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به سیستم حمل ونقل درون شهری 
و بیرون شهری خوش آمدید.

Heilbronner • Hohenloher • Haller Nahverkehr (HNV)

برای دسرتسی به انواع وسایل نقلیه مانند :اتوبوس های درون شهری ,قطارهای درون شهری 
وبیرون شهری شام نیازمند یک بلیت اتوبوس قابل  اعتبار هستید.

همچنان باداشنت این بلیط شام می توانید به شهر های مجاور شهر 

هایلربون  که در بلیط اتوبوس  نوشته شده است نیز سفر کنید. 

توجه داشته باشید اگر شام را ماموران اتوبوس بدون بلیط اتوبوس 

پیدا کنند طبق قانون مجازات آملان شام  باید 60 € یورو جریمه 

نقدی بپردازید. 

برای سفر کردن از مکانی به مکان  دیگر شام فقط نیازمند یک بلیط اتوبوس هستید با این 
بلیط شام می توانید هر چند مرتبه در روز که خواسته باشید و با هر وسیله نقلیه ای مانند 

اتوبوس ویا  قطار سفر کنید .

کودکان زیر 6 سال می توانند فقط هنگامی که همراه والدین خود هستند به صورت رایگان 
سفر کنند همچنان بزرگساالن می توانند هر کدام تا سه نفر از کودکان زیر 6 سال را به 

صورت رایگان با خود بربند. برای کودکان بین 6 الی 14 ساله شام می توانید  بلیط اتوبوس 
با قیمت مناسب تهیه کنید.

توجه داشته باشید که: درشهر هایلربون فقط بلیط های اتوبوسی که به نام HNV هستند قابل اعتبار می باشند.

انواع بلیط های اتوبوس:
بلیط های اتوبوس عبارتند :

1. از بلیط هایی که فقط یک بار می توان از آن استفاده کرد
2. بلیط هایی که فقط دو روز در هفته اعتبار دارند

3. بلیط هایی که دارای اعتبار یک ماهه هستند
برای اطالعات بیشرت می توانید به سایت زیر مراجعه کنید

www.h3nv.de 

خرید بلیط
ههمچنان شام می توانید بلیط اتوبوس را از راننده اتوبوس ویا از دستگاه های اتوماتیک واقع در 

نزدیک ایستگاه  های اتوبوس در مرکز شهر ویا داخل قطار تهیه کنید.

قیمت بلیط اتوبوس برای ناحیه های مختلف شهری:
برای سفر کردن به ناحیه های خارج از شهر هایلربون قیمت های بلیط ها نیز متفاوت می باشد.

برای مثال : اگر شام از شهر هایلربون به سمت شهر واینس برگ سفر کنید به این معنا است که از 
دو ناحیه عبور کرده اید.

Heilbronn - Weinsberg = 2 Zonen :مثال

ساعات کاری وسایل نقلیه:
هر وسیله نقلیه درون شهری وبیرون شهری در ساعات مشخص حرکت می کنند.

شام می توانید برنامه حرکت وسایل نقلیه را در هر ایستگاه مشاهده کنید.
برای اطالعات بیشرت می توانید به سایت زیر مراجعه کنید
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HEILBRONN

بلیط های ماهانه بلیط یک روزه بلیط یک بار

دانش هر نفر دونفره یک نفره کودکان بزرگساال

51,50 63,00 10,30 5,40 1,50 3,00 دو ناحیه

برای استفاده از قطارها شام باید یا از بلیط های روزانه ،یا از بلیط 
های ماه هانه، یا از بلیط های مخصوص دانشجویان که به مدت 

شش ماه است استفاده کنید. 

سفربا اتوبوس وقطارهای درون شهری  •  خرید بلیط  •  زمان های حرکت وسایل نقلیه

(01/2018)
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Gilt im HNV-Gesamtnetz (Mo - Fr erst ab 8.00 Uhr).

Name, Vorname Karteninhaber(in)
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010069Max Mustermann
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Stadt Heilbronn • Landkreis Heilbronn

بلیط مخصوص مهاجران 
و پناهندگان:

DAS MOBILITÄTSTICKET FÜR FLÜCHTLINGE IN STADT UND LANDKREIS HEILBRONN

بخاطر اینکه مهاجران بتوانند ارزانرت در شهر به مسافرت بپردازند رشکت حمل ونقل شهر هایلربون 
بلیط های مخصوصی را برای شام در نظر گرفته است.

این بلیط مخصوص مهاجرانی است که در شهر هایلربون و یا شهرهای هم جوار به هایلربون ساکن 
هستند.

با بلیط های حمل ونقل چی کاری می توانیم انجام دهیم؟
این بلیط ها از طرف دولت برای شام مورد تخفیف قرارگرفته است ومی توانید هرماه از آن 

برخوردار باشید.
این بلیط ها به شام اجازه می دهد که از هروسیله حمل ونقل درون شهری  وبیرون شهری که 
مربوط به شهر هایلربون می باشد استفاده کنید و مدت اعتبار این بلیط ها فقط یک ماه است.

این بلیط ها از روزدوشنبه الی جمعه از ساعت هشت صبح قابل اعتبار می باشد و هم چنان روز 
های شنبه و یک شنبه و روز های تعطیلی رسمی کل روز اعتبار دارد.

چه کسانی می توانند از بلیط ها استفاده کنند؟
همه ی کسانی که در شهر هایلربون ویا شهرهای هم جوار آن کمک های دولتی دریافت می کنند 

وتقاضای پناهندگی داده اند می توانند از این بلیط ها استفاده کنند.

قیمت بلیط های حمل ونقل درون شهرچند است؟
توجه داشته باشید کسانی که تازه واردکمپ شهر هایلربون می شوند به آنها بلیط رایگان

تعلق می گیرد و بعد از آن باید خودشان بلیط را از هزینه شخصی خود بپردازند 

از کجا می توان بلیط ها را تهیه کرد؟
Rathaus / Landratsamt :به هنگام خرید بلیط هر نفر باید از

تاییدیه ای به همراه داشته باشند که نشان دهد این شخص در این شهر یا این منطقه اجازه خرید 
بلیط را دارد.

مکان های خرید بلیط مهاجران و پناهندگان:

STADT HEILBRONN

Heilbronn

Stadtkern

• ABO-Center, Moltkestr. 9 (Harmonie)
• HNV-KundenCenter, Olgastr. 2
• Silcherlädle Erl, Silcherstr. 86
• Ticket & more, Allee 5
• Toto-Lotto Kavakcioglu, Weinsberger Str. 90
• Tourist Information, Kaiserstr. 17

Biberach • Christel‘s Lädle, Finkenbergstr. 7

Böckingen • Bäckerei Betz, Klingenberger Str. 67
• Lokmann's Schreibwaren, Klingenberger Str. 27 
• Verkehrsbetriebe, Georg-Vogel-Str. 2-4

Frankenbach • Kiosk Castrignano, Dörnlestr. 1

Horkheim • Frank‘s Frischetreff  (SPAR), Hohenloher Str. 1

Neckargartach • Postbank Atak, Frankenbacher Str. 47

Sontheim • Schreibwaren Gerda‘s Laden, Hauptstr. 4

LANDKREIS HEILBRONN

Abstatt • mobiler Verkauf* (Busunternehmen Gross)

Bonfeld • mobiler Verkauf* (Busunternehmen Hofmann)

Brackenheim • mobiler Verkauf*,  „ZOB“ (Busunternehmen Ernesti)

Flein • Schreibwaren Gerda‘s Laden, Ilsfelder Str. 32

Massenbachhausen • mobiler Verkauf*,  „Backhaus“ (Busunternehmen Müller)

Möckmühl • mobiler Verkauf*,  „Bahnhof“ (Busunternehmen Müller)

Mühlbach • mobiler Verkauf*,  „Eppingen-Mühlbach“ (Busunternehmen Bauer)

Neuenstadt • OVR Busbetrieb Neuenstadt, Robert-Bosch-Str. 5

Schwaigern • mobiler Verkauf* (Busunternehmen Heinrich)

Talheim • mobiler Verkauf* (Busunternehmen Gross)

Wüstenrot • Omnibusverkehr Zügel, Spohnweg 1

*genaue Verkaufstermine werden in den Wohnheimen ausgehängt!

Muster "Welcome-Ticket" (nur gültig mit einem herausgetrennten Monatsabschnitt)

Muster "Mobilitätsticket" aus dem Barverkauf

نام دیگربلیط مخصوص مهاجران و پناهندگان: 
(Sahne-Ticket II mit Zuschuss)

می باشد که قیمت این بلیط را خودتان باید بپردازید.20 €  

این بلیط دارای اعتبار یک ماه و یک روز می باشد 

این بلیط از 8 صبح و از دوشنبه الی جمعه قابل برای همه وسایل 
نقلیه دارای اعتبار است. 

این بلیط فقط مخصوص کسانی است که از دولت کمک های 
( مالی دریافت می کنند. (   

توجه داشته باشید این بلیط فقط برای ساکنین 

شهر هایلربون و شهر های مجاور ارایه می شود.


