


 نیویورک Bonhamsفروش خیریه جواهرات در حراج 

میالدی حراج خیریه جواارورا   ۳۱۰۲در اوایل سال 
Bonhams    در شهر نیایارک برگزار شد، کوه در ن

 سنگ رای قیمتی و الماس رای رنویوی باویواری
 به فروش رسید. 



جااررا  ماجاد در این حراج در حقیقت به کلکایوا  شویو وی 
بانایی نیکاکاری تعلق داشت که در راستای ارداف خیریه، بیشی از 

قطعه کم نظیر و بی نظیر باده را، به فروش  ۰۱ن  که شامل بیش از 
 گذاشت.

مالک قبلی این مجماعه که به صار  کامال ناگهانی از حراج خیوریوه 
این زیارنال  نگاه شده باد در ارتباط با این ماضاع گفوت  کولویوه 
قطعا  این مجماعه جاارر در طی چندیون دروه و بوه صوار  

 خ اصی جمع نوری شده است..



در میا  قطعا  خارق العاده ماجاد دراین حراجوی، 
گردنبندی از الماس و زمرد دیده شده که محو وال 

 ۲۱۱برند بالیاری می باشد. این قطعه جاارر حدود 
 رزار دالر قیمت گذاری شد.



Sysan Abeles   رئیس بورنود جواارورسوازی
Bonhams   در رابطه با این مواضواع ااعوا

داشت  کلیه این قطعا  تاسط شی ی جوموع 
نوری شده که روابط خابی با کلیه بورنود روای 

،  Harry Winstonخاشنام جااررا  از جمله 
Bulgaria ،Sabbadini  وDavid Webb 

 داشته است.

رمچنین جااررا  این کلکایا  از کویوفویوت  
باالیی برخاردار باده و ارائه ننها برای ما افتیاری 

 بزرگ محااب می شاد. 



یکی از قطعا  به فروش رسیده در این حراجی 
قویوراط  ۳۰حلقه ای مزین به الماس زرد با وز  

باده که تاسط برند بالیاری طراحی شده بواد. 
عیار استفاده  ۰۰در ساخت این انیشتر از طالی 

 رزار دالر قویوموت گوذاری ۰۵۱شده و حدود 
 شده است. 



رمچنین یک دستبند از الماس رای رنیوی بوا وز  
و شکل ماتطیل تراش نویوز در ایون  ۰۲ ۶۴٫معادل 

 ۲۱۱حراجی به فروش رسید که قیمت اولیه ن  حدود 
 رزار دالر در نظر گرفته شده باد.



 رنگ های مختلف سنگ الماس و ارزش آنها

باوویوواری از مووردم بوور ایوون بوواورنوود 
 الماس رای با کیفیت و موروواب   بیشتر

 بی رنگ و یا کم رنگ راتند، ایون بواور
 تا حدودی درست می باشد. 

 



برخالف سایر سنگ رای قیمتی نظیر یاقا ، زمرد، سیتوریون، 
که به خاطر رنگ شا  شهر  پیودا کورده انود، … نمتیات و 

رنگ مویوتولو   ۰۳گارر الماس تنها سنگ قیمتی باده که در 
 وجاد داشته و سنگ ترکیبی ن  نیز نا محدود است.



سنگ الماس با تاجه به میزا  پر رنیی و یوا 
کم رنیی در دو دسته بنودی الومواس روای 

 تجملی و الماس رای فانتزی قرار می گیرند.



اولب مردم الماس را را بنابر چهار فاکتار رنگ، وز ، توراش و مویوزا  
 شفافیت شناسایی می کند.

عامل رنگ برای الماس رایی که در گروه تجملی و فانتزی قرار گرفتوه انود، 
 بایوار بوا ارومویوت اسوت. چورا کوه رور چوه سونوگ الومواس

 پر رنگ تر باشد، نشا  درنده کمیاب و با ارزش باد  ن  است.

رمچنین قیمت گذاری در الماس رای سبز، ارواانی، قرمز نیوز بوه دلویول 
 کمیاب باد ، بدو  در نظر گرفتن ناع تراش انجام می شاد. 



در معاد  استیراج الماس بوه 
طار متاسط برای یافتن یوک 
قیراط الماس ده را تن خواک 

 ۵۱وربال شده و رمچونویون 
درصد وز  الومواس بوعود از 

 صیقل داد  از دست می رود.

روزار  ۲رمچنین در میا  رر 
قیراط ن   ۳قیراط الماس، تنها 

با رنگ فانتزی باده و حودود 
درصد از الومواس روای  ۰۵

فانتزی نیز به رنگ زرد یا قهواه 
 ای می باشد



الماس رای نبی، قرمز و صارتی در مقایاه با سایر نوموانوه 
 رای این سنگ از قیمت و ارزش بیشتری برخاردارند.



در  ۰۸۰۰یک الماس به رنگ ارواانی مایل به قورموز در سوال 
 رزار دالر فروختوه شود. ۸۱۱ حراجی کریاتی نیایارک به قیمت 

الزم به اکر است این الماس کمتر از یک قیراط وز  داشوت و 
 عدد باشد. ۰۵نمانه ن  در دنیا شاید کمتر از 

قویوراط در  ۰۰ ۳۶٫نیز یک الماس صارتی با وز   ۳۱۰۱در سال 
 میلیا  دالر به فروش رسید ۶۴حراجی ساتبی با قیمت بیش از 



 استفاده از مهره های در صنعت جواهرات و زیورآالت

امروزه مهره را در بازار جهانی فروش جااررا ، به جزئی پر فروش و 
 پر طرفدار بدل شده اند.

این اجزاء به صار  شفاف مانند زمرد، یاقا ، تاپاز، نمتیات، کااتز 
 و یا نیمه شفاف رمچا  اپال، فیروزه، الجارد، عقیق دیده می شاند.



رمچنین امروزه تمامی سنگ رای قیمتی را می تاا  به صار  مهره 
 استفاده کرد.

استفاده از مهره رای رنیی در داخل یک نخ گزینه منواسوبوی بورای 
 انتیاب گردنبند و یا دستبند می باشد.

رمچنین افراد می تاانند از گردنبندرای چند رشته ای جهت نراستن 
 ظارر خاد استفاده کنند.



استفاده از مهره رای میتل  در ساخت زیارنال ، چه به صار  اسپر  و 
 چه رسمی، چه گرا  و چه ارزا ، دارای تارییچه طاالنی می باشند.

امروزه در کارخانه رای ساخت مهره، از انااع سنگ رای قیمتی به صوار  
 تراش فات و کاباشن استفاده می شاد.

معماال کارخانجا  این مهره را را در انااع میتل  رمچا  یاقا ، بریل، 
 تارمالین به صار  سرویس رای چند رشته ای به بازار عرضه می کنند.



جی پار نام کارخانه ای در چین باده 
که یکی از مراکز عمده تالید سرویس 
رای مهره ای می باشد. مودیوریوت 
این کارخانه به صار  ماروثی از پدر 

 به پار رسیده است .

رمچنین الزم به اکر است مدیر ایون 
کارخانه در حال حاضر یکی از اعضای 

 می باشد. GIAماساه 



کارخانه دیویوری بوه نوام 
National Facets   یکی از

تالید کنندگا  عمده موهوره 
رای رنیی در اشکال میتل  
باده که مدیریت ن  بورای 
سه دره بر عهده شی ی به 

 Rajesh Dhamaniنووام 
 است.



 نیویورک Bonhamsفروش خیریه جواهرات در حراج 

 رنگ های مختلف سنگ الماس و ارزش آنها

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

 استفاده از مهره های در صنعت جواهرات و زیورآالت

http://www.javaherbazar.com/r-2000/
http://www.javaherbazar.com/r-2001/
http://www.javaherbazar.com/r-1999/


 ماه ردی 

 خرداد 3

 شهریار 6

 نار 9

 اسفند 21

 ماه ردی 

 اردیبهشت 1

 مرداد 5

 نبا  8

 بهمن 21

 ماه ردی 

 فروردین 2

 تیر 4

 مهر 7

 دی 9

 اینجا کلیک کنید. —جهت دانلاد راییا  کتاب سنگ رای ماه تالد 

 اینجا کلیک کنید. —جهت دانلاد راییا  کتاب سنگ درمانی 

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/


درمانی ، و رمچنین موشارده و خریود  برای دریافت جدیدترین اخبار و مقاال  علم سنگ

 ، با ما رمراه باشید.العاده  رای فاق تیفی جااررا  اصیل با 

رای اجتماعی جاارربازار در شبکه  

 )برای مشارده رر شبکه ، بر روی ت ایر ن  کلیک کنید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کلیک کنید. -  عضایت در خبرنامه ایمیلی و دریافت تیفی 

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

