
 مجله تخصصی جواهرات

 آشنایی با برند جواهرات بن بریج 

 اولین سکه ضرب شده از طال در تاریخ توسط هخامنشیان 

 معرفی چهار فاکتور مهم در درجه بندی الماس ها 

 مهره مار و بررسی صحت اصل بودن آن 

 معرفی سه تولید کننده بزرگ جواهرات در کشور آلمان 



 آشنایی با برند جواهرات بن بریج

 شرکت جواهرسازی بن بریج یکی از خرده فررششراج جرواهرراس ش سرا رت                    

 می باشد که هم اکنوج توسط نسل چهارم این خانواده مدیریت می شود.

مغازه در کشور آمریکا مری براشرد       ۰۷این شرکت هم اکنوج دارای بیش از    

 که اکثر آنها در مراکز خرید شاقع شده اند.

 در شرهرر سریراترل             “ ساموئل سیرورورمرن      ”  توسط  ۹۱۹۱بن بریج در سال     

 پایه گذاری شد.

 نام بن بریج که  ۹۱۱۱شی در ابتدا از نام خود استفاده نکرد بوکه در سال 

 بر گرفته از نام داماد اش بود، را برای مغازه خود برگزید.



 سهام خود را به دامادش فرشخت ش به کالیفرنیا نقل مکاج کرد. ۹۱۱۰ساموئل سیوورمن در سال 

 بن بریج این سهام را خریدار کرده ش این مغازه را به یک تجارس خانوادگی تبدیل نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

تا کنوج سیاست این شرکت بر پایه کار کردج ش کسب تجربه بوده است به همین دلیل بن برییج توانسته یکی از  ۹۱۱۰از سال 

 کمترین جابه جایی ها در نیرشی کار را داشته باشد.



 تمام مدیراج این شرکت از گذشته تا کنوج کار خود را از فرشش آغاز کرده اند.

 یکی دیگر از سیاست ها کاری این شرکت رشیکرد محافظه کارانه آج برای توسعه ش گسترش می باشد.

 مدیراج بن بریج تا کنوج تمایوی از خود برای صرف دارایی های خود در جهت توسعه سریع ش ناگهانی این شرکت نشاج نداده اند.



شرایط بد اقتصادی در اشلین دهه فعالیت این شرکت سبب آج شد که بن بریرج            

 ا الم شرشکستگی کند. ۹۱۹۷در سال 

این شرکت در نهایت توانست تمام بدهی ها خود را پرداخت کند ش شرایرد ایرن                  

 امر  وت احتیاط مالی ش رشد محتاطانه آج باشد.

دشمین فرششگاه بین بریج توسط پسراج بن بریج بره نرام هرای                  ۹۱۹۷در سال   

 هرب بریج ش رابرس بریج در نزدیکی برمرتوج شاشنگتن افتتاح گردید.

در اشایل دهه شصت میالدی فرششگاه زنجیره ای جی سی پرنری، از برن برریرج                       

 خواست تا شعبه های جدیدی را در این فرششگاه احداث کند.



به این ترتیب بن بریج شعبه های جدیدی را احداث نمود تا جایی که نسل 

بعدی از این خانواده در حالی مدیریت آج را در دست گرفتند که این 

 مغازه بود. ۶شرکت دارای 

 مدیریت شرکت بن بریج بر  هده نسل سوم بریج یعنی دش  ۱۹در قرج 

  مو زاده به نام های اد ش جاج بریج گذاشته شد.

این دش فرد از زماج کودکی ش نوجوانی فعالیت های جزئی خود را در این 

 شرکت آغاز کرده بودند.



بعد از فارغ التحصیوی از رشته تجارس ش حسابداری به طو رسمی فعالیت  ۹۱۰۱اد بریج در سال 

 خود را بخش فرشش این شرکت آغاز کرد.

 به مقام مدیریت مالی را بر  هده گرفت. ۹۱۰۱شی در سال 

 اد ش جاج بریج گذاشته شد. بر هده  مدیریت شرکت بن بریج به طور کامل  ۹۱۱۷در سپتامبر سال 

 این شرکت در آج زماج دارای شعباس بسیاری در شاشنگتن اشرگاج، کالیفرنیا، آالسکا ش هاشایی داشت.

 میویوج دالر در آمد دارد. ۵۹شرکت بن بریج هم اکنوج به طور میانگین ساالنه 



 اولین سکه ضرب شده از طال در تاریخ توسط هخامنشیان

 بنابر آخرین یرافرتره ش اکرترشرافراس تراریر  شرنراسراج، اشلریرن  ررب سرکره از فرورز طرال                                            

 در دشره هخامنشیاج ش به دستور داریوش انجام گردید.

 در این دشره تولید داخوی ش همچنین شارداس طال به کشور افزایش پیدا کرده بود.

 

 

 

 

 سرال قربرل از مریرالد مسریر  ترولریرد شرده برود،                              ۹۹۶سکه های طال که در ایراج ش در            

 داریک )دریک( نام داشت.



 پیش از این تاری  سکه های موجود، از فوزاس دیگر نظیر مس، نقره ش...  ضرب می شد.

 سایر کشور ها نیز بعدها از فوز طال در ضرب سکه استفاده کردند.

 سال قبل از میالد اشلین سکه طالیش را ضرب کرد. ۱۱۹نظیر کشور رم که در  

 

 

 

 

 

 استفاده از طال به تدریج در کشور ایراج فراشاج گردید به طوری که در دشره ساسانی  رشف ش سایر شسایل 

 برای طبقاس مرفه، از طال ساخته می شد ش این شضع تا پس از حموه ا راب به ایراج ادامه داشت.



 امرشزه شواهد ش مدارک بسیاری مبنی بر شجرود مرعرادج اسرترخرراز طرال از                    

 قرج پیش، یافت شده است. ۶۷ 

شواهد تاریخی ش فیزیکی نشاج می دهد که معدج کاشی طال از گذشرتره هرای                  

 دشر تا اشاخر دشره قاجار، در ایراج هیچ شقت تعطیل نشده بود.

 امرشزه فعالیت های شناسایی معادج طرال در کشرور در مرقریراو مرحردشدی                   

 انجام می گیرد. 

در سی سال گذشته زمین شناساج در طی فعالیت های خرود تروانسرتره انرد                    

 معادج ارزشمندی از طال در مناطق :  تاریک دره تربت جام , طررقربره مشرهرد,              

قره چیور ش خونیرشد اهر, زرشوراج تکاب, کوه زر دامرغراج ش آسرترانره اراک                        

 شناسایی کنند.

این معادج به طور مستقیم توسط سازماج زمین شناسی کشور شرنراسرایری ش                 

 مورد مطالعه قرار گرفته است.



 معرفی چهار فاکتور مهم در درجه بندی الماس ها

 گرفته شده است که به معنی تسخیر ناپذیر می باشد.”  ςαμάδἀ dadada” ریشه  بارس فارسی الماو از  بارس یونانی 

 امرشزه این سنگ به  نواج یکی از گراج قیمت ترین مواد موجود شناخته می شود.

 .قیمت ش درجه بندی سنگ الماو به جنبه های کیفی بسیاری شابسته می باشد که در ادامه شما را با چهار فاکتور مهم از آج آشنا خواهیم کرد

 (:tuC dnomaiD)برش الماو 

 این فاکتور یکی از پر چالش ش حساو ترین مرحوه می باشد.

 درخشندگی الماو ها تا حد زیادی شابسته به نوع برش آج است.

 برشز کوچکترین اشتباه در این مرحوه سبب تغییر بزرگی در قیمت الماو ها می باشد.



 (:tuC dnomadadD)رنگ الماو 

 منظور از رنگ الماو در نزد جواهرفرششاج حد ما بین سفیدی ش بی رنگی کامل ش همچنین مقدار رنگ متمایل به سفیدی الماو می باشد.

 می گویند.” الماو های با رنگ فانتزی”البته الماو هایی با رنگ های سیاه، صورتی، زرد ش نیز شجود دارند که به آنها 

     



 (:tuC dnomaaCDuDD)شفافیت الماو 

 در این قسمت منظور از شفافیت ش یا درجه خووص، خراش ش صدمه رشی سط  خارجی الماو ش همچنین لکه ش  یوب داخوی الماو می باشد.

 بدیهی است هر چه میزاج این  یوب کمتر باشد بر درخشندگی ش همچنین قیمت الماو افزشده می شود.



 )aCDCDmWeughD(قیراط -شزج الماو

 شاژه قیراط ش یا کارشب در حقیقت از دانه هایی گرفته شده است که در گذشته به  نواج شاحد شزج در نظر گرفته می شد.

 این دانه ها از نظر شزج ش شکل کامال یکدست می باشند.

 امرشزه از این شاحد برای اندازه گیری شزج جواهراتی نظیر الماو، مرشارید ش استفاده می شود.



 مهره مار و بررسی صحت اصل بودن آن

به تازگی در سایت های اینترنتی ش فرششگاه های مخرترورب، برازار                

 خرید ش فرشش مهره مار بسیار رشنق پیدا کرده است .

در ادامه اطال اتی در مورد مهره مار، خواص آج از دیدگاه  رورم ش                

 دین شهمچینی صحت اصل بودج آج مطالبی را آشرده ایم.

 مهره مار چیست؟

 این مهره در حقیقت در زماج جفت گیری مارها ایجاد می شود.

 مارها در مکانی خاص ش به دشر از چشرم دیرگرراج ایرن بررنرامره                     

را انجام می دهد ش بعد از آج، تکه ای استخواج مانند را آنجا رهرا                

 می کنند که به  نواج مهره مار ش یا محبت مار شناخته می شود.



 بررسی صحت تاثیراس مهره مار

این مهره بر اساو داستاج ش افسانه هرای قردیرمری مروجرب ایرجراد                   

محبوبیت، مهر ش محبت بین افراد، خوش شانسی، ایجاد جراببره بررای          

 آنها می گردد.

اما صحت این موضوع چه از لحاظ  ومی ش چه از لحاظ دینی هنوز اثباس 

 نشده است.

هیچ حدیث معتبری از پیامبراج ش یا معصومین ) ویهم السالم( در 

 ارتباط با تایید خواص ماشرائی مهره مار بیاج نشده است.

همچنین در هیچ کتاب معتبر ش یا مقاالس  ومی ش پژشهشی نیز مطوبی 

 دال بر صحت افسانه ها بکر نشده است.



 بررسی صحت اصل بودج مهره مار

در طی تحقیقاس کارشناو جواهر بازار ش گفتگو با یکی از کارشناساج          

شاغل در مرکز تهیه پادزهر، ایشاج بیاج داشرتره انرد کره در طری                      

 سالیاج اخیر مهره مرار اصرل ش شاقرعری را مشراهرده نرکررده انرد.                         

چرا که این مهره بسیار کمیاب بوده ش حتی در صرورس یرافرت شردج               

 قیمتی بسیار باال دارد.

در شاقع چیزی که این رشزها در برخی فرششگاه ها به  رنرواج مرهرره                 

مار به خطاب می شود، نو ی صدف )یا پالستیک( است که با توجه بره         

 شباهت  اهری به مهره مار با این  نواج فرشخته می شود.

این صدف هیچ کدام از خواص افسانه ای مرهرره مرار را نردارد ش                       

شباهت  اهری آج هیچ ارتباطی به خواص ماشرائی افسانه ای مرهرره              

 مار ندارد.



 ”هر گردی، گردش نیست.“به قول معرشف: 

اگر فرض کنیم یک تکه پالستیک داشته باشیم که از نظر  اهری شبیه سنگ  قیق است، آیا می تواج قبرول کررد کره ترمرام خرواص                    

 شاقعی سنگ  قیق را دارا باشد؟

اگر چه این موضوع بسیارساده، تمسخرآمیز ش خنده دار بود، اما متاسفانه هنوز خیوی افراد از این شاقعیت بی اطالع انرد ش دسرت بره                        

 داماج این خرافاس می شوند.



 معرفی سه تولید کننده بزرگ جواهرات در کشور آلمان

  آتویهS.K.M 

به همراه  شعباس خود  در شهر فورزهایم S.K.Mآتویه جواهراس 

 کشور آلماج فعالیت می کند.

سال تجربه در زمینه طراحی ش  ۹۶۷این آتویه در مجموع دارای 

 فرشش بین المووی جواهراس می باشد.

 به جمو پولیس منتقل گردید. ۹۱۱۱این آتویه در سال 

 این منطقه )جمو پولیس( یکی از مناطق آزاد ش بدشج مالیاس 

انتقال خود به آنجا توانست جواهراس ش سنگ ها  S.K.Mمی باشد که

 قیمتی خود را به سراسر دنیا ش مناطق بین المووی  رضه کند.

کارمند می باشد ش در  ۹۷۷این موسسه در مجموع دارای بیش از 

 کویه زمینه های مرتبط با صنعت جواهراس فعالیت می کند.



 جورز بانز 

جورز بانز یکی از جوانترین ش فعال ترین افراد در صنعت جواهراس 

 به شمار می رشد.

آتویه جواهراس خود را در دهکده ای به نام  ۹۱۰۹شی در سال 

 دشبل ) منطقه ای در کشور آلماج( احداث کرد.

 بعدها این آتویه به شرکت بین المووی کالکشن تبدیل شد.

این شرکت یکی از اشلین شرکت هایی بوده که توجه خود را بر رشی 

 استفاده از فوز پالتین متمرکز کرده است.



 کریستین بائر 

 کریستین بائر نام یکی از پیشگاماج صنعت جواهر سازی آلماج

سال در زمینه طراحی  ۹۱۷می باشد  که شرکت اش در مجموع  

 جواهراس سنتی فعالیت داشته است.

شرکت اش در حال حاضر یکی از فعالترین ها در دنیا جواهراس 

 محسوب می شود.

این شرکت تا کنوج در اغوب نمایشگاه های معتبر جواهراس از 

جموه: اینترنشنال جوالری توکیو، اشرالندش، اینهورگنتا مونی ، 

 نمایشگاه باسل ش نمایشگاه الو شگاو شرکت کرده است.



http://www.javaherbazar.com

