


گوهر یشم یکی از انواع سنگ های قیمتی بووه  
که ارزیابی و بررسی آن هر حواتور راب باویوار 
هشوار بوه  چراکه ارزشیابی اطالعات الیوه هوای 
هرونی از با توجه به ظاهر سنگ بایوار سو ور 

 اسر.

 خلق شاهکارهای هنری با استفاده از یشم



حکاکی و تراش کاری بور 
روی سنوگ یشوم یو  
چاتش بزرگ موسواوو  
شد  چراکه طبقه بونودی 
رنگ ها، ب ش بوزرگ و 
پیچید  ای از موسولوو  
 نهوایوی موی بواشونود. 
تذا هنرمند می بوایاور 
قبل از شروع کند  کواری 
ماهیر بو وش هوای 
هاخلی ت ته سنگ یشوم 

 را به خوبی بررسی کند.



سنگ های یشم معموال به صورت 
 رگه رگه رنگ آمیوزی شود  انود

هر حاتی که هر امر حکاکی نیازمند  
اسر رنگ سونوگ بوه صوورت 

 یکپارچه و یکنواخر باشد.



این خلوصیور یشوم هر بوسو  
جواهرات ی  چاتش مساو  شود  
هر حاتی که برای تراش کواری هوای 
هنری و پیچید  نوعی موهبر بشمار 
می آید. آنها با اهغوا  رنوگ هوای 
طبیعی به تعاهتی بین طبیعر و هنر 

 هسر پیدا می کنند.



کلیه هنرمندان بعد از تعیین و منطقه بندی یشوم ، 
طرح خوه را انت ا  می کنند. وسعر طورح، بوه 

 انداز  و ماهیر رنگی یشم باتگی هاره.

معموال قبل از شروع کند  کاری ممکنوه هونورمونود 
چندین طرح را بر روی کاغذ کشید  که هر نوهوایور 
بهترین آنها را با توجه به رنگ سنگ یشم و سوایور 

 مواره انت ا  می شوه.



قبل از شروع کاروینوگ، 
ممکن اسر هنرمند هر 
حا  مشاهود  ظواهور 
راب، طرح را روی کاغوذ 

 .رسم کند

پیاه  کرهن طرح بر روی 
سنگ یشم یو  گوا  
بایار مهم اسر، چرا که 
هر این مرحله طرح هو 
بعدی به ی  کارویونوگ 
 سه بوعودی توبودیول 

 می شوه



آژانس بازاریابی جهر توتید اتماس هر روسیه با نوا   
Alrosa   به تازگی قیمر اتماس هوای راب خووه را

 هرصد افزایش هاه  اسر. ۳اتی  ۲حدوه 

 بازار فروش الماس های راف در اروپا



بنابر گزارشوات اراهوه شود  
افراه این اتماس های راب را 
جهر نیازهای توتیدی خووه 
خریداری می کرهند که ایون 
موضوع منجر به نوزهیوکوی 

 قیمر به بازار شد  اسر.

هر سا  جاری فروشونودگوان 
افزایش قیمر سنگی هوای 
قیمتی پوتیش هاه  شد  را 
ظهار کرهند با اینکوه خوره  
فروشان زیر بوار افوزایوش 
قیمر نرفته و آن را قوبوو  

 نمی کرهند.



هر حا  حاضر خریداران هر تالش هاتند قیمر اتمواس 
را برای قشر متوسط حفظ کره  با اینکه توتید کننودگوان 

 اصرار بر تلویب افزایش قیمر آن هارند.



یکی هیگر از هالیل کاهش معامالت اتماس هر بوازار ایون 
موره بوه  که. برخی از سیاسر های اعتباری بان  هوا و 
شرکر های جواهرات خره  فروشان بزرگ را به کواهوش 

 فعاتیر مجبور می کنند.



این سیاسر ها معموال شامل هریافر هرصدی از سفارشات 
مربوط می باشد . اکثر توتید کنندگان جواهرات برنامه هوای 

 برای مشتریان خره  فروش خوه هارند. مشابه 



بان  ها و مراکز اعتباری نیز هر 
بهار اماا  توعوداه قووانویون 
س تگیرانه ای معرفی کره  اند 
که کاهش قابل تووجوهوی از 
اعتبار چنین برنامه هوایوی را 

 پشتیبانی می کنند.



به تازگی از جدید ترین مجموعه جواهرات برند پیواژ  
 Piaget dream jewellery collectionبه نوا  

 رونمایی شد  اسر.

 برند پیاژه   Dreamمجموعه جواهرات  



هراین رونمایی بازیگر زن 
آمریکایی و برند  جایوز  

تدن گلو  به عونووان گو
چهر  جدید تبلیواواتوی 

 این برند حضور هاشر.

وی هر ارتباط بوا ایون 
مجموعه اذعان هاشور  
هر هنگا  هر هسر کرهن 
حلقه موجووه هر ایون 
مجموعه جوواهور و هر 
زمان کوار، بوه صوورت 
ناخوهآگا  حلقوه را هر 
هستانم می چرخاند  و 

 روپا پرهازی می کره .



قطعات م تلفی همچون انگشتر، گرهنبند، 
هستبند، زنجیر، آویز هر این مجموعوه بوه 
چشم می خوره که هر ساخر انها از طالی 
صورتی، طالی سفید و اتماس بکار گرفوتوه 

 شد  اسر.



همچنین الز  به ذکر اسر هر طوراحوی ایون 
مجموعه از فر  ها مدور استفاه  شد  که کلیوه 

 قطعات آن هارای اجزا و ت  یکاانی هاتند.



 برای مشاهده مقاالت در سایت به لینک های زیر مراجعه نمایید:

 با استفاده از یشم هنریخلق شاهکارهای 

 بازار فروش الماس های راف در اروپا

 برند پیاژه Dreamمجموعه جواهرات 

http://www.javaherbazar.com/r-12876/
http://www.javaherbazar.com/r-13026/
http://www.javaherbazar.com/r-12878/


 ما  رهیف

 خرهاه 3

 شهریور 6

 آذر 9

 اسفند 21

 ما  رهیف

 ارهیبهشر 1

 مرهاه 5

 آبان 8

 بهمن 21

 ما  رهیف

 فرورهین 2

 تیر 4

 مهر 7

 هی 9

 اینجا کلی  کنید. —جهر هانلوه رایگان کتا  سنگ های ما  توتد 

 اینجا کلی  کنید. —جهر هانلوه رایگان کتا  سنگ هرمانی 

http://www.javaherbazar.com/r-1404/
http://www.javaherbazar.com/r-1407/
http://www.javaherbazar.com/r-1409/
http://www.javaherbazar.com/r-1413/
http://www.javaherbazar.com/r-1403/
http://www.javaherbazar.com/r-1406/
http://www.javaherbazar.com/r-1408/
http://www.javaherbazar.com/r-1412/
http://www.javaherbazar.com/r-1402/
http://www.javaherbazar.com/r-1405/
http://www.javaherbazar.com/r-1414/
http://www.javaherbazar.com/r-1411/
http://www.javaherbazar.com/r-1491/
http://www.javaherbazar.com/r-1416/


هرمانی ، و همچنین موشاهد  و خریود  برای هریافر جدیدترین اخبار و مقاالت علم سنگ

 ، با ما همرا  باشید.اتعاه   های فوق ت فیفجواهرات اصیل با 

های اجتماعی جواهربازار هر شبکه  

 )برای مشاهد  هر شبکه ، بر روی تلویر آن کلی  کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلی  کنید. -  عضویر هر خبرنامه ایمیلی و هریافر ت فیف

info@javaherbazar.com 

 www.javaherbazar.com 

    

  8 ~ 175 93 387  152 

68 27 511 1925    958 11 95 1929 

http://www.javaherbazar.com/r-1399/
mailto:info@javaherbazar.com
http://www.javaherbazar.com/r-1398/
http://instagram.com/javaherbazar_com/
https://plus.google.com/114015330724603533422/posts
http://www.aparat.com/javaherbazar
https://www.facebook.com/javaherbazar1
https://www.youtube.com/channel/UCLItYWMYnloZtvzfSpWtLcQ
http://www.cloob.com/name/javaherbazar
https://telegram.me/javaherbazar_com

