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ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔ دﻗﯿﻖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ

ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  EIGﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و دارای اﻣﺎﻧﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺴﺖ ﺣﺠﻢ اﮐﺴﯿﮋن  ،دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ  ،دی اﮐﺴﯿﺪ ﮔﻮﮔﺮد و ﺣﺘ اﺗﯿﻠﻦ در ﻫﻨﺎم ﻋﻤﻞ
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  EIGﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺬر از اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﺗﺴﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﺪوم و ﺷﺎﻧﺴ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و وارد اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﻣﯿﺮدد و در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎه درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ آوری اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻧﻮاع ﻧﮋاد ﻫﺎی ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ، ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار و ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘ و ﻣﺮغ ﻻری و ﺗﺎج دار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ،ﮐﺒ ، ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ،
ﻏﺎز  ،اردک  ،اردک ﻣﺴﻮی  ،ﻗﻮ  ،ﻗﺮﻗﺎول  ،ﻃﺎووس و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد و در ﻫﻨﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻄﻌﺎت ،
ﺣﺠﻢ اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ  ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ  ،واﮐﻨﺶ دﺳﺘﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار
ﻣﯿﯿﺮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه  ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺳﻌ و ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ) ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ( ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!!!! ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ و اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺧﺎک اﯾﺮان ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ و ﺣﺘ ﺟﻬﺎن اول را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در وﯾﺪﯾﻮ ﻓﻮق ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﺖ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  EIGدر دو ﺳﺮی ﺻﻨﻌﺘ و ﺧﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ 672 ﺗﺎﯾ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ 126 ﺗﺎﯾ از ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣﺮغ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دوره دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ 12 ﺗﺎﯾ ﻣﻌﻤﻮﻟ و دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ 96 ﺗﺎﯾ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از  4اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻠ ﭼﻮن دﻣﺎ  ،رﻃﻮﺑﺖ  ،اﮐﺴﯿﮋن  ،ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ روزه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ در داﺧﻞ ﻣﺮز ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
و در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

