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ما المقصود من غالف هايكالس إم دي إف؟
عموما إنّ اإلم دي إف مصنوع من ذرات الخشب الصغيرة مع المواد الالصقة .وليكون مقاوما أكثر وذا مظهر
أجمل ,يستعملون أغلفة مختلفة .عادة ما يكون مصنوعا من االكريليك ,وهذا األمر يُطيل عمر اإلم دي إف.
وعادة يستخدمون غالف إم دي إف الذي يكون ذا كثافة نسبية جيدة لتزيين األبواب الداخلية ,وضع الرفوف
للكبائن ,وألواح خشبية ,وكذلك إلعطا الشكل لبعض اإلكسسوارات .تنقسم أغلفة اإلم دي إف إلى فئ َتيْن:
المع(هايكالس) وغير المع(أوبك) .و ُتستعمل السطوح الالمعة والمستوية في التصنيف والتزيينات المثالية,
و ُتستعمل األسطح الغير الالمعة عادة في األماكن التي يكون فيها الغسيل أكثر أهمية.
ومن األسباب األخرى في إستخدام أغلفة هايكالس هو أنّ اإلم دي إف ليس مقاوما كثيرا ضد الرطوبة ويتفاعل
بسرعة مع الماء ,وإثر هذا التفاعل يتورّ م اإلم دي إف ,ما يسمّى ب"اإلنتفاخ".
تستخدم أغلفة إم دي إف هايكالس في صنع الطاولة ,طاولة الكتابة ,والرفوف أيضا .وسبب إستخدام هذه األغلفة
في صنع الطاولة هو كونها رخيصة السعر .إنّ صنع الطاولة بإستخدام الخشب الطبيعي مكلف جدا ,لهذا السبب
يفضّل إستخدام اإلم دي إف مع غالف بتصميم الخشب.
يمكن إستخدام غالف هايكالس إم دي إف كألواح خشبية في تزيين الجدران .وهذه األيام قد تزايد استخدام هذه
األلواح في التصميم الداخلي .في بعض الحاالت كذلك يستخدمون أغلفة هايكالس كأرضية .وتجدر اإلشارة إلى
أنّ هذه األغلفة مصنوعة من البولي فينيل وذا مقاومة جيدة أمام الماء.
إنّ العامل الرئيسي في إختيار األغلفة الالمعة وغير الالمعة هو تكلفتها .لكن إجماال أنّ سعر األغلفة الالمعة أكثر
من األغلفة الغير الالمعة .وفي المجموع ,أنّ سعر أغلفة اإلم دي إف أقل بكثير من سائر المواد التزيينية مثل
المعادن والسراميك .والميزة األخرى الستخدام أغلفة إم دي إف هو القدرة على تعويضها بسهولة وال يحتاج إلى
عمليات تخريب و تدمير المكان والموضع .تنوع األلوان والتصاميم أيضا إحدى الميزات األخرى ألغلفة
هايكالس .إنّ هذه األيام نجد ألوانا وتصاميما كثيرة لهذه المواد في األسواق ,ويمكن خلق وإيجاد أفكار مبدعة وفقا
لطلب العميل ,في حين أنّ استخدام المعادن وغيرها من المواد ال يُتيح هذه المقدرة .من المزايا األخرى لألغلفة
هي استخدامها في أيّ أبعاد ,أي إنّ استخدام هذه المواد ليست لها قيود في االبعاد وكذلك يمكن إعطائها شكال
بسهولة.
أما من معايب هذه األغلفة يمكن اإلشارة إلى عدم القدرة إلى إعادة تدويرها ,ومن المعايب األخرى ألغلفة
هايكالس عدم مقاومتها أمام الخدوش والشقوق .إنّ هذه المواد عادة يتم خدشها بسهولة عند اإلصطدام باألشياء
الحادة .إنّ كون هذه المواد وعموما اإلم دي إف قابلة لإلشتعال ,تعتبر إحدى المعايب الرئيسية لهذه المواد ,لهذا
يقتصر األماكن والمواقع التي يُستخدم فيها باألماكن التي ال يوجد فيها خطر اإلحتراق.
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منظور از روکش هايگالس ام دي اف چيست؟
به صورت کلی ام دی اف از ذرات ريز چوب به همراه چسب ساخته شده است .حال برای آنکه
استحکام بيشتری داشته باشد و نيز زيبايی ظاهری آن بيشتر شود  ،از روکش های مختلف استفاده می
کنند .جنس اين روکش ها معموال از جنس اکريالت بودن و دوام ام دی اف را باالتر می برند .از
روکش های ام دی اف که تراکم نسبتا خوبی دارند ،معموال برای تزئين درب های داخلی ،قفسه بندی
کابينت ها ،به عنوان پنل های چوبی و نيز به عنوان حالت دهنده برخی لوازم تزئينی استفاده می شود.
روکش های ام دی اف به دو دسته براق (هايگالس) و مات (اوپک) تقسيم می شوند .سطح براق و
هموار به منظور استفاده در طبقه بندی و تزئينات ايده آل است و سطوح مات معموال برای مکان هايی
که شستشو اهميت بيشتری دارد استفاده می شوند.
از داليل ديگر استفاده از روکش های هايگالس اين است که ام دی اف ها در برابر رطوبت مقاومت
چندانی از خود نشان نمی دهند و به سرعت با آب واکنش می دهند .در اثر اين واکنش ام دی اف متورم
شده و به اصطالح «باد می کند».
از روکش های هايگالس ام دی اف در ساخت ميز ،ميز تحرير و قفسه ها نيز استفاده می شود .دليل
استفاده از اين روکش ها در ساخت ميز ،ارزان قيمت بودن آن است .ساخت ميز با استفاده از چوب
طبيعی بسيار هزينه بر می باشد ،از اين رو ترجيح داده می شود از ام دی اف به همراه روکش هايی با
طرح چوب بر روی آن استفاده شود.
از روکش های هايگالس ام دی اف می توان به عنوان پنل چوبی در تزئين ديوار ها نيز استفاده کرد.
امروزه استفاده از اين پنل ها در طراحی داخلی بسيار مرسوم شده است .همچنين از روکش های
هايگالس در برخی حالت به عنوان کفپوش نيز استفاده می شود .البته شايان ذکر است اين روکش ها از
پلی وينيل هستند و مقاومت مناسبی در برابر آب دارند.
از عوامل اصلی انتخاب روکش های براق و مات هزينه آنها است .البته به صورت کلی قيمت روکش
های براق بيشتر از روکش های مات می باشد .در کل هزينه روکش های ام دی اف به مراتب کمتر از
ساير مواد تزئيناتی مانند فلزات و سراميک ها است .مزيت ديگر استفاده از روکش های ام دی اف
قابليت تعويض راحت آنها است که نياز به عمليات خراب کردن محل ندارد .يکی ديگر از مزيت هايی
که روکش های هايگالس دارند تنوع رنگ و طرح آنها است .امروزه رنگ ها و طرح های بسياری از
اين مواد در بازار موجود است و بسته به خواست مشتری می توان ايده های خالقانه ای ايجاد کرد.
درحالی که استفاده از فلزات و ساير مواد اين امکان را فراهم نمی آورد .از مزيت های ديگری که
روکش ها دارند استفاده از آنها در هر ابعادی است ،يعنی استفاده از اين مواد محدوديت ابعادی ندارند و
حالت دهی به آن نيز ساده است.
از معايب اين نوع روکش ها نيز می توان به عدم بازيافت پذيری آنها اشاره کرد .يکی ديگر از معايب
روکش های هايگالس عدم مقاومت آنها در برابر خراش و بريدگی است .معموال اين مواد در برخورد
با اشيا تيز به راحتی خراشيده می شوند .آتش گير بودن اين روکش ها و در کل ام دی اف يکی از
معايب عمده اين مواد به حساب می آيد .از اين رو محل های استفاده از آنها محدود به مکان هايی است
ها خطر آتش سوزی وجود نداشته باشد.
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شركة تنديس نفيس أطلس
رقم التسجيل(452246 :األسهم الخاصة)
بسم هللا الرحمن الرحيم
التاريخ:
الرقم:
الملحق:
التاجر والزميل المحترم
مع خالص التقدير ,إنّ شركة تنديس نفيس أطلس بمركزية طهران والناشطة
في مجال تربية أنواع األسماك وتصديرها تعلن استعدادها الكامل ألية
معامالت وتجارة بهدف النجاح_النجاح(النجاح لكال الطرفين).
لذلك ,ومع الفخر يتم دعوة سعادتكم من أجل أي تعاون متقابل ومثمر
للطرفين.
مديرة المبيعات وتصدير الكائنات المائية
إلهام نظري
المكتب المركزي في طهران :فرمانية ,الجادة اندرزكو ,لوحة , 13طابق  ,6وحدة  ,8هاتف_)021(26655368 :
)021(22684855 _)021(22684833 _)021(26459535
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در آن سرزمين ،سگی است که بارها و بارها در آن راه رفته است و قيمت او به هزار دينار يا حدود آن می رسد.
و گاری به گردن او بسته می شود و سه سگ ديگر نيز همراه با او هستند که اين سگ در جلو قرار داده می شود و
ديگر سگ ها با گاری به دنبال او راه می روند و اگر اين سگ توقف کند ديگر سگ ها نيز می ايستند .زمانی که
چهل مرحله برای مسافران در اين بيابان تکميل شود مسافران در تاريکی پياده می شوند و هر يک از آنها وسايلی
را که با خود آورده بود در آنجا رها می کند .و به خانه خود بازمی گردد .فردای آن روز به ديدن وسايل خود
بازمی گردند و (حيوان) سمور ،سنجاب ،قاقم به ازای آن می يابند .اگر صاحب آن وسايل ،آنچه را که در مقابل و
ازای وسايل خود می بيند قبول کند آن را می گيرد و چنانچه آن را نپذيرد رها می کند.

سفر ابن بطوطه به چين و مصيبت او در اسارت
پادشاه هند همواره دوست می داشت که هدايای باارزش و نفيسی را به پادشاه چين بفرستد .بنابراين سلطان ،شاهزاده
ظهير الدين زنجانی که ازدانشمندان با فضيلت بود و کافور که هديه دست او داده شد را برای مسافرت با من تعيين
کرد .و شاهزاده محمد هروی را با هزار اسب سوار به همراه ما فرستاد تا ما را به مکانی که در آنجا سوار کشتی
خواهيم شد برساند .سفر ما در تاريخ هفدهم ماه صفر سال  734بود .در اولين مرحله در سرای تلبت نازل شديم و
از آنجا به سرای اوه و سپس بيانه رفتيم .و سپس به شهر کول رفتيم زمانی که به آنجا رسيديم خبر محاصره شدن
شهر الجاللی به دست برخی کافران هندی که در فاصله هفت مايل از کول می باشد به ما رسيد .بنابراين به آنجا
رفتيم در حالی که کافران با اهالی آنجا مبارزه می کردند و چيزی نمانده بود که اهالی آن را به هالکت رسانند .کفار
از وجود ما خبری نداشتند تا اينکه به آنها حمله آورديم حدود هزار اسب سوار و سه هزار مبارز پياده بودند بنابراين
آنان را پراکنده کرديم و بر اسب و اسلحه آنها را نايل شديم .از بين ياران ما بيست وسه اسب سوار و پنجاه پياده به
شهادت رسيدند کافور الساقی که جايزه به دست او داده شده بود نيز به شهادت رسيد .بنابراين خبر را برای پادشاه
نامه کرديم و منتظر جواب مانديم .کفار در آن موقع از کوه غير قابل نفوذی در آنجا به پايين می رفتند و بر نواحی
شهر الجاللی غارت می بردند .ياران ما برای عقب راندن آنان به ياری شاهزاده آن ناحيه می رفتند .در يکی از آن
روزها ،به همراه گروهی از ياران رفتم وارد باغی شديم تا در آنجا بمانيم آن موقع تابستان بود .صدای فرياد شنيديم
سوار اسب شديم و به دنبال کفاری که بر روستايی از روستای الجاللی غارت برده بودند به راه افتاديم .کفار پراکنده
شدند و ياران ما نيز در جستجوی آنها پراکنده شدند و من به همراه پنج تن از ياران از آنها جدا شدم .گروهی اسب
سوار و پياده از بيشه ای بر ما حمله کردند به دليل زياد بودن تعداد آنان فرار کرديم حدود ده نفر از آنان به دنبال
من افتند جز سه نفر بقيه از من دور شدند .بر مسير آگاه نبودم و آن زمين بسيار سنگالخ بود .دست اسبم وسط سنگ
ها گير افتاد بنابراين پياده شدم و دست او را بيرون آوردم و مجددا بر آن سوار شدم .از عادت و رسوم هندی ها اين
است که هر شخص ،دو شمشير به همراه داشته باشد که يکی به زين آويزان می شود و نام رکابی بر آن اطالق می
شود و ديگری بر ترکش .شمشير رکابی ام که جنس زينت آن از طال بود از غالفش افتاد بنابراين پياده شدم و آن را
برداشتم و بر گردن انداختم و سوار اسب شدم در حالی که آنان همچنان به دنبال من بودند .به خندق بزرگی رسيدم
پياده شدم و به داخل آن رفتم ديگر آنان را نديم .سپس به دره ای رفتم که در وسط درختان انبوهی بود و در وسط آن
جاده ای بود در آن جاده راه رفتم اما نمی دانستم مرا به کجا خواهد رساند .در آن مسير بودم که حدود چهل مرد از
کفار بر من خارج شدند که کمان به دست داشتند .همگی مرا زير نظر داشتند ترسيدم اگر فرار کنم همگی مرا نشانه
گيرند سپری به تن نداشتم بنابراين خود را بر زمين افکندم و خود را اسير کردم زيرا آنان کسی را که چنين کند به
قتل نمی رسانند.

