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مصاحبه اختصاصی کلوپ با مدیر محصول کالس

معرفی نکات مهم در خرید و نگهداری از دو نسل           در ایران

10 سال با ستاره اشتوتگارت
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   مقدمه
بسمه تعالی

سال 98 در یک نگاه

.

.

.

زیر ذره بین

۲  کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران نسخه پنجم نشریه را به صورت  رفتارشناسی به سبک
اختصاصی به شما اعضای محترم کلوپ تقدیم می کند

بر عالوه  ایران  بنز  مرسدس  رسمی  کلوپ  محترم   اعضای 
 برخورداری از امتیازات داخلی و خارجی ارائه شده همچنین از
 نشریه الکترونیکی کلوپ نیز بهره مند خواهند شد. نشریه کلوپ

به نشانی الکترونیکی اعضا )ایمیل( ارسال خواهد شد

ایران، اعالم  این نشریه شامل اخبار کلوپ رسمی مرسدس بنز 
 برنامه های آینده،  گزارش برنامه های پیشین، اخبار مرتبط با

موزه مرسدس بنز و بسیاری دیگر مطالب آموزنده خواهد بود

حق نرش مطالب ارائه شده در هر ماهنامه به کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران تعلق دارد و هرگونه بازنرش بدون ذکر منبع پیگرد قانونی خواهد داشت

CLS

داستان ستاره پرفروغ
سعد آباد

CLA٩

۱۴

۱٧

مقاالت مشترک کلوپ
و مجله ماشین در سال 98

۲۲

سال با ستاره اشتوتگارت 10۲۴
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CLSرفتار شناسی به سبک

معرفی نکات مهم در خرید و نگهداری از دو نسل           در ایران

 یکی از ساختارشکن ترین خودروهای دو دهه اخیر در جهان خودرو،
 کالس         مرسدس بنز است. خودرویی که با شعار ترکیب نکات
 مثبت فرم های کوپه و سدان راهی بازار شد و توانست به قدری در
تمامی از مدتی  تاثیرگذار ظاهر شود که پس  و   بازار خودرو موفق 
تقریبا بروند.  بدنه  مختلف  فرم های  ترکیب  سراغ  به   خودروسازان 
 همزمان با عرضه نسل اول         بود که واردات خودرو به کشورمان
 آزاد شد و بدین ترتیب، این ماشین نوظهور به بازار تشنه ایران راه
 یافت و در ادامه نسل دوم این خودرو نیز به ایران عرضه شد. در این
 مطلب سعی داریم تا به طور دقیق و موشکافانه، نکاتی کاربردی در

مورد خرید و نگهداری از این سدان کوپه محبوب را مرور کنیم

تحت  فینک،  مایکل  یعنی  بنز  مرسدس  طراح  کار   حاصل 
 عنوان                  در نمایشگاه فرانکفورت 2003 معرفی
اما برخالف بود،  نوآورانه  با آن که ظاهر        بسیار   شد. 
 بیشتر خودروهای مفهومی سری          مرسدس بنز به یک
 محصول تولید انبوه بسیار نزدیک بود. به لطف استقبال قابل
 توجه مردم و متخصصان از این خودرو، در نهایت مرسدس

بنز آن را راهی خط تولید کرد

نسل اول
         همه ماجرا در ابتدای قرن بیست و یکم و با معرفی خودروی مفهومی
 توسط مرسدس بنز آغاز شد. در یک اقدام هوشمندانه و جسورانه،
و رفتند  کوپه  و  فرم سدان  ترکیب  به سراغ  بنز   طراحان مرسدس 
 سعی کردند تا یک سدان با خط شانه و فرم سقف خودروهای کوپه

 این نسل کالس       با کد          و برپایه پلتفرم کشیده
 اتاق211 کالس   ساخته شد و در آن پیشرانه های شش و
 هشت سیلندر بنزینی و شش سیلندر دیزل قابل سفارش بود.
 زبان طراحی استفاده شده در کالس        به تدریج به سایر
 محصوالت مرسدس بنز نیز نفوذ کرد. در ایران نیز نمونه های
 شش و هشت سیلندر بنزینی       از ابتدای باز شدن واردات
 خودرو، حضوری پررنگ داشتند که باید ظاهر جذاب و جوان
 پسند آن در کنار عملکرد فنی خوب را از عواملی دانست که

مقاله مشترک مجله ماشین و کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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   بسیاری را توجیه می کرد تا آن را به برادر سنتی خود یعنی کالس
 ئی    ترجیح دهند. همین محبوبیت در میان جوانان سبب شده تا
 امروزه یافتن یک نمونه بکر و دست نخورده        بسیار دشوارتر
 از محصوالتی همانند کالس های   و   باشد که در دو رده قیمتی
 باال و پایین آن قرار گرفته اند. به همین دلیل باید در خرید نسل

اول این مدل به نکاتی متعدد دقت کرد

از نمونه هایی که  از خرید  باید  بیشتر خودروهای مدرن،   همانند 
استفاده می کنند خودداری شود، چرا که عمر اصلی  غیر   رینگ 
 سیستم تعلیق ایرماتیک این خودرو را به طور قابل توجهی کاهش
 داده، هزینه تعمیر اصولی آن ممکن است تا بیست درصد قیمت
به و  تاریخچه سرویس مدون  این، وجود  بر  برسد. عالوه   خودرو 
برخوردار است. زیادی  اهمیت  از  نیز  این سرویس ها  بودن   موقع 
طریق از  اول  نسل  نمونه های  کارکرد  تشخیص  راه های  از   یکی 
کدرشدگی میزان  و  فرمان  غربیلک  صندلی ها،  چرم   وضعیت 

چراغ های اصلی است

اسپرت کیت های  از  استفاده  کشورمان  در   ، کالس          در 
 غیرفابریک و مات کردن رنگ خودرو خصوصا برای نسل اول )با
توجه با  است.  شده  رایج  بسیار  قیمت(  بودن  پایین تر  به   توجه 
 به خاص بودن کالس        ، این خودرو در آینده نزدیک قطعا
 خودرویی کالسیک و ارزشمند خواهد بود و استفاده از رینگ و
 الستیک و کیت های متفرقه، سبب خواهد شد تا عالوه بر آسیب

 .دیدن خودرو، در طوالنی مدت ارزش آن کاهش یابد
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  متاسفانه این روش برای بهبود کارکرد خودرو هنوز در کشورمان
چندان همه گیر نشده است و باید بیشتر به آن توجه کرد

و 2006، سیستم تولیدی 2005  مدل های  برای  این  بر   عالوه 
 ترمز         باید کنترل شود. تعویض روغن ترمز هر دو سال
 یک بار و تعویض به موقع فیلتر هوا برای عدم ایجاد مشکل در
 سیستم ایرمس یا         ضروری است. استفاده از مایع شیشه
 شور معتبر و مناسب نیز بسیار حیاتی تر از آن  است که به نظر

می رسد

 تعویض دیرهنگام روان سازها و استفاده از مواردی که استاندارد
نام های اصلی  نمونه های  است  بهتر  فابریک  کیت های   برای 
 معتبری همانند         ،         ،                و             )همانند
 نمونه هایی که در تصاویر آورده شده اند( مورد نظر باشد. مشخص
 شده برای خودرو را ندارند، عمر پیشرانه و گیربکس را به شدت
ترتیب به  باید  گیربکس  روغن  و  موتور  روغن  می دهد.   کاهش 
 استانداردهای 229.5 و 236.14      را داشته باشند  و برخالف
 آنچه در دفترچه راهنمای خودرو عنوان شده، به جای هر 60
 هزار کیلومتر، هر 50 هزار کیلومتر تعویض شوند. همانند سایر
،2008 و   2004 سال های  بین  شده  تولید  بنزهای   مرسدس 
 کنترل سالمت ساعت گیربکس )                ( و خود گیربکس

ضروری است
 در مورد خرید نمونه هایی که تولید 2008 و باالتر هستند، باید
 به این نکته توجه کرد که پیشرانه های 350 و یا          که شماره
 سریال آن ها از پایین تر از                           است، شدیدا در
 بخش چرخ دنده شفت باالنس کننده مستعد مشکل هستند که
 کارکرد باال و استفاده از روغن غیر استاندارد می تواند به حادتر
 شدن مشکل کمک کند. نکته دیگر شکسته شدن تنظیم کننده
کارکرد اثر  بر  عمرش  که  هواست  ورودی  منیفولد   پالستیکی 
 زیاد کاهش یافته، در نهایت منجر به کارکرد نامناسب پیشرانه
 می شود. البته می توان با تعویض این قطعه با نمونه فلزی، مشکل
گزاف هزینه ای  با  منیفولد  تعویض کل  به  نیازی  کرده،  رفع   را 
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 نسل دوم          با کد              و در 2011 راهی بازار شد. همانند نسل اول، این نسل هم براساس یک خودروی مفهومی
 )اف 800  ( و برپایه پلتفرم کالس    )نسل           ( ساخته شده بود. با وجود بازگشت کالس      کوپه به خط تولید
 مرسدس،  موفقیت نسل کالس         موجبات عرضه نسل دوم این خودرو را فراهم آورد. با این حال از نظر کلیت
 ظاهری این نسل به اصول طراحی مرسدس پایبندتر بوده، کمتر از نسل اول انقالبی و سنت شکن بود. از 2012 نیز
 نمونه شوتینگ بریک          راهی بازار شد. تا پیش از ایجاد محدودیت برای حجم پیشرانه خودروهای وارداتی، تعدادی
از نمونه های نسل دوم           به ایران وارد شد که در این میان تعداد انگشت شماری نیز نمونه شوتینگ بریک وجود دارد
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 در مورد خرید نسل دوم نیز بیشتر نکات مربوط به کیت های بدنه و رینگ و
 الستیک باید مد نظر قرار گیرد. از نظر کیفیت و دوام، نسل دوم       مشکل
 چندانی نداشته، تنها نکته مهم این است که به دلیل بزرگ بودن سایر رینگ
ایرماتیک به دقت کنترل شود. باید وضعیت جلوبندی و سیستم   و الستیک 
 با توجه به کیفیت و دوام قطعات کابین و تزئینی، نمی توان از روی وضعیت
 آن ها در مورد کارکرد واقعی خودرو اظهار نظر کرد و حتما باید کارشناس و با

استفاده از دستگاه استار، کارکرد حقیقی خودرو را ارزیابی نمود

 نصل اگزوزهای غیرفابریک، سوخت و روغن غیر استاندارد دشمن درجه یک
 این نسل از       هستند. خصوصا در نمونه های               که مجهز به
 توربوشارژر بوده، استفاده از روغن با استاندارد               الزامی است. کنترل
باز کردن درب روغن از طریق  به هنگام خرید خودرو  موتور   رسوبات داخل 
بودن حد باالتر  به  توجه  با  است.  توجهی  قابل  نکته  نیز  پیشرانه   موتور روی 
 سولفور در بنزین داخلی نسبت به نمونه هایی که در اروپا مورد استفاده هستند،
 باید تعویض روغن زودتر از موعد مقرر صورت گیرد. عالوه بر این عمر شمع ها
 نیز در ایران نصف کارکرد اعالم شده توسط کارخانه )100 هزار کیلومتر( است.
 تعویض روغن ترمز هر دو سال و روغن گیربکس )با استاندارد 236.15( در 70

هزار کیلومتر )به جای 110 هزار( نیز باید مدنظر قرار گیرند

همایون آقایان مجید حق شناس،  مالکین خودروها  از  تا  است  پایان الزم   در 
همچنین و  نبوی  محمد  سید  و  محزونیان  امیرحسن  و  امیرحسین   نصیری، 
 شرکت پرشین ستاره آریا، شایان حاجی جوادی، مجید سعیدی، صدرا حداد،
 محمدحسن رزاقی، امین براتی و امیر نودهی به جهت همکاری در تهیه تصاویر

 این مطلب کمال قدردانی را به عمل بیاوریم

نوشته : نیما مجتهدزاده

عکس از: علیرضا بافراست
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مزایای کارت عضویت بین المللی کلوپ 
 آیا می دانستید در ازای دریافت کارت عضویت بین المللی کلوپ رسمی مرسدس

 بنز ایران می توان از چه مزایای داخلی و خارجی بهره مند شد؟ در هر نسخه از
    نشریه کلوپ سعی بر آن داریم تا به برخی از این امتیازات اشاره کنیم

 برخورداری از مزایا و تخفیف هایــی ویژه اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز
ایران در خصوص خدمات و محصوالت شرکـتها و موسسات طرف قرارداد

 تخفیف هنگام خرید قطعات اصلی و اکسسوری از سایت موزه مرسدس بنز

ورود رایگان به موزه مرسدس بنز در اشتوتگارت آلمان 

تخفیف ویژه در بسیاری از هتلها و موزه های جهان

■

:

.

■

■

■

برای ثبت نام عضویت به سایت کلوپ به نشانی ذیل مراجعه فرمایید

iran.meredes-benz-clubs.com

:

٧
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 با توجه امتیازات متعدد داخلی و بین المللی کارت عضویت کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران، اعضای گرامی
 کلوپ می توانند در ازای ارائه کارت عضویت بین المللی خود هنگام رزرواسیون در این مجموعه هتل از
 تخفیف اختصاصي برخوردار شوند. مجموعه هتل های آلتهوف کالکشن آلمان متشکل از هتل های پنج
 ستاره در شهر های مختلف آلمان می باشد. هتل های مورد قرداد این مجموعه شامل: گراند هتل شلوس
بنسبرگ )کلن(، آلتهوف هتل شلوسگارتن )اشتوتگارت( و آلتهوف سی هتل اوبرفارت  )روتاخ اگرن( می باشند

جهت رزرواسیون با آدرس الکترونیکی یا شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید

.

:

servicelounge@althoffhotels.com             +49(0)2234/37900

+

تخفیف در مجموعه هتل های آلتهوف کالکشن آلمان
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 با ارائه اولین نسل از کالس       در سال 2013، مرسدس بنز وارد
 فصل جدیدی از مدل های خود شد. پس از موفقیت های بی شمار
 بین المللی آن از جمله فروش باال و ابراز عالقه نسل جوان به این
 مدل، اینک نسل دوم این اتاق در سال 2019 معرفی گردید. به همین
 مناسبت با یکی از کلیدی ترین افراد این پروژه گفت و گویی داشته
 ایم تا بیشتر درباره فرایند توسعه و تولید این اتاق آشنا شویم تا این

تجربیات را با شما اعضای گرامی کلوپ به اشتراک بگذاریم

بتوانم در خدمت باعث خرسندی است که   ین پل روبنس: ممنونم، 
 شما و هواداران ایرانی مرسدس بنز باشم. بنده اصالتا هلندی هستم و
 تحصیالتم در زمینه مهندسی خودرو می باشد و بیش از بیست سال
 پیش در بخش خدمات پس از فروش و بازایابی دایملر در هلند مشغول
 کار و سپس در همین زمنیه کاری به اشتوتگارت منتقل شدم. در سال

 مصاحبه اختصاصی کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
 با یـن پل روبـنس، مدیر محصول کالس

CLA

CLA

پذیرفتید را  اختصاصی  مصاحبه  برای  را  ما  دعوت  ازینکه   کلوپ: 
سابقه و  تحصیالت  خودتان،  درباره  کمی  لطفا  خرسندیم.   بسیار 

کاریتان در شرکت دایملر میفرمایید؟

 2005 به مسئولیت بازاریابی مرسدس بنز در ایران انتخاب شدم 
 که به دو دلیل تجربه بسیار با ارزش و خاطره انگیزی بود. یکی
 آنکه فعالیت در کنار همکاران ایرانی در دفتر تهران بسیار جالب
به باال و عالقه  بود و همچنین متوجه همت، تالش   و خوشایند 
خودرو ایران  که  آن  دوم  و  شدم،  ایشان  جدید  نکات   یادگیری 
 در آن زمان اقدام به تولید تیراژ باالیی ازخودرو های سنگین و
 سواری کرده بود و الزمه این، شبکه ای گسترده از خدمات پس از
 فروش بود که سراسر کشور را پوشش می داد و گاها برای سهولت
 کار ها الزم بود تا به نقاط مختلف کشور سفر کنم. پس از این
 تجربه کاری موفق به سمت مدیر محصول کالس        سدان
 و شوتینگ بریک منصوب شدم که در آن زمان یک مدل کامال

       جدید و متفاوت نسبت به سایر مدل ها به شمار می رفت

Product Manager - CLAJan Paul Rubens /

 کلوپ: می توانید کمی بیشتردرباره سمت مدیریت یک محصول
هایی چالش  چه  مسیر  این  طول  در  بفرمایید  و  دهید   توضیح 

برای یک مدیر محصول وجود دارد؟
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مدیریت یک محصول چالش های بله؛   ین پل روبنس: 
 خاص خود را پیش رو دارد چرا که این بخش درست در
 میان همه فعالیت های مربوط به توسعه و تولید یک مدل
به که  بدهم  توضیح  اینگونه  بگذارید  است.  گرفته   قرار 
 عنوان یک مدیر محصول باید محصول را به عنوان فرزند
فرزند تصور کرد؛ همانطور که این  را ولی   خود، و خود 
 هر پدر و مادری با دقت از فرزندانشان مراقبت می کنند
 و خواهان موفقیتشان هستند، در شغل ما نیز همینطور
 است و تمام تالش ما جهت موفقیت یک مدل در بازار
 های مختلف و مورد توجه قرار گرفتن آن پیش مشتریان
بنظر ساده  موضوعی  این  شاید  است.  جهان  سراسر   در 
مختلفی های  تیم  با  ما  تر،  جزیی  نگاهی  در  اما   برسد 
 در ارتباط هستیم از جمله دپارتمان بازاریابی، تحقیق و
 توسعه و تولید. وظیفه اصلی ما تنظیم تمام این فعالیت
 ها در کنار یکدیگر است که در انتها مدلی کامل و موفق
مشتریان صدای  ما  همچنین  کند.  می  ارائه  دنیا  به   را 
 در داخل کمپانی هستیم و به دنبال پیگیری نظرات یا
 برآورده کردن نیاز ها یا خواسته های آنها در یک مدل
باشیم و بدین منظور روند روز دنیا و فعالیت سایر  می 

   رقبا را از نزدیک دنبال می کنیم

 ین پل روبنس: برای پاسخ به این سوال باید به روز هایی
 برگردیم که به رونمایی از این نسل نزدیک می شدیم. در
 آن روز ها به طور عادی بین 5 تا 10 جلسه داشتیم که
 مهم ترین آنها با دپارتمان های تحقیق و توسعه و برنامه
در ها  روز  آن  در  که  مباحثی  از  مثال  برای  بود.   ریزی 
 دست بررسی بود، تعداد خودرو آماده تحویل درست پس
 از رونمایی بود. از دیگر موارد نیز می توان به ایجاد نظم
 و هماهنگی مختلف برای ارائه این اتاق به سراسر جهان
برای تاییدیه ها  و  برای مثال دریافت مجوز   اشاره کرد، 
ارسال زمان  تنظیم  و  بررسی  و چین،  آمریکا  های   بازار 
 اولین محموله نسل جدید درست پس از رونمایی از این
 اتاق از جمله وظایف به شمار می رفت. بطور کلی در این
و نظم  ایجاد  اهمیت  و  گوناگون  وظایف  دلیل  به   سمت 

هماهنگی باید همیشه فعال و گوش به زنگ بود

باید  محصول  مدیر  یک  عنوان   به 
خود و   ، خود  فرزند  عنوان  به  را    محصول 
که همانطور  کرد؛  تصور  فرزند  این  ولی   را 
فرزندانشان از  دقت  با  مادری  و  پدر   هر 
موفقیتشان خواهان  و  کنند  می   مراقبت 

هستند  در شغل ما نیز همینطور است

 کلوپ: می توانید برای مثال یک روز از فعالیت های روز
 مره کاری خودتان را برایمان شرح دهید؟

”
“
 کلوپ: بسیار نکته جالبی را ذکر کردید، در مرحله تحقیق و توسعه  این

پروژه  از چه پروسه هایی عبور کردید؟

 بن پل روبنس: کالس        یکی از مدل های بسیار جسورانه مرسدس
 بنز است که اهمیت زیادی به طراحی آن داده شده است. برای مثال در
تیم طراحی داخلی و خارجی با  بود  این نسل الزم  آغازین   بخش های 
به آن پرداخته این بخش  از مواردی که در  برای مثال   همکاری کنیم. 
 شد انتخاب رنگ بندی های نهایی یا مثال انتخاب مدل رینگ ها و سایر
 جزییات است که بر اساس نکات گوناگونی برای آنها تصمیم اتخاذ می
 کنیم. اما در طول تمام مراحل، مهم ترین سوالی که از خود و تیم های
های نیاز  پاسخگوی  این خودرو  آیا   " که  بود  آن  پرسیدیم  می   مرتبط 
 مشتریان است و آیا در نهایت از استقبال قابل قبولی برخوردار می شود؟"
 و خوشبختانه در آخر نیز اینگونه بود و شاهد فروش بسیار باالی این مدل

در سراسر جهان بودیم

.
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 ین پل روبنس: بله؛ به یاد دارم لحظه ای که بسیار خوشحال
 کننده بود هنگام ارائه رسمی این مدل به بازار بود که حاصل
 سالها کوشش بوده است. همچنین خبر استقبال باالی مشتریان
 از این مدل در حقیقت مهر تاییدی به پرونده این پروژه بوده و
 ازین بابت بسیار به خود و سایر تیم ها می بالم چراکه در نهایت
 همه ما در سمت های متفاوت برای یک هدف تالش می کنیم
 و آن تولید یک خودروی موفق است. اما در طول پروژه ممکن
 است همه چیز بر وفق مراد پیش نرود و برای مثال از یک ایده
در ارائه  برای  و  آن تالش کرده  برای  برای مدتی   ای که شما 
 مدل نهایی آماده کرده باشید استقبال نشده و حتی رد شود.
 اما باید توجه داشت که این انتخاب قطعا بی دلیل نبوده و با
 استناد به بررسی  های دپارتمان های مختلف یک نظریه تایید

یا رد می گردد

 کلوپ: آیا می توانید لحظاتی را که در طول این پروژه بسیار
 خوشحال کننده، چالش بر انگیز یا حتی ناراحت کننده بوده

 باشد را به یاد آورید؟

 ین پل روبنس: طراحی بدون شک نکته مهمی است که در این
 خودرو حرف اول را میزند. کالس       یک خودروی سدان با
 ظاهری اسپرت است که دارای سقفی کوتاه، پنجره هایی بدون
 فریم و ستون "ب" است که بیشتر صفات یک خودروی کوپه را
 داراست اما در عین حال سرنشینان می توانند با استفاده از درب

 کلوپ: چه ویژگی هایی کالس           را نسبت به سایر مدل
های مرسدس بنز و حتی رقبا برتر یا متفات می سازد؟

 کلوپ: با توجه به مدل های متنوع کنونی مرسدس بنز بنظر می
 رسد کالس     سدان و        شباهت های بسیاری همچون قیمت
 گذاری، امکانات و تکنولوژی دارند اما دقیقا مشخص نیست چه
 چیزی باعت تفاوت عمده این دو مدل می شود؟آیا می توان این

    دو مدل را رقیب یکدیگر شناخت؟

 ین پل روبنس: بله، ممکن است این دو کالس از شباهت هایی 
یا موتور یکسان برخوردار  مانند سیستم هوشمند چندرسانه ای 
کامال سواری  کالس  در  که         داشت  دقت  باید  اما   باشند 
 متفاوتی، یعنی اندازه متوسط قرار گرفته و از نظر طول و عرض
 از کالس   بزرگ تر است. طراحی اغراق آمیز تر این خودرو نه
 تنها به آن ظاهری اسپرت تر نسبت به کالس   می بخشد، بلکه
 تجربه رانندگی با آن به همان نسبت هیجان انگیز تر خواهد بود.
 برای مثال سرنشینان عقب        نسبت به کالس    فاصله کمتری
است تجربه خواهند کرد. شایان ذکر  را  به سقف خودرو   نسبت 
 که کالس    سدان بیشتر برای بازار های آمریکا و چین در نظر
 گرفته شده و به عنوان مثال کالس   هاچ بک در آمریکا عرضه
 نمی گردد. در کل کالس    نسبت به        در رده پایین تری قرار
 دارد و در مقابل آن کالس        برای مشتریانی در نظر گرفته
 شده که شاید کمتر از صندلی های عقب آن بهره ببرند اما در عین
حال یک خودرو روز مره با روحی اسپرت و هیجان انگیز بخواهند

 عقب به صندلی عقب دسترسی پیدا کنند، بدین جهت ما از این
مدل به عنوان یک کوپه چهار در یاد می کنیم
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اما شود  می  مشخص  چیز  همه  زمان  گذشت  با  روبنس:  پل   ین 
 چیزی که به یقین می توانم بگویم آن است که همیشه نیاز به وجود
 خودرویی تولید شده بر اساس مبانی طراحی و زیبایی شناختی باقی
 خواهد ماند. در حال حاضر خودرو های زیادی می بینیم که در اصل
شده بازار  روانه  و  شده  طراحی  عملکردشان  و  ها  قابلیت  اساس   بر 
 اند اما به دلیل اینکه در کالس       طراحی ارجحیت بیشتری دارد

همیشه آینده روشنی خواهد داشت

کلوپ: شما آینده این کالس را چگونه ارزیابی می کنید؟

 ین پل روبنس: این روز ها بیشتر با مسائل زیست محیطی و قوانین
الکتریکی سازی نسل برای مثال   جدید آالیندگی روبرو هستیم که 
در بر  عالوه  اما  باشد.  می  مباحث  ترین  مهم  از  ها  خودرو   آینده 
 نظرگرفتن این مسائل باید نیاز های مشتریان را کامال درک کرده و
 بر اساس این دو اقدام به تولید یک مدل جدید کنیم. به همین دلیل

 پیدا کردن حد وسط بین این دو شاید پاسخی به این چالش باشد

 کلوپ: به عنوان کسی که در صنعت خودرویی تجربه زیادی دارد،
 شما چه چالش هایی را متوجه این صنعت می بینید و چگونه می

توان با موفقیت از این چالش ها عبور کرد؟

انتخاب و چرا  است  کدام  بنز شما  ترین مرسدس  محبوب   کلوپ: 
شما این مدل می باشد؟

 ین پل روبنس: البته پاسخ دادن به این سوال درست مثل این است
 که از پدری بپرسید فرزند محبوبتان کدام است! اما جدا از شوخی
 ها وقتی شما چند سال از عمرتان را صرف برنامه ریزی برای تولید
 یک خودرو می کنید با تمام ویژگی و زیبایی آن آشنا می شوید قطعا

 مفهوم دیگری برایتان پیدا می کند. اما صادقانه بگویم من دو 
 مدل را بیشر از همه می پسندم، یکی بدون شک        است که
 بنظرم با توجه به ویژگی ها و امکانات آن قیمت بسیار منطقی
ترین با حدود 35 هزار دالر قیمت         جذاب  یعنی   دارد؛ 
 انتخاب شما برای خرید یک خودروی جدید است. دومین مدل
 مورد عالقه ام کالس    می باشد که سابقه مالکیت آنرا در گذشته
 نیز داشته ام که اتفاقا ارتباطی نیز با ایران دارد )چراکه شاه ایران
 در آن زمان حدود 20000 دستگاه   برای ارتش ایران سفارش
 داده بود(. کالس    واقعا یک خودروی کامال متفاوتی است که از
 سال 1979 همچنان در خط تولید است و نه تنها بیش از پیش
     موفق است بلکه به نمادی از مرسدس بنز نیز تبدیل شده است

 کلوپ: با توجه به سوابق گذشته کاریتان با ایرانیان، توانمندی
می ارزیابی  چطور  را  خودرو  صنعت  عرصه  در  ایرانی   جوانان 

   کنید؟
 ین پل روبنس: متاسفانه این روز ها ارتباط زیاد کاری با همکاران 
 ایرانی ام ندارم، اما با توجه به تجربه گذشته ام در زمینه همکاری
دیدن بگویم که  توانم  تهران می  نمایندگی  دفتر  در  ایرانیان   با 
نیز از طرف همکارانم همیشه برای من   اشتیاق و عالقه به کار 
 ایجاد اشتیاق و انگیزه متقابل می کرد. عشق و عالقه همکاران
انگیزه نیز  بنز و   ایرانی ام نسبت به برند و محصوالت مرسدس 
 باال نسبت به یادگیری و پشتکارشان همیشه برای من تحسین

بر انگیز بوده است
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 ین پل روبنس: شاید از مواردی که همه ما این روز ها به نحوی
 درگیر آن باشیم ویروس کرونا باشد که همگی باید به دور از هم
بر این روز ها تمرکز کردن  بنظرم در  باشیم.   و در خانه هایمان 
 روی امکانات موجود همانند حضور فعال در فضای مجازی و ایجاد
 مطالب مناسب با توجه به سالیق مختلف اعضا شاید بهترین روشی
کلوپ رسمی الخصوص  علی  و  المللی  بین  های  کلوپ  که   باشد 

مرسدس بنز ایران در پیش بگیرند

نقش شما  بدانیم  مایلیم  پرسشمان  آخرین  عنوان  به  و   کلوپ: 
 کلوپ های بین المللی را در ارتباط بهتر با مالکین چطور ارزیابی

   می کنید و در این خصوص چه پیشنهادی دارید؟

زمینه در  کشور  در  موجود  های  محدودیت  به  توجه  با   کلوپ: 
 نگهداری و بازسازی خودرو های کالسیک، آیا در زمان فعالیت

 کاریتان در آیا با مالکین مستقیما ارتباطی داشته اید؟

 بن پل روبنس: یادم می آید در همان سالها به اتفاق همکارانم به
 یکی از همایش های مرسدس بنز رفته بودیم و که با تعدادی از
 مالکین مدل های کالسیک آشنا شدم و در آنجا متوجه شدم که
از ای  به درجه  به محدودیت وجود قطعات  با توجه  مالکین   این 
 خودکفایی رسیده بودند و توانسته بودند با روش های مختلف و
 جالب توجهی همچنان از این خودرو ها به نحو احسن نگهداری

   کنند

 آقای روبنس از اینکه وقت و تجربیات ارزشمندتان را در اختیارمان گذاشتید بسیار سپاسگزاریم
ممنونم از شما باعث افتخار است اگر توانسته باشم اطالعات مفیدی به اعضای کلوپ و عالقه مندان ایرانی مرسدس بنز داده باشم
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سال ٩٨ در یک نگاه

وز بهاری در آرتوس النژ یک ر

کارگاه آموزشی ستاره ایران

گزارش اختصاصی پبل بیچ کنکور دلگانس
 کنکور دلگانس پبل بیچ از معدود رویدادهای مهم خودرویی است که عاشقان
جمع خود  دور  جهان  سراسر  از  را  مفهومی  و  مدرن  کالسیک،   ماشین های 
با برنامه اصلی، این رخداد چند  می کند. با احتساب دیگر برنامه های مرتبط 
 روز به طول می انجامد که هر سال در اواسط ماه اوت خاتمه می یابد. امسال نیز
 شرکت کنندگانی از سراسر جهان در این نمایشگاه حاضر بودند و خودروهای
 دیده نشده و خاص خود را در معرض دید عموم گذاشتند و تمامی  هزینه های
 عاید از این برنامه صرف انواع امور خیریه دانشجویان گردید. تابستان کذشته
 کلوپ رسمي مرسدس بنز ایران افتخار حضور در این نمایشگاه را پیدا کرد و

براي شما عزیزان گزارشات اختصاصي تهیه کرد

مرسدس خودروهای  نگهداری  و  کاربری  با  آشنایی  تخصصی  کارگاه   اولین 
 بنز توسط شرکت ستاره ایران و کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران در سرویس
 سنتر آجودانیه این شرکت )تعمیرگاه شماره دو( واقع در مجموعه خودرویی
 کاج برگزار شد. در این دوره که مختص مرسدس بنز های مدرن برگزار شد
 شرکت کنندگان با نحوه کاربری صحیح و نگهداری اصولی خودرو مطابق با
جدید خدمات  معرفی  شدند.  آشنا  بنز  مرسدس  شرکت  فنی   استانداردهای 
 شرکت ستاره ایران و مباحث فنی از جمله موضوعات مطرح شده در این دوره
 بود. پرسش و پاسخ و گفتگوی شرکت کنندگان با کارشناسان بخش پایانی
 برنامه بود. شرکت کنندگان این دوره همچنین از مزیت ویژه در ارائه خدمات

ستاره ایران برخوردار شدند

 اولین دورهمی اعضای محترم کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران در سال جدید
 در تاریخ 30 فروردین برگزار گردید. کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران در این
 دورهمی افتخار میزبانی از نمایندگان کلوپ مرسدس بنز اندونزی که با دو
 خودروی جی سیصد و دویست و هشتاد - ایی عازم آلمان هستند را داشت.
 دراین روز بهاری همچنین علیرغم بارش شدید باران، انواع مدل های مدرن،
مدرن کالسیک و کالسیک در رستوران آرتوس النژ حضور به عمل رساندند

 نگاهی به رخداد های مهم، گردهمایی ها، برنامه های
آموزشی و تفریحی کلوپ در سال گذشته
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تاسیس دپارتمان اتاق ١١٤، ١١٥ و ١١٦ کلوپ

دورهمی اتاق ١١٤ و ١١٥

گردهمایی بزرگ کلوپ  در پیست آزادی

تور تهران - دیزین
 تور خانوادگی کلوپ که در تاریخ 4 و 5 مهرماه برگزار گردید انواع مدل هاي 
 بي نظیر کالسیک، مدرن کالسیک و مدرن همچون 190 اس ال، پاگودا اس
 ال، اتاق 111کوپه، اتاق117 6.9 لیتري،221، 140،212 و بسیاري مدل هاي
 خاص دیگر مرسدس بنز حضور پیدا کرده بودند. مسیر این تور از پیست آزادي
 تهران شروع و نهایتا در محل هتل دیزین به پایان رسید. با توجه به آب و هوای
 دلنشنین منطقه کوهستانی دیزین، اعضای گرامی  از حضور درکنار یکدیگر

بهره برده و اوقات خوشی را در کنار یکدیگر سپری کردند

 به پاس زحمات و فعالیت بی دریغ اقایان شهاب افق و کاوه آهنگرانی، در آذر
 ماه سال گذشته کلوپ اقدام به تاسیس دو دپارتمان اتاق 114 ، 115 و 116
 کرده و ایشان را به مسئولیت دپارتمان های فوق انتصاب نمود. ارائه مطالب
 آموزشی و تخصصی درباره این اتاق ها و برگزاری برنامه های مختلف مختص

این مدل ها از جمله فعالیت های این دپارتمان ها به شمار می رود

فعالیت دوم  دهه  آغاز  مناسبت  به  ایران  بنز  مرسدس  کلوپ رسمي   همایش 
 کلوپ با همکاری نانولکس، کمیته کالسیک و فدراسیون اتومبیلرانی جمهوری
 اسالمی ایران و با حضور تمامي مدل هاي مرسدس بنز از تمامي اعصار )مدرن
. تهران  آزادی  پیست  در  آذرماه  اول  تاریخ  در  مدرن کالسیک(  و   کالسیک 
قوی در سطح کشور ای  ازپوشش رسانه  برنامه  این   برگزار گردید. همچنین 
 برخوردار گردید. برای اطالعات مشاهده گزارشات تصویری این برنامه و پوشش

خبری آن به صفحه  اینستاگرام کلوپ مراجعه فرمایید

میزباني به  اعضاي محترم کلوپ  و   روزی خوب و صمیمی در کنار دوستان 
 رستوران منهتن گریل، برگزار شده توسط دپارتمان 114 و 115 کلوپ رسمي
تاریخ جمعه 13 دي. اعضای کارت دار کلوپ رسمي ایران در  بنز   مرسدس 
 مرسدس بنز ایران عالوه بر برخورداري ازمزایاي داخلي و بین المللي کلوپ

همچنین به رخداد هاي اختصاصي ویژه اعضا نیز دعوت مي گردند
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*
معرفی اکسسوری های اصلی مرسدس بنز

این کنسلینگ.  نویز  قابلیت  با  بنز  مرسدس  وایرلس   هدفون 
 محصول با توجه به بهره مندي از تکنولوژي صداي سه بعدي و
 از بین بردن سر و صداي اطراف شما داراي کیفیت باالي پخش
 صدا مي باشد. همچنین بخش سمت راست این هدفون داراي
 صفحه کنترل لمسي و میکروفون می باشد. از دیگر نکات قابل
 توجه این هدفون مي توان به ظرفیت باتري تا 18 ساعت پخش

نیز اشاره کرد

 ساعت دیواری مرسدس بنز از جنس آلومینیوم پولیش شده با
 قابلیت دماسنجی و رطوبت سنجی. این ساعت کوارتز دارای و
 اعدادی مشکی رنگ و ستاره برجسته بوده و دارای صفحه 30

 سانتی متری می باشد

 اعضای کلوپ رسمی مرسـدس بنز ایـران می توانند با ارائه کارت عضویت خود
  هنگام خرید آنالین از سایت موزه مرسدس بنز از 10 درصد تخفیف برخوردار شوند

mercedes-benz-classic-store.com

 عینک آفتابي مرسدس بنز با طراحي ظریف و ساده با استفاده از شیشه هاي
از کلکسیون عینک هاي آلمان در رنگ مشکي/بي رنگ جزیي   کارل زایس 
 مردانه و زنانه مي باشد. جنس این عینک از استات بوده و شیشه هاي یو وي

 چهارصد این عینک از پرتو هاي یو وي اي و بي جلوگیري مي کنند
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 مرسدس بنز یکی از باسابقه ترین برندهای جهان، همواره حضوری فعال در بازار
 کشورمان داشته و محصوالت ارزشمندی از این خودروساز به کشور راه یافته اند.
 بسیاری از این اتوموبیل ها در دوران پیش از پیروزی انقالب اسالمی وارد ایران
 شدند که تعدادی از آن ها هنوز هم در کشورمان موجودند. به لطف همکاری جناب
 دکتر پـارسـا، مدیریت مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد با کلوپ مرسدس بنز
 ایران و مجله ماشین، توانستیم در آستانه عید نوروز مطلبی جامع و تصاویری
 درخور، پیرامون یکی از ارزشـمندترین مرسـدس بنـزهای ایـران تهیه کنیم

 مرسدس مدل جاودانه            را در سال 1951 طراحی کرد و
 از یک سال بعد، این اتومبیل با موفقیت هایی شگرف در مسابقاتی
 متعدد )لمان، میله میلیا و فرموالوان( درخشید. این درخشش در
اسپرت، سبب یک خودروی  برای  متحده  ایاالت  بازار   کنار عطش 
 شد تا با پیشنهاد مکس هافمن، نمونه خیابانی این مدل نیز در سال
 1954 عرضه شود که به گالوینگ شهرت یافت.            خیابانی
تقریبا می شد،  محسوب  جهان  خودروی  مدرن ترین  زمان  آن   در 
 بی رقیب بود و از نظر تکنولوژی به آینده نزدیک تر بود. اما مدیران
 مرسدس شاهد افول فروش این خودرو در اواسط سال 1956 بودند.

 داستـان سـتاره
پرفروغ سعدآباد

 آشنایی با یکی از ارزشمندترین
مرسدس بنزهای ایران

از گالوینگ تا رودستر

مقاله مشترک مجله ماشین و کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

300SL

.

.

نیاز به  پاسخگویی  و  گالوینگ  تدریجی  مرگ  از  جلوگیری   برای 
مدل سال 1957  در  روباز،  نمونه  یک  برای  کالیفرنیایی                      مشتریان 
 رودستر متولد شد. با وجود آن که وزن نمونه کروکی تا 125 کیلوگرم
 بیشتر از مدل کوپه بود، اما افزایش قدرت پیشرانه 6 سیلندر خطی
 این قضیه را جبران می کرد. بازخوردی که مکس هافمن و سایرین
 از مشتریان گالوینگ دریافت کرده بودند سبب شد تا مرسدس بنز
 سعی کند تمرکز بیشتری روی راحتی سواری و لوکس بودن مدل
 رودستر داشته باشد. بدین ترتیب کابین لوکس  و جادارتر و صندوق

عقبی با فضای قابل قبول برای آن تعبیه شد

300SL
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 امکان سفارش سقف هاردتاپ در سال 1958 و تغییر ترمزها به نمونه مدرن دیسکی در سال
 1961، از جمله مهم ترین رخدادهایی بودند که دوره تولید            رودستر اتفاق افتاد. همه
یعنی آن  نهایی  تیراژ  و  شود  رودستر  نمونه  نصیب  باالتری  فروش  تا  شدند  سبب  موارد   این 
 1858دستگاه، باالتر از نمونه کوپه )1400 دستگاه( باشد. موفقیت نمونه رودستر کافی بود تا
 مدیران و مهندسین مرسدس بنز، پس از قطع تولید این خودرو در سال 1963، جایگزینی با
 حال و هوای لوکس و سواری راحت برای آن برگزینند. امروزه            یکی از ارزشمندترین
 خودروهای کالسیک در جهان است که ارزش نمونه کوپه آن در مواردی با تاریخچه عادی، تا 2

میلیون دالر می رسد. این رقم برای            رودستر در حدود 1.5 میلیون دالر است

 طبق اسناد موجود، حداقل سه دستگاه مرسدس بنز            در دهه سی شمسی توسط پهلوی
 دوم خریداری شد که در این بین دو نمونه از نوع کوپه گالوینگ و یک دستگاه رودستر بودند.
 به جز این، متاسفانه آمار دقیقی از سایر نمونه های وارد شده به ایران در دسترس نیست. ظاهرا
 این تعداد برای نمونه رودستر به حدود 6 دستگاه می رسیده، از این میان به جز یک نمونه که در
 دهه هفتاد شمسی رهسپار آلمان شد، به نظر می رسد هنوز سه دستگاه در ایران باقی مانده اند. با
 وجود آن که هر یک از رودسترهای وارد شده داستان و سرگذشت جالبی دارند، شاید سرنوشت

 مشهورترین آن ها برای عالقمندان بیش از همه شنیدنی باشد

در ایران
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 این مرسدس کرم رنگ به شماره شاسی 19804210002444، مدل 1959 و با توجه به شماره
 شاسی 444 امین نمونه ای است که خط تولید را ترک گفته و مدت هاست در موزه خودروی
 مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به نمایش عمومی گذاشته شده است. متاسفانه ابهامات زیادی
 در مورد تاریخچه            مذکور قابل مشاهده است که خوشبختانه توانستیم با تحقیقات فراوان،

به نتایج قابل توجهی دست یابیم
 با توجه به آرشیو دقیق مرسدس بنز و با مقایسه شماره شاسی این            با نمونه های خریداری
 شده توسط پهلوی دوم، انتساب خرید و مالکیت آن به وی کامال مردود است. نقل قول دیگری که
 توسط بسیاری از مسئولین مطرح شده، مالک اول این اتوموبیل را همسر آخر پهلوی دوم عنوان
 می کند. با وجود آن که این موضوع توسط منابع متعددی ذکر شده، اسناد موجود و همچنین
 نقل قول های موثق دست اندرکاران مطلع، این موضوع را نیز کامال منتفی می سازد. عالوه بر این،

ظاهرا زمان سفارش خودرو با ازدواج آخر پهلوی دوم نیز تطابق ندارد

 نقل قول دیگری، این مرسدس را منتسب به خواهر دوقلوی پهلوی دوم می داند. برای اثبات این
 ادعا، به دو قضیه اشاره شده است. اول این که این خودرو در زمان پیروزی انقالب در گاراژی در
 کاخ سعدآباد در نزدیکی محل اقامت خواهر دوقلوی پهلوی دوم قرار داشته است و دوم این که
 سردنده و غربیلک فرمان خودرو با نمونه فابریک کامال متفاوت است که به ترتیب مشابه مرسدس
 بنزهای دهه هفتاد میالدی و خودروهای اسپرت ایتالیایی است. بسیاری عنوان کرده  اند که این
 تغییرات زمانی انجام گرفته اند که خودرو به مناسبت تولد هجده سالگی به پسر بزرگ پهلوی دوم
 اهدا شده است. با بررسی اسناد موجود، این ادعا تقریبا منتفی بوده، ظاهرا سردنده و غربیلک
 فرمان نیز در زمان پیروزی انقالب مفقود شده، با نمونه ای دیگر تعویض شده اند. برخی نیز مالک

خودرو را خواهر بزرگ پهلوی دوم می دانند

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
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 در این بین منابع موثق، مالک اول            را دختر بزرگ پهلوی
 دوم می دانند. شواهد متعددی در این زمینه وجود دارند که در این
جنوب به  متعلق  که  خودرو  رنگ  قرمز  ترانزیت  پالک  به  باید   بین 
به است  مالیات(  از  معاف  و  ماریتیم  آلپ  استان  به  )مربوط   فرانسه 
 شماره                  و تاریخچه خودروهایی که مورد استفاده دختر
 بزرگ پهلوی دوم اشاره کرد. به هر صورت آنچه مسلم است، مالک
 اصلی خودرو بنیاد پهلوی و گاراژ سلطنتی بوده، مرسدس بنز مورد

استفاده یکی از نزدیکان پهلوی دوم بوده است
 در هر صورت پس از پیروزی انقالب، این مرسدس بنز در کنار تعداد
 دیگری از خودروهایی که در محوطه و گاراژهای کاخ سعدآباد بودند،
 توسط بنیاد مستضعفان مصادره شده، در گاراژی که در بخش شمالی
 مجموعه و در دل تپه ای قرار داشته، قرار می گیرد و برای مدت نزدیک
 به 20 سال از نظرها پنهان می شود. در اواخر دهه هفتاد شمسی و با
 تشکیل کمیته کالسیک فدراسیون اتوموبیلرانی، عظمی راسخ برای
سعدآباد مجموعه  در  موجود  ارزشمند  خودروهای  عمومی   نمایش 
 شکل می گیرد. در نمایشگاه برگزار شده در بهمن ماه سال1378)به
 مناسبت دهه فجر(، مرسدس بنز           رودستر برای اولین بار
بهمن اوایل  در  گاراژ  موم درب  و  مهر  نمایش عمومی درمی آید.   به 
 ماه با حضور دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه همانند آقای پیمان
 امامی، رئیس وقت کمیته کالسیک، باز می شود و گنجینه خودروهای
از نمایان می شود و پس  بنز مورد نظر ما   ارزشمند شامل مرسدس 
 آن نیز خودروها برای حضور در نمایشگاه آماده می شونداز آن زمان
خودروهای با  مرتبط  نمایشگاه های  در  بارها  اتوموبیل  این   تاکنون، 
 کالسیک شرکت داشته، در سال های اخیر نیز با گشایش موزه خودرو
 در مجموعه سعدآباد،            رودستر به پای ثابت این موزه بدل

شده است

 در پایان الزم است تا از تمامی اقدامات ارزشمند جناب آقای منصوری،
 سرکاران خانم تاجبخش و بیگی و نهایتا مجموعه کالسیکوپدیا برای

همکاری در تهیه این مطلب تشکر کنیم

300SL

2263-TT06

300SL

300SL

.

.

.

عکس از: علیرضا بافراستنوشته : نیما مجتهدزاده
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گرامی اعضای  ایران،  بنز  مرسدس  رسمی  کلوپ  عضویت  کارت  داخلی  متعدد  امتیازات  توجه   با 
از 10 درصد تخفیف مجموعه نانولکس  ارائه کارت عضویت خود در  ازای  توانند در   کلوپ می 
 برای همه خدمات حرفه ای رنگ و بدنه خودرو برخودار می شوند.  نانولکس ایران از زیر مجموعه
خودرو، از  مراقبت  محصوالت  و  مواد  زمینه  در  تخصصی  صورت  به  که  بوده  ارکا  گروه   های 
کند می  فعالیت  سوختی  های  مکمل  با  همراه  پتروشیمی  و محصوالت  صنعتی  های  شوینده 

نشانی: خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، روبروی پمپ بنزین اسدی، اتوسرویس وننو

شماره تماس:  09122098473

تخفیف در مجموعه مجموعه نانـولـکس

+

.

orcagroup.ir
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 مقاالت مشترک
 با  مجله ماشین

در سال ٩٨

SW126

ستاره پرفروغ - نگاهی به یکی از ارزشمند ترین خودرو های ایران

 نماد درخشش ستاره - بررسی مرسدس بنز کالس    اتاق

SLS AMG Black Seriesمالقات با                                               سریع ترین ستاره ایران شهریور

تیر    و
مرداد

فروردین
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AMG GTR - 2020تجربه رانندگی با مرسدس بنز

ضیافت ستارگان - گزارش مجله ماشین از نمایشگاه پبل بیچ 2019

ده سال با ستاره اشتوتگارت - بررسي کارنامه کلوپ به بهانه دهمین سالگرد تاسیس آن دی

اسفند

مهر
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ده سال با ستاره اشتوتگارت

و رسمی  پهای  کلو  تأسیس  با  و  اخیر  لهای  سا  در   مجتهدزاده/ 
برنام ههای خودرویی در سطح کشورگسترش برگزاری   تخصصی، 
قدیم از  یکی  ایران  بنز  مرسدس  کلوپ  است.  داشته   چشمگیری 
مادر، کمپانی  با  تنگاتنگ  ارتباط  به  توجه  با  که  نهاست  آ   یترین 
برای و   98 ماه  آذر  ابتدای  در  است.  برخوردار  ای  ویژه  جایگاه   از 
 بزرگداشت دهمین سالگرد تأسیس کلوپ، یک گردهمایی با حضور
برگزار آزادی  پیست  محل  در  مندان  عالقه  و  مالکین  توجه   قابل 
 شد. به بهانه همین رخداد، به کارنامه ده ساله کلوپ نگاهی اجمالی

خواهیم داشت

و باشد  نمونه  خودرویی  با  مترادف  ایران  در  بنز  نام  تا   شد 
تاثیر امر  این  در  مریخ  شرکت  صحیح  مدیریت  و   تبلیغات 
 بسزایی داشت. این روند تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه پیدا
با وجود قطع واردات در دهه شصت شمسی، هنوز هم  کرد 
 مرسدس بنز از طریق واردات محدود دولتی و البته دانشجویی،
 در بازار خودرو کشورمان حضور داشت و با گشایش مرزها به
 روی واردات اتومبیل در دهه هفتاد شمسی، مجدداً محصوالت
 جدید مرسدس بنز فرصت یافتند تا به طور رسمی در ایران

حاضر شوند
 با تأسیس شرکت ستاره ایران در سال 1381 ، مرسدس به
 ناوگان راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، بخش اجرایی
 کشور راه یافت و به تدریج با مونتاژ و البته گسترش واردات،
 حضور بنز در ایران پررنگ تر شد. با این که در سالهای اخیر،
در کمپانی  این  حضور  بر  خودرو  واردات  شدید   محدودیت 
 کشورمان سایه انداخته، ولی هنوز هم محصوالت مرسدس بنز
در ایران از برترین و محبوبترین اتومبیل ها شناخته می شوند

حضور یک ستاره
 از همان زمانی که خودرو به طور رسمی و گسترده به کشورمان وارد
سازان خودرو  مشهورترین  از  یکی  عنوان  به  نیز  بنز  مرسدس   شد، 
 جهان، به ایران آمد. آمد. با این حال گسترش فعالی تهای این کمپانی
با تأسیس شرکت مریخ و توسعه واردات در دهه سی  در کشورمان 
 شمسی اتفاق افتاد. کیفیت، دوام و زیبایی محصوالت مرسدس سبب

مقاله مشترک با مجله ماشین

نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

 بررسی کارنامه کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران
به بهانه دهمین سالگرد تاسیس آن

نوشته : نیما مجتهدزاده

عکس ها  از: علیرضا بافراست، حسن رزاقی، آریا محسنی، رضا نجفی

.
.

.
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پلی ایجاد  پها،  کلو  این  تأسیس  از  هدف  شد.  زده  بنز   مرسدس 
بود. نالمللی  بی  سطح  در  همندان  عالق  و  کمپانی  میان   ارتباطی 
با بود که  تجاری معتبری  نشان  نالمللی  بی  بنز درعرصه   مرسدس 
 توجه به سابقه باال و جمع کثیر عالق همندان، برای ایجاد یک شبکه

وسیع جهانی پتانسیل خوبی داشت
تا پیش از این تعدادی کلوپ پراکنده در برخی نقاط جهان تأسیس
.شده بودند که جدا از هم و بدون هماهنگی خاصی فعالیت داشتند
برنام ههای فرهنگی-تفریحی و برگزاری  به  یتوانست   این شبکه م 
 ارائه خدمات مناسب به عالق همندان و مالکین تحت نظر کمپانی

مادر کمک شایان توجهی کند
 از آن زمان تاکنون، تعداد آنها به 80 کلوپ رسمی با مجموع یکصد
 هزار عضو رسیده است. باتوجه به تاریخچه غنی مرسدس در ایران و
 البته تنوع نسبتا باالی نمون ههای وارد شده و محبوبیت باالی این
 نشان در کشورمان، کلوپ مرسدس بنز ایران در سال 2008 تأسیس
 شد. این کلوپ یکی از تنها 28 نمونه تأسیس شده در خارج از خاک
 اروپاست که از ابتدای کار تاکنون سعی داشته همراه مالکین و عالقه

مندان باشد

تشکیل کلوپ های بین المللی

کلوپ مرسدس بنز ایران به عنوان تنها کلوپ رسمی مرسدس مورد
و همراهی  روی  را  تمرکزش  کار  ابتدای  همان  از  کمپانی،   تأیید 
 همدلی با عالقه مندان و مالکین در سطح کشورمان گذاشته است.
بنز مرسدس  رسمی  کلوپ  در  عضویت  در صورت  کثیر   این جمع 
به کرده،  دریافت  را  المللی  بین  های  کلوپ  عضویت  کارت   ایران، 

عضویت کالسیک سنتر درمی آیند
مزایایی و  بوده  کلوپ  به النژ  ورود  معنای مجوز  به   کارت عضویت 
به دسترسی  بنز،  مرسدس  کالسیک  مجله  اشتراک  دریافت   چون 
 کاتالوگ الکترونیکی قطعات                    دسترسی به انجمن

گفتگو اختصاصی اعضا را در پی دارد
مراکز و  سنتر  کالسیک  به  اعضا  کالسیک  خودروی  ارسال   امکان 
 بازسازی طرف قرارداد و مورد تأیید کالسیک سنتر جهت تعمیر و
 بازسازی، بازدید رایگان از موزه مرسدس بنز و دریافت تخفیف بهای
خرید در  تخفیف  ارائه  آلمان،  کشور  های  موزه  از  تعدادی   ورودی 
سنتر، کالسیک  آنالین  فروشگاه  و  موزه  از  جانبی  لوازم  و   قطعات 
 شرکت در رویدادهای بین المللی برگزار شده توسط مرسدس بنز و

فعالیت های کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

(EPC/WIS)

.

.

.

.

.
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 بازدید از خطوط تولید کمپانی از دیگر امتیازات عضویت در کلوپ 
است

قرارداد طرف  تهای  شرک  ز  ویژها  پیشنهادات  و  تخفیف   دریافت 
 کالسیک سنتر در ایران نیز در حال گسترش است و امروزه تعدادی

از مراکز فرهنگی، تفریحی طرف قرارداد کلوپ هستند
بیشتر کلوپ های تخصصی اتومبیل در کشورمان، از زمان تأسیس

همانند رویدادهایی  برگزاری  زمینه  در  زیادی  فعالیت   تاکنون 
و تور  نمایشگاه های تخصصی،  مالکین و عالقه مندان،   گردهمایی 

رالی داشته اند
با این که فعالیت های کلوپ مرسدس بنز بسیار گسترده تر از سایر
است. نشده  غافل  نیز  مورد  این  از  اما  است،  کشورمان   کلوپهای 
خودروهای حضور  با  متعدد  های  رالی  و  تور  برگزاری  بر   عالوه 
بزرگی رویدادهای  و  ها  نمایشگاه  بنز،  مرسدس  و کالسیک   مدرن 
تاریخی و فرهنگی نهادهایی همانند مجموعه های  با همکاری   نیز 
 نیاوران، سعدآباد، موزه خودروهای تاریخی و فدراسیون موتورسواری
 و اتومبیلرانی )مجموعه ورزشی آزادی شامل پیست بزرگ و پیست
 کارتینگ( برگزار شده که بازتاب گسترده ای در نشریات داخلی و

خارجی داشته است
 هدف از برگزاری این برنام هها، آشنایی هر چه بیشتر مردم با

 تاریخچه و محبوبیت برند مرسدس بنز، برقراری ارتباط دوستانه و
نزدیک بین مالکین و البته عالقه مندان است

.

.

.

.

.
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 در سال های اخیر تعدادی کلوپ دیگر تحت عناوین مختلف
 به صورت موازی با کلوپ مرسدس بنز ایران تأسیس شده اند
 که هر یک به دنبال برگزاری برنامه هایی با حضور محصوالت
 مرسدس بنز هستند. شایان توجه است که هیچ یک ازکلوپ
 های مورد اشاره توسط کمپانی مادر به رسمیت شناخته نشده
 و تحت نظر کالسیک سنتر نیستند یا کالسیک محدود نکرده،
تمامی مناسب،  خدمات  ارائه  و  سازی  فرهنگ  با  دارد   سعی 
و فنی  پشتیبانی  ارائه  گیرد.  بر  در  را  مندان  عالقه  و   مالکین 
تهیه تعمیراتی،  راهکارهای  ارائه  همانند  اعضا  برای   اطالعاتی 
 نقشه و کدهای فنی، برگزاری رویدادهایی نظیر                    و
انتشار مقاالت تخصصی در نشریات خودرویی از  البته تهیه و 
افزایش آگاهی جامعه در زمینه با هدف   جمله مجله ماشین، 
از جمله بنز  از مدل های مختلف مرسدس   خرید و نگهداری 

سایر فعالیت های این کلوپ رسمی است

 در ابتدای آذر ماه سال جاری بود که همایشی در محل پیست آزادی به
 مناسبت آغاز دومین دهه فعالیت کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران برگزار
شد. در این برنامه، محصوالت مختلف این کمپانی از اعصار و دور ههای
از ساعت 10:30 صبح در محل پیست مالکین   مختلف حضور داشتند 
 حاضر شدند و پس از مدیریت چیدمان خودروها، فضا برای حضور عالق
 همندان و سایر بازدیدکنندگان مهیا شد. برنامه به طور رسمی از ظهر
محوطه به  ورود  ابتدای  در  یافت.  ادامه  غروب  تا  آغاز شده،  روز   همان 
 پیست، حضور کوپه و کانورتیب لهای مرسدس بنز جلب توجه می کرد.
،        ، کوپه،        کالس    مختلف  لهای  نس  نظیر         خودروهایی 
 نسلهای مختلف    ،    و     کوپه که همواره در ایران مورد توجه بوده
 اند بخش دیگری به نسل های مختلف کالس     اختصاص یافته بود. به
 عقیده  خیلی از عالقمندان، این محصول مرسدس بنز از نظر تاریخی و
 فنی همواره از اهمیت بسزایی برخوردار است و به لطف محبوبیتش در
 ناوگان تشریفات و البته در بین متموالن، در کشورمان نیز نقش پررنگی
 دارد. کالس های    و    در بخش های دیگر پیست حاضر شده بودند. این
 دو کالس با توجه به قیمت پایین ترشان نسبت به کالس   ، معموال در
 تیراژ باالتری به کشورمان وارد شده و در دسترس تر بوده اند. به همین
 جهت از گذشته تا به امروز، اقشار متنوعی با نسل های مختلف این دو
باید به یونیماگ این موارد  اند. به جز   ماشین خاطرات شیرینی داشته 
 هایی اشاره کرد که در گوش های از پیست در کنار هم جمع شده بودند.
 این خودروی عظیم الجثه که در ده ههای قبل برای خدمت رسانی به
 ناوگان برخی نهادهای کشور پیوسته بود، این روزها در ایران طرفدارانی
 دارد که شمار آنها در حال افزایش است. خوشبختانه نسل های مختلف
یونیماگ به ایران وارد شده که از بیشتر آنها به خوبی نگهداری می شود

آغاز دومین دهه

CLKSLC
SLC E

S

نوشته : نیما مجتهدزاده

عکس ها  از: علیرضا بافراست، حسن رزاقی، آریا محسنی، رضا نجفی

C

S

E
S

Trackday

.

.



نشریه اختصاصی اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران

٢٨

به صفحات اجتماعی کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران بپیوندید

iran.mercedes-benz-clubs.com

instagram.com/MercedesBenzClubIran

telegram.me/MercedesBenzClubIran

facebook.com/OfficalMercedesBenzClubIran
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٦در شماره           بخوانید
 تجربه رانندگی با

:

AMG GTR
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