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 قیوتی ّای سٌگ زاٌّوای

 چطوٌَاظی ظیجبیی ّب سٌگ ایي توبهیِ اگطچِ .زاضًس ٍ زاضتِ هرتلف هلل ّبی اسغَضُ ٍ ّب افسبًِ هیبى زض ذبغّی جبیگبُ قیوتی ّای سٌگ

 هٌحػط عطح ٍ ضًگ ثب تَاى هی ضا سٌگ ّط. ّستٌس ًیع هبٍضالغّجیؼِ ًیطٍّبی زاضای لیوتی ّبی سٌگ وِ زاضًس اػتمبز افطاز اض ثؼضی ٍلی زاضًس،

 زض تٌَّع جْت ایي اظ ٍ ثگصاضز تبثیط آى ًْبیی ثط تَاًس هی سٌگ ّط آهسى ٍجَز ثِ هحلّ ٍ ضًٍس وِ ثساًیس است جبلت. زاز تطریع آى فطز ثِ

 زًیبی زض ٌیسهیجی هتٌَّع ّبی ضًگ ووبى ضًگیي ٍ عجیؼت زض وِ ّوبًمسض .است وٌٌسُ زیَاًِ گطاًجْب ّبی سٌگ هرػَغبً ٍ ّب سٌگ زًیبی

 ّط ثطٍت ػٌَاى ثِ ّب آى زاضتيِ ٍ گٌج ػٌَاى ثِ تبضید عَل زض گطاًجْب ّبی سٌگ اظ ثؼضی. زاضز ٍجَز ضًگی تٌَّع تؼساز ّویي ثِ ًیع ّب سٌگ

 تؼساز ّطضٍظُ ثلىِ ًطسُ اضظش ثی ّب گٌج ایي تٌْب ًِ زًیب، سطاسط زض اوتطبفبت ٍ ػلن پیططفت ٍ ظهبى گصضت ثب ٍلی آهسُ، هی حسبة ثِ فطز

 .پیًَسًس هی ثطط ّبی گٌج جوغ ثِ گساًثْا ّای سٌگ اظ ثیطتطی

 !…تپسداشین ّا سٌگ ایي تسیي هْن اش تسخی تَضیح تِ اًدک ّسچٌد تا دازین سعی هطلة ایي ی اداهِ دز

 

 الکساًدزیت

 ًَیِضا – تْوي هاُ هتَلدیي سٌگ

 جسیس ضًگی ای ظاٍیِ ّط اظ وِ جَاّطی. ضس ذَاّیس الکساًدزیت ػبضك اظ حتوبً ّستیس، ػلن جبزٍی هرػَغبً ٍ جبزٍ، ٍ سحط ػبضك ضوب اگط

 ثب ٍ تط ثستِ فضبی زض اگط. ثیٌیس هی سجع ثِ هتوبیل ٍ هالین آثی ضا آى ضًگ ثگیطز لطاض ذَضضیس ًَض ٍ ثبظ فضبی زض وِ ٌّگبهی. وٌس هی تساػی ضا

 ظیجب جَاّط ایي اظ ضا هوىٌِ ٍ هتوبیع ّبی ضًگ ثیطتطیي ذَاّیس هی اگط ٍلی. ثَز ذَاّس توطىی ثٌفص ثِ هتوبیل لطهع آى ضًگ ثبضس ووتط ًَض

 تَاًیس هی ضٍش ایي ثب ثطسیس، هٌظَض ایي ثِ ّب آى ثیي سٌگ وطزى جبثجب ٍ فلَئَضسٌت ٍ ای ضضتِ الهپ زٍ اظ استفبزُ ثب ثبیس ثجیٌیس

 .وٌیس هطبّسُ ضا تاى شًدگی ًَزّای ٍ ّا زًگ تسیي هسحَزکٌٌدُ

 .ثبضس هی اًساى فساتطسیِ تصَّزات ٍ الْام هٌثع ٍ ظایص، ٍ قدزت ًواد آلسىبًسضیت وِ گَیٌس هی ًیع سٌگ ایي ًیطٍّبی هَضز زض

https://ri3.gallery/birth_month/bahman/
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 ٍ آفطیمب یُ  لبضّ ضطقِ سیطیالًىب، زض ضا آى تَاى هی اهطٍظُ ٍلی ضس وطف ضٍسیِ اٍضال ّبی وَُ زض هیالزی 0381 سبل زض ثبض اٍّلیي سٌگ ایي

 .یبفت ثطظیل

 .آیس هی حسبة ثِ قیوتی جَاّس یک آلکساًدزیت اضظش ًظط اظ

 

 آهِتیس

 فَزیِ – اسفٌد هاُ هتَلدیي سٌگ

 تط سطیغ تط، سالهت فطزی ثِ ضا ذَز ی وٌٌسُ استفبزُ ٍ وطز جلَگیطی ضطاة هضطّ اثطات اظ آهتیس وِ زاضتٌس اػتمبز ثبستبى ضٍهیبى ٍ یًَبًیبى

 ثِ  ضا آهتیس ,تبضید عَل زض. زاضز ّن ٌَّظ ثؼضبً ٍ زاضتِ ٍجَز زًیب سطاسط زض سبل ّعاضاى ثطای اػتمبز ایي ٍ وطز ذَاّس تجسیل تط ثبَّش ٍ

 .اًس زاًستِ هطثَط ظیبزی هصّجی حتّی ٍ تبضیری ّبی اسغَضُ

 تسیي هحثَب اش یىی ثِ ضسُ ثبػث هتٌَّع اَضىبل ٍ ّب سبیع زض آى ضسىِ پیسا ضاحت ضسُ، آهتیس همجَلیّت ثبػث وِ ظیجب ضًگ اظ فبضؽ

 ٍ ثبضس ػبلی عالیی ٍ سفیس فلعّات ثب آى تطویت تب ضسُ ثبػث آهتیس گطم ّن ٍ سطز ّن ذبظِّ ضًگ. گطزز ثسل جْاى جَاّسی ّای سٌگ

 .دّد ًطاى خَد اش خاصّی زًگی ّازهًَی ًیص شًاًِ آزایص هیصّای زٍی هَجَد ٍسایل اوثط ثب حتّی

https://ri3.gallery/birth_month/esfand/
https://ri3.gallery/product/amethyst-bracelet/
https://ri3.gallery/product/amethyst-bracelet/
https://ri3.gallery/product/amethyst-bracelet/
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 آکَاهازیي

 هازس – فسٍزدیي هاُ هتَلدیي سٌگ

 لغیف آثی ًبذَزآگبُ وٌیس هی فىط آوَاهبضیي ثِ ٍلتی. زضیبست آة اًگلیسی ظثبى زض وِ است، لغیفی حمیمت گَیبی ذَز ازیيآکَاه اسن

 .گطزز هی تساػی شٌّتبى زض زضیب آضام آثی یب آسوبى

 سٌگ ایي ضًگ وِ آًجبیی ظا. است ثَزُ هؼطٍف سالهتی ٍ ٍفادازی ,جَاًی ًواد ػٌَاى ثِ زًیبی توبم زض سٌگ ایي هتوبزی ّبی لطى ثطای

 ضا سٌگ ایي ثبستبى ّبی توسّى زض. زاًٌس هی اتدی شًدگی تجسّن ًواد ضا آى ػبهی هطزم آٍضز، هی یبز ثِ ضا زضیب ٍ آسوبى آثی ضًگ اضظضوٌس

 .زاًستٌس هی ّا آى ی زاتطِ کسدى هستحکن ٍ عاضق ّای شٍج تسای ّدیِ تْتسیي

 تط تیطُ ّبی سبیِ ثب ّوطاُ سٌگ آثی ضًگ ّطچِ ٍلی یبفت، سجع ثِ هتوبیل آثی تب آسوبًی آثی  ضًگ اظ یا گستطُ زض ضا آوَاهبضیي سٌگ تَاى هی

 .یبفت فطًگی تَت یب سیت یه ی اًساظُ تب ًرَز یه ی اًساظُ اظ ضا آى تَاى هی ًیع اًساظُ ًظط اظ. ضٍز هی ثبالتط ّن آى لیوت ثبضس

 

https://ri3.gallery/birth_month/farvardin/
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 سیتسیي

 تلفّظ الجتِ) است لیوَتسش فطاًسَی هؼٌی اظ تلفّظی ٍالغ زض سیتسیي .است ذَضضیس اظ ای ّسیِ ضًگ ضيضٍ زضذطبىِ سٌگ ایي وِ گَیٌس هی

(. است ضسُ سیتطیي تجسیل ظهبى عَل زض ولوِ، ایي اظ ّب ظثبى غیطفطاًسَی ی استفبزُ ثطاثط وِ است سیتغُي فطاًسِ ظثبى زض لیوَتطش زضست

 ذیلی اگطچِ. است هتغیّط ای لَُْ ثِ هتوبیل ضٍضيِ ًبضًجی تب ضٍضي لیوَتطضیِ ظضز اظ هؼوَالً سیتطیي ضًگ وِ چطا ًیست زلیل ثی ًبم ایي الجتِ

 زاضای ضسُ وطف ّبی سیتطیي اظ تَجّْی لبثل تؼساز ٍلی گیطًس، هی ًظط زض سیتطیي ضٌبسبیی ی پبیِ ػٌَاى ثِ ضا لیوَیی ضًگ جَاّطضٌبسبى اظ

 .ّستٌس ای لَُْ ثِ هتوبیل طهعل تب لطهع ثِ هتوبیل ظضز ضًگ ی گستطُ

 ّای اًساى ًواد ػٌَاى ثِ آى اظ اهطٍظُ ٍلی ضس، هی استفبزُ شخن چطن ٍ تد افکاز تِ ًسثت هصًَیت ثطای سٌگ ایي اظ ثبستبى زًیبی زض

 .وٌٌس هی یبز زفاُ ٍ هَفّقیّت ٍ تاال اقتصادی ضنّ دازای

 تَاى هی وِ است الَغَل سْل ٍ فطاٍاى آًمسض ٍ آیس هی حسبة ثِ لیوتی ّبی سٌگ يثی ّب تطیي غطفِ ثِ همطٍى ٍ تطیي ػوَهی اظ یىی سیتسیي

 .یبفت ّب ضىل ٍ ّب اًساظُ توبهی زض ضا آى
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 الواس

 آٍزیل – ازدیثْطت هاُ هتَلدیي سٌگ

 ٍ فطبضّب ضسیستطیي تحت, ظهیي ظیط ویلَهتطّب عجیؼت ی هؼجعُ ایي. است زاضتِ الواس ثِ بزیظی ثسیبض توبیل ثطط زٍض ثسیبض ّبی ظهبى اظ

 ظهیي سغح ضٍی زض ّب غرطُ ثِ غبػمِ ثطذَضز اظ الوبس وِ ضسُ هی گفتِ ثبستبى زًیبی زض. است ضسُ سبذتِ سبل ّب هیلیَى عی ٍ ّب حطاضت

 !…زاضز ًیع ضفبثرص ّبی لسضت زًیبست، ْبیگطاًج سٌگ تطیي سرت وِ ظیجب سٌگ ایي ٍ آهسُ ٍجَز ثِ

 .زاًٌس هی اتدی عطق ًواد ٍ الیق ی هعطَقِ یک تسای ّدیِ تْتسیي ضا آى ّوِ ٍ, هطزاى ّن ٍ زاضًس زٍست ظًبى ّن ضا سٌگ ایي

 ایي ثِ (آهطیىب جَاّطضٌبسی اًستیتَی )GIA ایٌىِ تب ًساضت ٍجَز الوبس لیوت ٍ ویفیت سٌجص ثطای ضبذػی ّیچ ثیستن لطى اٍاسظ تب

 011 ثب هؼبزل جطم یىبی)(Carat) لیطاط ٍ (Cut) ثُطش ،(Clarity) ضفبفیت ،(Colour) ضًگ هبًٌس پبضاهتطّبیی تؼطیف ثب ٍ ٍضٍز هَضَع

 ضطٍع C حطف ثب اًگلیسی ظثبى زض چَى وِ) الوبس ویفیت (C) سی چْبض. وطز حل ّویطِ ثطای ٍ ای ضیطِ غَضت ثِ ضا هطىل (گطم هیلی

 .ّستٌس ّب الوبس گصاضی اضظش ٍ سٌجی اغبلت ثطای لجَل لبثل ٍ الوللی ثیي ضٍش تٌْب( اًس هؼطٍف ّبC 4 ثِ ٍ ضًَس هی

https://ri3.gallery/birth_month/ordibehesht/
https://www.gia.edu/
https://www.gia.edu/
https://www.gia.edu/
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 اِهِسالد

 هِی – خسداد هاُ هتَلدیي سٌگ

 .ثَزُ ًٍَس ًوبز سجع الوبس وِ ّوبًغَض زٍثبضُ، تَلّس ٍ ػطك ًوبز است، ثْبض ضًگ سجع

 ٍ ثَزُ هؼطٍف سجعضًگ اهطالس ایي اظ ظیبز ی استفبزُ ذبعط ثِ هب ظهبى زض تِیلَض لیع ٍ گصضتِ زٍضاى زض ولئَپبتطا ثبستبى هػط ای افسبًِ ی هلىِ

 ٍ سجعی ی آٍضًسُ اضهغبى ثِ ّب آى ثطای تب ضسًس هی زفي ذَز گطزى ضٍی ثط سجعضًگ اهطالسی ثب ّوگی بستبىث هػط ّبی هَهیبیی .ّستٌس

 !…ثبضس اثسی جَاًی ٍ ذَضجرتی

 ّبیی آى اهطالسّب گطاًجْبتطیي ٍ تطیي هطغَة. است ثیطتط ًیع آى اضظش  جَاّطضٌبسی، ًظط اظ ثبضس، تط ضفّبف ٍ سجعتط سٌگ ایي ضًگ ّطچِ

 هحلّ ٍالغ زض وِ آیس هی اًىلَظیًَی اظ سٌگ ّط ضٌبسی، ظهیي اغغالح زض. گطزًس هتوبیل ًیع آثی ثِ اًسوی ضفّبف سجع ضًگ ثط ػالٍُ وِ ّستٌس

 ظشاض ثب گطاًجْب ّبی سٌگ اظ زیگطی اًَاع ٍ همبزیط ی ثطگیطًسُ زض است اهطالس تَلّس هحلّ وِ اًىلَظیًَی اهطالس، هَضز زض است، آى تَلّس ٍ تطىیل

 زاضتِ ذجطُ هترػّػبى ثِ ًیبظ سٌگ ایي یبفتي وِ گطزز هی ثبػث ایي ٍ ّستٌس آى ثِ ضجیِ اٍّل ًگبُ زض لضب اظ وِ است اهطالس ثِ ًسجت ووتط

 .ثبضس

https://ri3.gallery/birth_month/khordad/
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 گازًِت

 ضاًَیِ – تْوي هاُ هتَلدیي سٌگ

 ّبی گبضًت زض سجع ضًگ ثِ ٍ ضسُ آغبظ آهطیىبیی ّبی گبضًت زض لطهع ضًگ اظ تٌَّع ایي وِ زاضز، ضا ّب ضًگ اظ ًیووب ضًگیي تٌَّػی سٌگ ایي

 ٍ( زاضًس ًبم ّاسًَیت ٍ سپاسیت ضٌبسی ظهیي ظثبى زض وِ) ضا ای لَُْ تب ًبضًجی ّبی ضًگ ی ثبظُ تَاى هی ّوچٌیي. ضسس هی آفطیمبیی ٍ ضٍسی

 .یبفت( آفطیمب زض) ًبهیجیب ٍ( آسیب زض) سطیالًىب زض ضا آى ضًگ غَضتی ٍ ضًگ ثٌفص ًَع

 ذَز ی زاضًسُ ّوطاُ ثِ اگط ٍ وٌس هی جلَگیطی ذَز غبحت زیسى وبثَس اظ ٍ ثَز ضت ضٍضٌی ثبػث گبضًت وِ ضسُ گفتِ ّوَاضُ ّب افسبًِ زض

 هبُ هتَلّسیي سٌگ گبضًت وِ اگطچِ. گطزاًس ثبظهی هٌعل ثِ سبلن ضا اٍ ٍ وطزُ هحبفظت تػبزفبت ٍ ذغطات همبثل زض اٍ جبى اظ ثطٍز سفط ثِ

 !…است وطزُ حفظ ًیع ضا اًس ًجَزُ هبُ ایي هتَلّس وِ ّبیی اًسبى اظ ثسیبضی جبى تبضید عَل زض ذَز لسضت ثب ٍلی است ثْوي

 

 

https://ri3.gallery/birth_month/bahman/
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 اًٍیکس

 ٍالیض – هسداد هاُ هتَلدیي سٌگ

 ًیع لطهع ٍ ای لَُْ, ضیطی ضًگی ّبی عیف زض زلطثب جَاّط ایي اهب زّین، هی تطریع سفیس ٍ سیبُ ّبی ضًگ ثب ضا اًٍیکس سٌگ هب اوثط

. ضَز هی ضٌبذتِ ًیع sardonyx ًبم ثب ّست هَجَز عجیؼت زض لطهع ثِ هبیل ای لَُْ ضًگی عیف زض وِ اًٍیىس اظ ًَػی. ضَز هی یبفت

 .ضَز ًوی زهَزُ ّطگع اًٍیىس جَاّطات ثب ضوب استبیل وِ است زلیل ّویي ثِ ٍ افتس ًوی هس اظ عّطگ هطىی ضًگ

 .ّست ًیع اهطٍظی ٍ والسیه, جصاة اًٍیىس سٌگ سفیس ٍ سیبُ ضًگ ّطزٍ

 

 

 

https://ri3.gallery/birth_month/mordad/
https://ri3.gallery/product/jasper-and-onyx-bracelet/
https://ri3.gallery/product/jasper-and-onyx-bracelet/
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 اُپال

 اُکتُثس – آتاى هاُ هتَلدیي سٌگ

 اًگطت اثط تٌَّع ی اًساظُ ثِ. زاضز ذَز زض همساضی ّب آى اظ ّطوسام ضًگ اظ وِ چطا ًبهیسًس، هی گطاًجْب ّبی سٌگ ی هلىِ ضا اُپال ثبستبى زًیبی زض

 :زاضز ٍجَز اُپبل ثطای فطز ثِ هٌحػط ّبی ضًگ ٍ ّب هسل ّب، اًسبى ثیي زض

 یه اگط. ّب ظًگ توبهی اظ ووبًی ضًگیي تطویجی ثؼضی ٍ لطهع ٍ ظضز هرتلف همبزیط اظ تطویجی ثؼضی ّستي، آثی ّبی ضگِ ثب سجع ّب آى اظ ثؼضی

 ایي ضوب ثِ ذبغیت ایي ٍ زاز ذَاّس تطریع آى زض ضا ّب ضًگ اظ ػظیوی ی گستطُ ضوب چطن ثچطذبًیس ًَض ثطاثط زض ٍ گطفتِ زست زض ضا اپبل

 .وٌیس استفبزُ لجبسی ضًگ ّط ثب ذَز ظیَضآالت لبلت زض ضا اُپبل وِ زّس هی ضا اهىبى

 اپبل هسل تطیي لیوت گطاى ٍ ثْتطیي. است سیبُ ّبی اپبل یبفتي ثطای زًیب زض هىبى ثْتطیي استطالیب زض ظهیي ثِ ثطق ٍ ضػس اثبثت زائوی هحل

 .زّس ًطبى ّوعهبى ضا( لطهع ضًگ عیف هرػَغبً) هرتلف ّبی ضًگ اظ ثیطتطی ی ثبظُ ذَز سغح ضٍی ثط وِ آًست

 

https://ri3.gallery/birth_month/aban/
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 هسٍازید

 غٍئي – تیط هبُ هتَلسیي سٌگ

 اضه“ ضا آى ضسیپب ضٌبسی اسغَضُ زض وِ عَضی ثِ است، پطستیسُ ضا آى حتّی گبّی ٍ وطزُ تحسیي ضا هسٍازید ّوَاضُ ثطط تبضید، عَل زض

 اسطاض ٍ زضذطص اظ ثرطی ٍ ثطزُ ثْطُ هطٍاضیسّب ایجبز ثطای ذَز تَاى توبم اظ هبُ وِ زاضتٌس اػتمبز ًیع ثبستبى چیٌیبى. اًس ًبهیسُ ”ذسا

 .است زازُ هطٍاضیس ثِ ضا ذَز آسوبًی

 اظ هطٍاضیسسبظ ّبی غسف غیس وِ آًجب اظ. است فطز ثِ طهٌحػ, آیس هی ٍجَز ثِ ظًسُ هَجَز یه ثغي زض وِ ضٍ آى اظ هطٍاضیس, جَاّطات هیبى زض

 حسّ زض هػٌَػی هطٍایس ذبظ، ّبیی ضٍش ٍ زضیب ًوه ٍ آة سبظی ضجیِ اظ استفبزُ ثب تب وطزُ پیسا ضاّی ثطط, است سرت ثسیبض زضیب اػوبق

 وِطت هطٍاضیسّبی ضًگ. گَیٌس هی هطٍاضیس وِطت ی هعضػِ هػٌَػی ّبی هطٍاضیس ایي تَلیس هحلّ ثِ وِ ثساًیس است جبلت ٍ, وٌس وِطت عجیؼی

 زضیبی, آوَیب: اظ ػجبضتٌس ضسُ ت ویَ هطٍاضیس هرتلف اًَاع. ثبضس سیبُ حتّی یب ٍ ذبوستطی, عالیی, سجع, ثٌفص, ضُظی سپیس, وطِم تَاًس هی ضسُ

 .زاضز فطز ثِ هٌحػط ضىلی ٍ ذبغیت وسام ّط وِ ضیطیي آة ٍ تبّیتی ,جٌَة

, ضٍظ هس ّن ٍ آیٌس هی حسبة ثِ والسیه ّن زاضًس ذَز زض وطِم هطٍاضیس وِ ظیَضآالتی, هػٌَػی چِ ٍ عجیؼی هطٍاضیسّبی یبىه زض چِ اهطٍظُ

 .آیس هی حسبة ثِ هسضى ثسیبض ضًگ ضىالتی هطٍاضیسّبی اظ گطزًجٌسی, هثبل ثطای ٍلی

 زض ضا ضفتِ وبض ثِ هطٍاضیس ّب آى زض وِ ظیَضآالتی تَاى هی ى،ثَز عجیؼی یب هػٌَػی ٍ اًساظُ یب ظًگ اظ فبضؽ ,ًکٌید فساهَش زا هطلة یک

 .وطز استفبزُ ّب هطاسن تطیي ضسوی غیط ٍ تطیي ضسوی

https://ri3.gallery/birth_month/tir/
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 پسیدٍت

 آگَست – ضْسیَز هاُ هتَلدیي سٌگ

 زض. است ضٍضي ٍ ضفّبف سجع آى ٍ ضَز هی یبفت عجیؼت زض آى اظ ضًگ یه فمظ ٍ فمظ وِ گطاًجْبست ّبی سٌگ هؼسٍز اظ یىی ضبیس پطیسٍت

 اػتمبز آى لسین زض. عجیؼت ی ّطسبلِ ضسىِ ًَ تجطیه ثطای ثطط، ثِ است ظهیي هبزض عطف اظ ای ّسیِ پطیسٍت وِ ثَز ایي ثط تػَّض ثبستبى زٍضاى

 زض زیسى وبثَس اظ جلَگیطی ضبهل ًیع اى زضهبًیِ ذَاظ ٍ آٍضزُ اضهغبى ِث جبزٍیی ّبی لسضت ذَز غبحت ثطای پطیسٍت وِ ثَز آى ثط ػَام

 .گطزز هی ذَاة

 هوىي. وطز پیسا ًیع پبوستبى ٍ هیبًوبض چیي، زض ضا آى ًسضت ثِ تَاى هی ٍلی ضَز هی یبفت هتّحسُ ایبالت آضیعًٍبی زًیب پطیسٍت ثیطتطیي اهطٍظُ

 سجع ثیي ضًگی ی ثبظُ زاضای ّب پطیسٍت زضغس 99 ٍلی یبفت، ًیع ضا ای لَُْ ثِ هتوبیل سجع بی ظضز ثِ هتوبیل سجع ّبی ضًگ ثتَاى گبّی است

 .ّستٌس ظیتًَی سجع تب ضٍضي

 اظ ثیص)  لیطاط 5 ثبالی ٍظى زاضای وِ ّبیی آى ٍلی ضًَس هی یبفت ٍفَض ثِ( گطم هیلی 611 اظ ووتط) لیطاط سِ اظ ووتط ٍظى ثب ّبی پطیسٍت

 !…گطاًتط ثبلغّجغ ّن ٍ پطعطفساضتط ّن تطًس، بیبةً ّن ّستٌس( گطم یه

 وطزُ پیسایص وِ وسی اظ آًطا ثرَاّیس اگط ٍلی ضبًسیس ذَش ثسیبض( گطم 5/0 الی 0) لیطاط 05 الی 10 حسٍز ٍظى ثب پطیسٍتی ثتَاًیس اگط

 !…ثپطزاظیس ضا ظیبزی ثسیبض پَل ثبیس ثرطیس

https://ri3.gallery/birth_month/shahrivar/
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 سسخ یاقَت

 ضٍالی – هسداد هاُ هتَلدیي سٌگ

 اػتمبز ّوَاضُ. اًس زاًستِ هی گطاًجْب ّبی سٌگ سلغبى ضا سٌگ ایي ّب لطى ثطای .است احساس ٍ ضجاعت عالقِ، عطق، ًواد سسخ یاقَت

 سطخ یبلَت لسین ّبی ظهبى اظ. ضَز هی آى حتِغب ی آیٌسُ ضسى ثْتط ثبػث ظیجب لطهع یبلَت سٌگ یه زاضتي ّوطاُ ثِ وِ ثَزُ ایي ثط ػَام

 جَاّطات ٍ گطاًجْب ّبی سٌگ هیبى زض سٌگ تطیي گطاى ًیع اهطٍظُ ٍ آهسُ هی حسبة ثِ ثطٍتوٌس افطاز ٍ پبزضبّبى اضظضوٌس ّبی زاضایی اظ جعئی

 .آیس هی حسبة ثِ

 یب ٍ آثی ثِ هتوبیل لطهع تب آثی ثِ هتوبیل لطهع ّبی ضًگ زض تَاى هی ضا سٌگ ایي. است آى ی هطرّػِ پبضاهتط تطیي هؼطٍف سطخ یبلَت ضًگ

 لطهع ضًگی وِ است آى ای ثطهِ ًَع سطخ یبلَت ًَع اضظضوٌستطیي ٍ ثعضگتطیي. یبفت ًبضًجی ثِ هتوبیل لطهع ضًگ ثب ذبظ ثسیبض هَاضز زض حتّی

 زض هُگُه ی زضُّ هؼبزىِ زض ثیطتط آى پیسایص هحلّ ٍ ًبهٌس هی ًیع کثَتس خَىِ ضا ضًگ ایي. است ػاللِ ٍ ثطٍت ًوبز ٍ زاضز آثی ّبی سبیِ ا

 وجَتط چطن ضًگ ثِ ٍلی ًساضز، وجَتط ذَى ضًگ ثِ ضجبّتی اغالً وِ است ایي یبلَت ایي ًبهگصاضی هَضز زض جبلت ی ًىتِ .ضَز هی پیسا هیبًوبض

 .است ًعزیه ثسیبض سپیس

https://ri3.gallery/birth_month/mordad/
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 کثَد یاقَت

 سپتاهثس – هْس هاُ هتَلدیي سٌگ

 وجَز یبلَت اسن تب ّوگبى است، آثی هؼٌبی ثِ یًَبًی ظثبى زض ولوِ ایي ٍ ثَزُ Sapphire اًگلیسی ظثبى ثِ وجَز یبلَت اسن وِ ذبعط ایي ثِ

 ثسیبض ّبی سبل اظ. ضس هی گفتِ وجَز یبلَت ضًگی آثی فّبفض سٌگ ّط ثِ ّب لطى تب. افتٌس هی ثٌفص ٍ آثی ّبی ضًگ یبز ثِ ثالفبغلِ ضًٌَس هی ضا

 .است اػتوبز ٍ للت ذلَظ ٍفبزاضی، غسالت، ًوبز وجَز یبلَت ن ثَزًس اػتمبز ایي ثط هطزم زٍض

 آثی گضً ثب وجَز ّبی یبلَت. سطیالًىبست ٍ وطویط ،(ثطهِ) هیبًوبض زض آى اغلی هؼبزى ٍلی ضَز هی یبفت زًیب جبی ّوِ زض وجَز یبلَت

 ثبضس تط تیطُ یبلَت آثی ضًگ ّطچِ وِ اگطچِ. است تط گطاى ًیع آى لیوت ثبضس تط آثی یبلَت ایي ّطچِ. هطسَهٌس ثسیبض ثٌفص ثِ هتوبیل

 .زاضز جَاّطزٍستبى هیبى زض ثیطتطی عطفساضاى

 .ضَز یبفت ًیع ثٌفص ٍ ّلَیی ًبضًجی، ظضز، غَضتی، یؼٌی ووبى، ضًگیي ّبی ضًگ توبهی ضًگ ثِ تَاًس هی ثلىِ ًیست، آثی تٌْب وجَز یبلَت

 فطایبز ضا آفتبة غطٍة ی غحٌِ ّب آى ی هجَػِ وِ است لطهع ّبی ضًگ اظ ّبیی ضگِ ثب ًبضًجی ثِ هتوبیل غَضتی ًیع یبلَت ایي ًَع تطیي فبًتعی

 .جَاّطیست ٍ گطاًجْب ّبی سٌگ اًَاع اظ ًَع تطیي فطاٍاى ٍ تطیي ضسُ ضٌبذتِ وجَز یبلَت. ظیجبست ثسیبض ٍ آٍضز هی

https://ri3.gallery/birth_month/mehr/


 ظیَضآالت ضیسِ گبلطی

[www.Ri3.Gallery] 

 

  Page 
14 

 
  

 

 اِسپیٌِل

 آگَست – ضْسیَز هاُ هتَلدیي سٌگ

 ثسیبض اسپیٌل ضٍضيِ ضٍ ضفّبف لطهع. اًس ًبهیسُ یبلَت زذتطِ ضا اسپیٌل, است هبًسُ ثبلی سبًسىطیت ظثبى ثِ پیص ّب لطى اظ وِ ّبیی ًَضتِ زض

 ثسیبض اسپیٌل گطچِ. اًس تطریع لبثل غیط ّن اظ ثسیبض, ثبضٌس زاضتِ ّن ثِ ًعزیه ضًگ ّطزٍ ٍلتی, سٌگ زٍ ایي ٍ ثَزُ لطهع یبلَت ثِ ضجیِ

 .یبفت سطخ یبلَت اظ ثعضگتط ثسیبض ّبی اًساظُ زض ضا آى تَاى هی گبّی ٍلی است سطخ یبلَت اظ تط هؼوَلی

 ضا ضٍضي غَضتی گبّی ٍ ًبضًجی ٍ ثٌفص ثِ هتوبیل لطهع ّبی ضًگ تَاى هی ٍلی است سٌگ ایي عًَِ اضظضوٌستطیي ثسیبض لطهع اسپیٌل گطچِ

. زاضز جَاّطات زًیبی زض ثسیبضی عطفساضاى ثَزُ ذبظ ثسیبض ضَز هی یبفت ثطهِ زض وِ اسپیٌل غَضتی ًَع ایي. یبفت ثطهِ، زض هرػَغبً ًیع،

 .ّستٌس ًبیبة ثسیبض وِ زاضًس ٍجَز ًیع آثی ّبی اسپیٌل الجتِ

 عجیؼتبً. وٌس آضتی سطیؼبً است لْط اٍ ثب ّطوس ضَز هی ثبػث ٍ داضتِ اهاى دز غن ٍ خطسات اش زا خَد صاحة اسپیٌل وِ گَیٌس هی

 .ّستٌس ّن گطاًتط اسپیٌل تطِ ًبیبة ّبی ضًگ

https://ri3.gallery/birth_month/shahrivar/
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 تاًصاًیت

 دساهثس – دی هاُ هتَلدیي سٌگ

 ًمغِ، یه آى ٍ ضَز هی یبفت جْبى اظ ًمغِ یه زض فك ٍ فمظ گطٍُ، ایي اػضبی زیگط ثطػىس وِ جَاّطیست ٍ گطاًجْب سٌگ تٌْب تبًعاًیت

 .است تبًعاًیت ثِ هرتع تٌْب ظًس، هی ثٌفص ثِ ّن همساضی وِ هرولی آثی ضًگ. آفطیمبست زض ولیوبًجبضٍ ّبی وَُ ّبی وَّپبیِ

 یبفت آثی ضًگ هرتلف همبزیط ثب ٍ ّب ضىل ّب، اًساظُ زض سٌگ ایي. زًیبست زض ضًگ آثی گطاًجْبی سٌگْبی پطعطفساضتیي ظا یىی سٌگ ایي

 ایي ّطچِ وِ پیساست ًبگفتِ. است ثیطتط آى زضٍى اسغَذسٍسی ٍ  ثٌفص ضًگ ّبی ّبلِ ثبضس، وَچىتط تبًعاًیت ی اًساظُ ّطچِ. ضَز هی

 .ثَز ذَاّس ثبالتط ًیع آى لیوت ثبضس، تط ًگپطض آى آثی ضًگ ٍ ثعضگتط سٌگ
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 تُپاش

 ًَاهثس – آذز هاُ هتَلدیي سٌگ

 زًیب زض تَپبظ ثطای ظیبزی زضذَاست. ثبضس ضًگ ثی حتّی یب ٍ ثبضس زاضتِ غَضتی یب ٍ لطهع اثی، سجع، ای، لَُْ ظضز، اظ ّبیی سبیِ تَاًس هی تَپبظ

 آى ّبی هسل تطیي فطاٍاى لطهع ٍ تیطُ غَضتی ٍلی ضًَس هی یبفت ًیع آى غَضتی ثِ هتوبیل ًبضًجی ٍ عالیی ظضز ضًگ وِ اگطچِ .زاضز ٍجَز

 ی ثمیِ ٌسهبً ثِ ّن ثبظ. ًبضًجیست آى سغح ضٍی ٍ ثَزُ غَضتی ثغي زض آى ضًگ وِ ًبهٌس هی اهپطاتَض تَپبظ ضا تَپبظ هسل گطاًتطیي. ّستٌس

 .است فطاٍاى ٍ هطسَم ثسیبض ًیست تَپبظ آثی ضًگ گطاًجْب، ّبی سٌگ

 وِ تَپبظی ػظین حجن ثب. ثطز هی ثیي اظ ضا ذَز زضوٌبى عالیی تَپبظ اظ استفبزُ ثب ذَضضیس ذسای وِ ثَز ایي ثط اػتمبز ثبستبى ضٍم ٍ هػط زض

 .گطاًجْبست ّبی سٌگ زیگط اظ ثیطتط ثبضس اضظضوٌس وِ هٌبست ی اًساظُ ثب ٍ ظیجب تَپبظ یه یبفتي احتوبل زاضز ٍجَز زًیب سطتبسط زض
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 تَزهالیي

 اُکتثس – آتاى هاُ هتَلدیي سٌگ

 زض تَضهبلیي ّب، ضًگ اظ ووبًی ضًگیي بث. است تطویجی سٌگ هؼٌی ثِ لغت زض هبلیي تَض. است هَجَز ضًگی ّبی عیف ٍ ّب ضًگ توبم زض تَضهبلیي

 آزاهس غَضتی ثٌفص، زضیبیی، آثی جٌگلی، ٍ ًؼٌبیی سجع لٌبضی، ظضز آلجبلَیی، لطهع. است وطزُ پیسا ذَز ثطای جبیی جَاّطاتی ولىسیَى ّط

 .است تَضهبلیي زلٌطیي ٍ هؼطٍف ّبی ضًگ ًبضًجی، ٍ ّلَیی ثبزوٌىی،

 تَضهبلیي ثِ. گطزز هی تطىیل هتفبٍت ّبی اًساظُ ٍ ّب حجن زض ضًگ سِ یب زٍضًگ سٌگ ایي. است ؼطٍفه ّعاضضًگ سٌگ ثِ ّوچٌیي تَضهبلیي

 گَیٌس، هی ای ٌّسٍاًِ آى ثِ چطا ثساًیس ایٌىِ ثطای. زاضز ذَز زض ضا سپیس ٍ غَضتی سجع، ّبی ضًگ وِ گَیٌس هی ای ٌّسٍاًِ تَضهبلیي ضًگ چٌس

 .است سجع آى ّبی لجِ ٍ سپیس ىآ اعطاف غَضتی، آى هطوع وِ گفت ثبیس

 .است ظیبز ثسیبض تبى ػاللِ هَضز ضًگ یبفتي ثطای ضوب ضبًس است، هتٌَّع ثسیبض تَضهبلیي ّبی ضًگ وِ آًجبیی اظ

https://ri3.gallery/birth_month/aban/
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 فیسٍشُ

 دساهثس – دی هاُ هتَلدیي سٌگ

 ّبی استفبزُ هَضز هتوبزی ّبی لطى عیّ زًیب توبم زض ٍ ثَزُ ثطط تَسّظ ضسُ ضٌبذتِ جَاّطی ٍ گطاًجْب ّبی سٌگ تطیي لسیوی اظ یىی فیطٍظُ

 زض. است ضسُ زیسُ ًیع آهطیىبیی ثبستبًی لجبیل ضسوی  هطاسن ّبی لجبس زض ٍ هػط ی فطاػٌِ ظیَضآالت زض سٌگ ایي .است گطفتِ لطاض تعئیٌی

 ّبی لسضت زاضای ٍ اش زاضًسُ ٍ غبحت ضبًسی ذَش ٍ ضیغبى زٍضی ثبػث ضا آى ٍ اًس زاضتِ اػتمبز فیطٍظُ ضفبثرص لسضت ثِ هطزم تبضید عَل

 .اًس زاًستِ هی ضفبثرص

 هتوبیل آثی ٍ تیطُ آثی ّبی ضًگ ٍلی ضٌبسٌس هی ذَثی ثِ ایطاًیبى هرػَغبً ٍ ّوِ وِ ایست فیطٍظُ آثی ّوبى فیطٍظُ ضًگ تطیي اغیل ٍ ثْتطیي

 ایي. ًطسس ًظط ثِ غبف ٍ یىسست آًمسضّب ٍ ثَزُ زیگط ّبی سٌگ ٍ هَاز اظ ّبیی ضگِ زاضای فیطٍظُ است هوىي. ضًَس هی یبفت ًیع اى سجعِ ثِ

 حبالت جع ثِ عجؼبً. ثبضس ای لَُْ یب ٍ سیبُ ای، لَُْ ثِ هتوبیل ظضز ّب آى ضًگ است وىيه ٍ زاضًس ػٌىجَت تبض ضجیِ ضىلی ّب ضگِ ٍ ّب ًبذبلػی

 ّیچ ٍ زاضتِ یىسست ضًگی وِ ّستٌس ّبیی ّوبى فیطٍظُ ّبی هسل اضظضوٌستطیي زاضًس، ظیجب ٍ هتمبضى ّبیی عطح ّب ًبذبلػی ایي وِ ذبظ

 .ًساضًس ای ًبذبلػی

https://ri3.gallery/birth_month/dey/
https://ri3.gallery/product/turquoise-oriental-and-opal-bracelet-4-grams-silver/
https://ri3.gallery/product/turquoise-oriental-and-opal-bracelet-4-grams-silver/
https://ri3.gallery/product/turquoise-oriental-and-opal-bracelet-4-grams-silver/
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 شیسکُي

 دساهثس – دی هاُ هتَلدیي سٌگ

 ٍ ای لَُْ ظضز، تیطُ، لطهع سجع، ّبی ظیطوُي اظ ظیبزی ثسیبض همبزیط ٍلی افتٌس هی اسوبًی آثی یبز ثِ سطیؼبً ّوگبى ظیطوُي ًبم ضٌیسى ثب گطچِ

 .است وبضائیت زضیبی اثی ٍ ضٍضي آثی بیّ ضًگ هیبى اظ ضسُ یبفت ظیطوي ثیطتطیي اهطٍظُ. زاضًس ٍجَز ًیع ًبضًجی

 .آٍضز هی اضهغبى ثِ ضا ػمل ٍ افتربض ضفبُ، ذَز غبحت ثطای سٌگ ایي وِ است ثَزُ ایي ثط اػتمبز زٍض چٌساى ًِ ّبی سبل زض

 آى هتٌَّع ّبی ضًگ. گطزز هحجَة ثسیبض جَاّطزٍستبى هیبى زض سٌگ ایي ضسُ ثبػث ظیبز همساض ثِ ثَزى زستطس زض ٍ هتٌَّع ثسیبض ّبی ضًگ

 !…ّب ضًگ ایي ثیي ّبی ضًگ توبهی ٍ تیطُ، لطهع ًبضًجی، ای، لَُْ ظضز، آثی، سجع، ضًگ، ثی اظ ػجبضتٌس

 !…تاضید تسدُ زا استفادُ ٍ لرّت کوال هطلة ایي خَاًدى اش اهیدٍازین

 هَضز زض پطسص ّطگًَِ زاضتي غَضت زض ٍ وطزُ زًجبل Ri3.Gallery آزضس ثِ ایٌستبگطام ٍ Ri3_Gallery آزضس ثِ تلگطام زض ضا هب

 !…ثبضیس توبس زض 100-33810554 ی ضوبضُ ثب گبلطی ضیسِ ی هجوَػِ اظ سفبضش

 گبلطی ضیسِ

 !…ّن کٌاز دز کَچک، ّای یشیثای

 

https://ri3.gallery/birth_month/dey/
https://t.me/Ri3_Gallery
https://www.instagram.com/ri3.gallery/
https://ri3.gallery/
https://ri3.gallery/wp-content/uploads/2018/05/ZIRCON.jpg

