ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﻫﻠﻨﺪی ،راﻧﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺷﺪ

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮلﯾﮏ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی دارد و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ
ﻣﮏﻻرن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان راﻧﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز در ﺗﯿﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش
 ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن رﻗﺒﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان راﻧﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﮏﻻرن درآﯾﺪ.
رودی ﻓﻦﺑﻮرن) ،( Rudy van Burenﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ اﻫﻞ ﻫﻠﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی » ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﻬﺎن« ﻣﮏﻻرن ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻌﻨﻮان راﻧﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ،ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﮏﻻرن ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ را دارد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،از اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز
ﻣﮏﻻرن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮلﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .او در ﺳﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »:ﻫﺮ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ﺑﺎ رؤﯾﺎی ﺷﺮﮐﺖ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮلﯾﮏ ،ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ آرزو ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارم ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی
در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﮏﻻرن ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن آرزو را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮم«.
ﻓﻦﺑﻮرن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﮏﻻرن ،ﺑﻌﻨﻮان راﻧﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﮏﻻرن ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ ﻣﮏﻻرن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳﺒﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﻬﺎرت زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از
آنﻫﺎ در ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻓﺮﻣﻮلﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﮏﻻرن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎزی،
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﻧﺪن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻦﺑﻮرن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ را دارد،
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ در ﺣﻮزه ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )  (eSportsدارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری ﻣﮏﻻرن ﺷﺪم و ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﮏﻻرن اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻣﻐﺰم ﺳﻮت ﻣﯽﮐﺸﺪ!«
اﺗﺎق »ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز« در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری ﻣﮏﻻرن

ﺗﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮلﯾﮏ ﻣﮏﻻرن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﻧﺪا ،ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺎزاری رو ﺑﻪ رﺷﺪ دارد .ﺑﻦ ﭘِﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ورزشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﮏﻻرن
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ » ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﺑﯿﻨﻨﺪه اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ « ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﮏﻻرن ،ارزش واﻗﻌﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در دﻧﯿﺎی ﻓﺮﻣﻮلﯾﮏ را ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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