ﭘﻮرﺷﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻮﺧﺖ  e-fuelوارد
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل  ۱ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮرﺷﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل  1در
ﺳﺎل  2025وارد اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
ﭘﻮرﺷﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل 1
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮر  1.6ﻟﯿﺘﺮی  V-6ﻓﺮﻣﻮل را در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر در اﺑﺮﺧﻮدرو ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮﻣﻮل  1ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ از ﺳﺎل  2025ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی دارد ﭘﻮرﺷﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ورود ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﻮل  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ  CO2ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  e-fuelدارد.

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﭙﺮت ﭘﻮرﺷﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ

ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل  1ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻮرﺷﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل  Eﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎﯾﭙﺮﮐﺎر

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻤﺎﻧﺰ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﻮرﺷﻪ از ﻓﺼﻞ 2023
وارد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﻮرﺷﻪ در ﺳﺎل  1962در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل  1ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1983ﺑﺎ ﻧﺎم TAG
ﻣﮏ ﻻرن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر  V6ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرﺗﯽ ٬ﻣﺠﺪدا در ﺳﺎل  1991وارد ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺸﺪت ﺿﻌﯿﻒ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎزورث داد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  e-fuelﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮرﺷﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
زﯾﻤﻨﺲ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎک را در ﮐﺸﻮر ﺷﯿﻠﯽ اﺣﺪاث ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

