشایم دش

ُزیٍَ زیادی را پرداخث  ىخػّغا ایٍکَ ةاةث آنو گاُی ةی ٌظیر اشث ةَ ُيتً دنیم ةاید ىراكتث زیادی از آن ةَ غيم آید 

 از ىِو جریً ٌکات ةَ طيار ةیاید.ُيیً اىر شتب ىی طّد کَ خرید ةر اشاس ةّدجَ یکی  ، خّاُید کرد

جادیر گذار ُصحٍد کَ ةر اشاس آن  خرید وشایم غحیلَ و دشث دومغالوه ةر ىتهؾی کَ پرداخث ىی کٍید ىّارد دیگری ٌیز در زىان 

دكث داطحَ ةاطید کَ اگر در جظخیع وشایم غحیلَ جتحر و ىِارت خاغی ٌدارید ححيا در  َ ٌيّد.ىی جّان خرید ىطيئٍی را ججرة

ةَ ىٍظّر جهب  ٍػؿاز شيصاری ُای ىػحتر و ى خرید از یک ـرد آگاه کيک ةگیرید، انتحَ جّجَ داطحَ ةاطید کَ ةصیاری زىان

اٌب را خّاٍُد شٍجید و از ایً رو ىی جّاٌید ةا خیال ث ىظحریان ُيیظَ در زىان ـروش وشایم كیيحی و غحیلَ جياىی جّیرضا

 راحث خرید خّد را اٌجام دُید.



 

 اغم و ةدل را ةظٍاشید 

ُو اغم و ةدل آن از  ییطٍاشا ردیىّرد جّجَ كرار ةگ دیدشث دوم ةا و لَیغح میوشا دیکَ در زىان خر یىّارد ًیجر از ىِو یکی

از ُو  نّازم كدیيی و غحیلَةَ ةازار طٍاخحَ ا اغم و ةدل  یجلهت لَیغح میورود وشا میةَ دن ریاخ یدر واكع در شال ُا ،ةاطد یى

در  ویکٍ َیاىر شتب طده کَ جّغ ًیو ُيجلریتا ىحانی اشث  شخث و اریٌدارٌد کار ةص ٍَیً زىیدر ا یکَ جتحر خاغ یاـراد یةرا

جا ةحّاٌید در كتال ىتهؼ پرداخحی، وشیهَ كیيحی و ارزطيٍد ةخّاُید طيا را ُيراُی کٍد ـرد آگاه و داٌا  کیححياً از  دیزىان خر

 خریداری ٌيایید.

، اىا چٍاٌچَ وشیهَ ىّرد ٌظر ةَ شادگی در دٍرش یةَ ـروش ى یدر ىراکز خاغ یيیو كد لَیغح میکَ وشا دیجّجَ داطحَ ةاط 

اغم  لَیچرا کَ ىػيّالً نّازم غحاخحیار طيا گذاطحَ طد و یا رـحار ـروطٍده ةَ گٌَّ ای ىظکّك ةّد، از خرید آن غرـَ ٌظر کٍید 

 آىد.شخث ةَ دشث خّاُد  یکي

کَ ةا  دیانتحَ جّجَ داطحَ ةاط ،دیریکيک ةگاطالغات کاىم دارد  یطٍاش لَیغح ٍَیکَ در زى یکَ از ـرد ویکٍ یظٍِاد ىیپ پس

ـروطگاه ُا  ًیچراکَ در ا اغم لَید نّازم غحیکَ ةحّاٌ خّاُد طدرا ـراُو  یطیىػحتر طرا یـروطگاه ُا و  یىراجػَ ةَ شيصار

ةر اشاس غهو و  اطيیٍان حاغم کٍید کَ جياىی راٍُيایی ُای آن ُا دیجّاٌ یدارٌد و ى ثیـػان وةَ غّرت دائ یا کارطٍاشان حرـَ

 داٌض از پیض آىّخحَ خّاُد ةّد.



 

 ةَ چَ غحیلَ ُایی غالكَ دارید 

 میاـراد ةَ وشا یةرخ ، در واكعطيا اشث یدشث دوم غالكَ و شرگرى لَیغح میوشا دیٌکات در زىان خر ًیجر از ىِو گرید یکی

ىٍزل  را در لَیاز نّازم غح یةزرگ ّنیاىر شتب طده کَ کهکص ًیو ُي ٍدی کٌگاه ى یگذارَ یٌّع شرىا کیةَ چظو  یيیو كد لَیغح

 .و ىحم کار خّد داطحَ ةاطٍد

نّازم و  ویکٍ یى ظٍِادیپاگر طيا ٌیز جز آن دشحَ اـراد ُصحید کَ خرید وشایم كدیيی و غحیلَ را یک ٌّع شرگرىی ىی داٌید 

ا در غّرجی کَ زىاٌی كػد ـروش آن ُا را داطحید ةحّاٌید ةَ کَ از ٌظر ىانی ارزش زیادی داطحَ ةاطد ج دیکٍ یداریرا خر میوشا

 روی آن حصاب ةاز کٍید.غٍّان یک شرىایَ 

جٍِا پّل خّد را  ، در ایً حانث ٌَ"چظو طيا را گرـحَ  ةاطد"انتحَ راه دیگری ٌیز وجّد دارد آن ُو خرید نّازىی کَ ةَ اغطالح 

ةَ  .دییاشحفاده ٌيا زیىٍزل ٌ ّنیدکّراش در لَینّازم غح  ًیاز ا دیّاٌج یى ةهکَدارٌد  ییکَ ارزش ةاال دیکٍىی  لَیغح میغرف وشا

ىّرد  لَیىٍزل نّازم غح یداخه ًیزایو د میوشا دیگرةر اشاس  دیجّاٌ یطيا ةاز خّاُد طد و ى یرو ضیپ گریراه د کی بیجرج ًیا

 .دییٌيا یداریٌظر خّد را خر

 از ارزش آن ىطيئً طّید 

 وةرخّردار ُصحٍد  ییةاال يثیىػيّال از ك میوشا ًیغٍّان کرد کَ ا جّان  یى گٌَّ ًیا یيیو كد لَیاز نّازم غح یکه ؿیجػر کیدر 

ٌکحَ در زىان  ًیپس ىِو جر خّاُد داطث، ییةصزا ریُا جاد آن يثیدر ك ظاُركدىث و  ،ٌّع کارةرد ،ىاٌٍد اٌدازه یادیغّاىم ز

 .و دشث دوم ةّدجَ طيا اشث لَیغح میشاو دیخر

 دیرا پرداخث کٍ یادیىتهؼ ز دیةا دیُصحٍد و طيا در زىان خر ییةاال يثیك یدارا مینّازم و وشا ًیکَ ىػيّالً ا ًیةا جّجَ ةَ ا

کَ در غّرت  دیا حَدر ٌظر گرـ هَیوش ًیا دیخر یخّد را ةرا َیاز شرىا یادیطيا ةخض ز زیرا دیآن را ةصٍج ثیفیححياً ارزش و ک

 .طيا ةَ ةاد خّاُد رـث َیشرىا یةّدن ةدون طک جياى یجلهت



 

 ةر اشاس ةّدجَ خرید کٍید 

ُياٌطّر کَ در ىّرد ُای كتهی غٍّان طد ىيکً اشث ةرخی اـراد خرید وشایم كدیيی و غحیلَ را ٌّغی شرگرىی ةتیٍٍد، ةرخی 

ٌّغی شپرده گذاری کٍٍد و در ىّرد ةػدی ةرخی اـراد جياىی دارایی  دیگر ٌیز ةا شرىایَ گذاری و خرید ایً نّازم شػی دارٌد ةَ

خّد را در جِث خرید وشایم غحیلَ و دشث دوم غرف ىی کٍٍد کَ در ایً حانث در غّرت وجّد ُر گٌَّ کالُترداری جياىی 

 شرىایَ آن ُای ةَ ةاد خّاُد رـث.

ی ةَ ایً كضیَ اخحػاص دُید جا در غّرت ةروز ُر گٌَّ ىظکم ةرای پیض گیری از چٍیً اجفاكاجی پیظٍِاد ىی کٍیو ةّدجَ خاغ

و ىصئهَ ای حداكم ةخض کيی از پس اٌدازه و شرىایَ طيا از ةیً ةرود، انتحَ چٍاٌچَ ىػاىالت كیيحی و ارزطيٍد را در شيصاری 

 ُای ىػحتر اٌجام دُید ٌیازی ةَ ٌگراٌی ةاةیث ـریب خّردن ٌیصث.

 ی ـروطٍدهطٍاشای 

در غّرت خرید از شيصاری و ـروطگاه ىطيئً، ىی جّاٌید اطيیٍان حاغم کٍید کَ ارد ـّق ةَ ایً ٌکحَ اطاره طد کَ در جياىی ىّ

وشیهَ ىّرد ٌظر اغم و ةا كیيث ىٍػفاٌَ در اخحیار طيا كرار ىی گیرد، پس پیظٍِاد ىی کٍیو ةا کصب اطالغات دكیق در راةطَ ةا 

ىػاىالت خّد پیدا کٍید. گفحٍی اشث کَ در ةرخی از شياری ُای ىػحتر کارطٍاشان شّاةق ـروطٍده یک ىکان اىً ةرای اٌجام 

حرـَ ای و ىاُری وجّد دارد کَ در طّل خرید و ـروش نّازم كدیيی و وشایم غحیلَ جياىی آن ُا را کارطٍاشی و ةررشی ىی 

 ٌيایٍد و ىی جّاٌید ةا خیال راحث خرید کٍید.



 

 کنیم؟چرا باید از سمساری نیک خرید 

جّجَ ةَ ٌکات ـّق از اُيیث زیادی ةرخّردار اشث انتحَ ایً در طرایطی ىی ةاطد کَ طيا از  خرید وشایم غحیلَ و دشث دومةرای 

ـروطگاه یا شيصاری کَ ٌيی طٍاشید خرید کٍید. شيصاری ٌیک ةا داطحً شاةلَ درخظان یک اٌحخاب ایده آل ةرای اـرادی اشث 

حٍد چرا کَ در ایً ىجيّغَ کارطٍاشان حرـَ ای و کارآىد در ةخض ـروش نّازم غحیلَ و كدیيی دٌتال خرید ىطيئً ُصکَ ةَ 

خّاٍُد کرد و در واكع ٌیازی ةَ داطحً جتحر ـػانیث ىی کٍٍد کَ ةا داطحً غهو و آگاُی زیاد راٍُيایی ُای الزم را ةَ طيا غٍّان 

 در طٍاخث اجٍاس غحیلَ ٌخّاُید داطث.

ن یک شيصاری آٌالیً ـػانیث ُای گصحرده ای دارد و طيا ىی جّاٌید ةا ىراجػَ ةَ وب شایث آن از وشیهَ شيصاری ٌیک ةَ غٍّا

خرید نّازم در زىان گرـحَ جا شایم نّازم غحیلَ ریز و درطث، ىی جّاٌید  ىٍزل ـّریخرید نّازم ىّرد ٌظر خّد را اٌحخاب کٍید. از 

 یا شایر نّازم ةركی ٌیز ةا دریاـث کاال در ىِهث جصث از آن اشحفاده ٌيایید. گرىایظی و شرىایظی

 نتیجه گیری

ُيیظَ یکی از چانض ُای ةزرگ ةَ حصاب ىی آىده و اـراد در زىان خرید ٌیاز ةَ دكث و ىِارت  خرید وشایم غحیلَ و دشث دوم

رید. انتحَ طدن پیظٍِاد ىی کٍیو ححيا از اـراد آگاه کيک ةگیةَ ىٍظّر جهّگیری از کالُترداری و ىحضرر زیادی دارٌد از ایً رو 

 ث.ياٌطّر کَ غٍّان طده، جّجَ ةَ ـروطٍده و ىرکز ـروطی کَ ةَ آن ىراجػَ ىی کٍید ٌیز از اُيیث زیادی ةرخّردار اشُ

ٌيایید چرا کَ آن ُا ةَ ـروطگاه یا شيصاری ىػحتر ىراجػَ ىی ةایصث  و غحیلَ دشث دوم طيا در زىان خرید ُر وشیهَ كیيحی

شػی ىی کٍٍد ةا ـروش نّازم اغم جّجَ ىظحریان را جهب ٌيایٍد چرا کَ ایً کار خّد ةَ ٌحّی ةازاریاةی و جتهیؾات ةَ حصای ىی 

آید. از ایً رو ىػيّال شيصاری ُای حرـَ ای و ىػحتر ةَ ىظّر جهب جّجَ ىظحریان و جذب ىظحریان ةیظحر شػی ىی کٍٍد ةخض 

را ةَ ایً اىر اخحػاص دٍُد و ةا ةَ کار گیری ٌیرو و کارطٍاشان حرـَ ای ُيَ چیز را ةا جّجَ ةَ روال کاری ىظخع جداگاٌَ ای 

 اٌجام دٍُد.

ةا جّجَ ةَ ىطانب غٍّان طده، شيصاری ٌیک ةَ غٍّان یکی از ةِحریً شيصاری ُای جِران ةا داطحً ـػانیث ىفید و ىصحير 

 ىطيئٍی را ججرةَ کرد. خرید وشایم غحیلَ و دشث دومطرایطی را ـراُو ٌيّده کَ ةحّان 


