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باجههایاطالعاتواینترنت–میتوانیداطالعاتصحیحرابااستفادهازاینروشهابهدستبیاورید
بلیطهاوقیمتها-بااینروشقبلازسفرقیمترامیدانید
تخفیفهاوکاهشقیمت-بااینروشارزانترسفرمیکنید

برنامهسفرهاوخطوط-بااینروشاتوبوسوقطارمناسبراپیدامیکنید
نکاتیدربارهاستفادهازاتوبوسوقطار-نکاتاضافیموردنیاز

دوچرخهسواریبرایسالمتیمفیداستوبهوسیلهIVB،VVTوÖBBحمایتمیشود
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فهرست

اطالعاتبیشترراهمچنیندرنشانیwww.vvt.at/konkretیا
بهزبانترکیدرنشانیwww.vvt.at/tuerkischمییابید.

این پوشه اطالعاتی، همچنین به زبان های 
انگلیسی، ترکی، عربی، پشتو و فارسی در دسترس است.

تحرکبدونمرز

سیار
جوامع

'تحرک بدون مرز' یک پروژه مشترک بین 
اتحادیه آب و هوایی تیرول، موسسه بوم شناسی تیرول جنوبی/آلتو آدیگه، استان تیرول 

و استان های خود مختار بروزن - تیرول جنوبی است که به طور مشترک به وسیله 
صندوق توسعه منطقه ای اروپا -  Interreg IV A ایتالیا، اتریش و نیز در چارچوب 

برنامه تقویت قابلیت رقابت منطقه ای تیرول 2007-2013 'قدرت از طریق تنوع' تأمین 
مالی می شود.

حمایت مالی به صورت مشترک به وسیله صندوق توسعه منطقه ای 

 Cofinanziato dal fondo europeo per lo sviluppo اروپا. regionale

Italien • Österreich 
Italia • Austria

UNIONE EUROPEAFondo europeo per lo sviluppo regionale

EUROPÄISCHE UNIONEuropäischer Fonds für regionale Entwicklung

    S
ei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

مرورکلی-بااینعالمتها

 مراجعه کردن
و سوال پرسیدن

با فناوری مدرن
کارها آسان تر انجام می شود

دقت داشته باشید،
یک نکته مفید

اینجا می تواند همراه 
با صرفه جویی مالی باشد



همه افراد در تيرول بايد دسترسی نامحدود و آسان 
امر  اين  باشند،  داشته  را  عمومی  ل  نق و  حمل  به 
جابه جايی انعطاف پذير، مستقل و سازگار با محيط 
تسهيل  باعث  به عالوه  و  زيست را ممکن می سازد 
شود.  می  جامعه  در  مهاجران  ام  ادغ د  ين ا فر  انجام 
يک  تيرول  در  عمومی  نقل  و  ل  حم ار  يد ا پ ه  توسع  
رود.  می  شمار  به  تيرول  استان  برای  م  ه م ت  اولوي
گی  فرهن اختالفات  و  متفاوت  مادری  ن  ا زب داشتن 
مهاجران، اغلب هنگام استفاده از وسايل حمل و نقل 
اين  ايشان را دچار چالشی بزرگ می کند.  عمومی 
بروشور با هدف اطالع رسانی در رابطه با استفاده از 

اتوبوس، قطار و تراموا تهيه شده است.

LHStvin  اینگرید فلیپه
مسئول دولتی حمل و نقل

LRin  کریستینه باورمسئول دولتی برای امور اجتماعی و ادغام 
مهاجران 

به شبکه حمل و نقل عمومی تیرول 
خوش  آمدید! 

با کمترین هزینه  و  ایمن، سریع  اینکه شما  برای  ما 
به مقصد خود برسید، مهم ترین اطالعات مربوط به 
اتوبوس، قطار و تراموا در تیرول را جمع آوری کرده 

ایم.  

در تیرول، تمام حمل و نقل عمومی - به جز اینسبروک 
و  حمل  )شبکه    VVT  وسیله به   - مرکزی(  یه  )ناح
نقل تیرول( هماهنگ می شود.   VVT   مسئول 
رود.   می  شمار  به  ها  قیمت  و  سفر  های  برنامه  همه 
VVT  نقطه مرکزی تماس برای سواالت مربوط به 
بلیط ها است. قیمت های  IVB  به وسیله  ارتباطات و 

 IVB ، خود شهر و  IKB  تعیین می شود. 

ها،  اتوبوس  که  رند  دا دی وجود  زیا های  اما شرکت 
ترامواها و قطارها را اداره می کنند. بزرگ ترین آنها 

عبارت هستند از:

اینسبروک  IVB     :  شرکت های حمل و نقل 
اتوبوس ها و تراموا ها را در اینسبروک اداره می کنند. 

پستبوس)Postbus (    :  پست بوس 
) Postbus ( بزرگ ترین شرکت اتوبوسرانی در 

تیرول به شمار می رود. همچنین بسیاری شرکت های 
اتوبوسرانی  دیگر نیز وجود دارند که با اتوبوس ها یا 
تاکسی های منطقه ای به حمل و نقل مسافران در جاده 

های تیرول مشغول هستند. 

ÖBB  : اداره قطارها در اتریش و طبیعتاً 
در تیرول بر عهده شرکت راه آهن های دولتی اتریش 

است. 

مابرایشماسفریخوشوایمنبا
حملونقلعمومیتیرولآرزومیکنیم!



باجههایاطالعاتواینترنت–
بااستفادهازاینروشهااطالعاتصحیحرابهدستمیآورید!

VVT–شبکهحملونقلتیرول
اطالعات کامل در رابطه با حمل و نقل اتوبوس، تراموا و قطار در تیرول را می توانید در 

 مراکز خدمات مشتری  VVT  بیابید: برای مثال برنامه های حرکت، بلیط ها و تخفیف ها. 
خیلی ساده مراجعه کنید و بپرسید!

مرکزخدماتمشتریدرایستگاهقطاراصلیاینسبروک
)Sterzinger Straße 3, A-6020 Innsbruck( اینسبروک  A-6020  ،3 خیابان اشترسینگر

تلفن: 16 16 56 512)0( 43+
تلفن خدمات: دوشنبه - جمعه، ساعت 8:00 - 12:00 و ساعت 13:30 - 17:30

ساعات کاری: دوشنبه - جمعه، ساعت 7:30 - 18:00

مرکزخدماتمشتریدرایستگاهقطاررویته
)Bahnhofstraße 21, A-6600 Reutte( رویته  A-6600  ،21 خیابان بانهوف

تلفن: 165 71 5672)0( 43+
ساعات کاری: دوشنبه - جمعه، ساعت 10:00  - 16:00

اینترنت
info@vvt.at  :ایمیل

www.vvt.at  )اطالعات مربوط به برنامه حرکت و قیمت ها( 

برنامهگوشیهوشمند
 به کمک برنامه VVT SmartRide  می توانید همه ارتباطات

شبکه اتوبوس ها/ قطارها/ترامواها را در سرتاسر اتریش پیدا کنید

باجههایاطالعاتواینترنت
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باجههایاطالعاتواینترنت

IVB–شرکتهایحملونقلاینسبروک
IVB  اتوبوس ها و تراموا ها را در اینسبروک اداره می کنند )ناحیه مرکزی(. در اینسبروک 

 )ناحیه مرکزی(، هزینه یک سفر صرف نظر از طول مدت آن همیشه یکسان است. 
 اطالعات در مورد برنامه های حرکت، بلیط ها و تخفیف ها را می توانید در مراکز خدمات 

  . www.ivb.at  :یا در این نشانی بیابید  IVB  مشتری

IVBمراکزخدماتمشتری
)Stainerstraße 2, A-6020 Innsbruck( اینسبروک  A-6020  ،2 خیابان اشتاینر

تلفن: 500 07 53 512)0( 43+
ساعات کاری: دوشنبه - جمعه، ساعت 7:30 - 18:00

اینترنت
office@ivb.at  :ایمیل

www.ivb.at

برنامهگوشیهوشمند
 IVB-Ticketshop  و  IVB-Scout

شرکت های حمل و نقل زیر وسایل نقلیه و رانندگان خود در اختیار قرار می دهند و 
خدمات خود را اطالع رسانی می کنند:
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ÖBB
شرکتقطارهایدولتیاتریش

اطالعات مربوط به سفر با قطار، برنامه های حرکت و قیمت ها را می توان در مرکز 
مسافرتی در ایستگاه اصلی راه آهن اینسبروک و در باجه های اطالع رسانی در کلیه ایستگاه 

های راه آهن بزرگ دریافت نمود. St. Anton am Arlberg  )باز در طول فصل 
  ، Kufstein  ، Wörgl  ، Jenbach  ، Seefeld  ، Ötztal  ، Landeck  ،)زمستان 

Kitzbühel  و  St. Johann  در تیرول.  

مرکزمسافرتیدرایستگاهقطاراصلیاینسبروک
فروش روزانه بلیط از ساعت 6:30 - 20:45

خدمات مشتریان  ÖBB  به طور 24 ساعته در خدمت شما است!
تلفن: 17 517)0( 43+

اینترنت
 www.oebb.at

برنامهگوشیهوشمند
ÖBB Scotty  )برای اطالع از برنامه های حرکت(، 

ÖBB Tickets  )برای خرید بلیط( 

باجههایاطالعاتواینترنت
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قیمتهایبلیطبرایاتوبوس/قطار/تراموا

همه قیمت های بلیط و تخفیف ها )به عنوان مثال برای خانواده 
ها، کودکان، سالمندان، دانشجویان و افراد معلول( را می توانید 
در بروشور قیمت های  VVT  و برای اینسبروک در پوشه قیمت 

های  IVB  بیابید.  بروشور قیمت ها را می توان در مراکز خدمات 
مشتری  VVT  و  IVB  و در ایستگاه های راه آهن به دست آورد.

قیمت های سفر مربوط به شبکه حمل و نقل را همچنین می توانید 
در نشانی  www.vvt.at  و  www.ivb.at  بیابید.  همچنین 

برنامه VVT SmartRide  اطالعات مربوط به قیمت بلیط ها را 
ارائه می دهد.

 ) Vorteilscard( ÖBB  هیچ گونه اطالع رسانی در رابطه با کارت های مزایا  VVT :توجه
انجام نمی دهد. اگر یک کارت مزایای کالسیک ÖBB )خانواده و جوانان( داشته و مایل 
  www.oebb.at ÖBB  به دانستن قیمت بلیط قطار خود باشید، لطفا به صفحه اصلی

مراجعه کنید.  برای هرگونه اطالعات در رابطه با کارت های مزایا ) Vorteilscard (، خط 
تلفن مستقیم  ÖBB  17 517)0( 43+ در اختیار شما قرار دارد.

در وب سایت  VVT  تمام اطالعات مربوط به شبکه حمل و نقل و قیمت  بلیط ها را پیدا 
خواهید کرد.

بلیطهاوقیمتها
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قیمتبلیطهایقطار
ÖBB  همه قیمت بلیط ها و اطالعات مربوط به تخفیف ها )کارت های مزایا 

ÖBB  و سایر پیشنهادات( را می توانید در صفحه اصلی )  Vorteilscard( 
 www.oebb.at  بیابید.  مبداً و مقصد را وارد نموده و بر روی 'بلیط ها و قیمت ها'
ÖBB کلیک کنید. سپس شما می توانید از قیمت بلیط تخفیف یافته با یک کارت مزایا 

)Vorteilscard ( مطلع شوید. همیچنین می توانید بلیط را به صورت آنالین خریداری 
نمایید.

بلیطهاوقیمتها
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چهبلیطهاییوجوددارد؟

بلیطتک-سفره
این بلیط برای یک سفر در یک مسیر معتبر است. توجه برای  IVB : تعویض خط تنها 

ظرف 30 دقیقه مجاز است. 

بلیطروزانه
بلیط روزانه برای هر تعداد سفر دلخواه در یک روز تقویمی معتبر است. توجه، در 

اینسبروک )ناحیه مرکزی( تنها بلیط 24-ساعته به فروش می رسد.

بلیط24-ساعته
این نوع بلیط تنها در اینسبروک )ناحیه مرکزی( وجود دارد. بلیط 24-ساعته از تاریخ 

معتبر شدن در خودرو یا از تاریخ و زمان مشخص شده روی بلیط به مدت 24 ساعت برای 
هر تعداد سفر در بخش مرکزی و فراتر از آن تا زمان رسیدن به مقصد برنامه ریزی شده 

معتبر است.

بلیطهشت-سفره
این نوع بلیط تنها در اینسبروک )ناحیه مرکزی( وجود دارد. این بلیط برای هشت سفر در 

اینسبروک )بخش مرکزی( معتبر است. 

بلیطهایهفتگیوماهیانه
این بلیط ها برای مدت یک هفته یا یک ماه از تاریخ صدور معتبر هستند. این بلیط ها را می 
توان به سایر افراد منتقل کرد و اسمی روی بلیط نوشته نمی شود و بنابراین می توان آن را 

به فرد دیگری داد. 

همه بلیط های  VVT  را می توان با هزینه اضافی با قابلیت انتقال خریداری نمود! 

بلیطهاوقیمتها
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بلیطهاوقیمتها

) REGION(وبلیطسالیانهمنطقهای)LANDبلیطسالیانهاستانی)

بلیط سالیانه استانی ) LAND ( برای همه وسایل حمل و نقل عمومی )اتوبوس، قطار و 
تراموا( در تیرول و اینسبروک )بخش مرکزی( معتبر است. بلیط ها فقط برای یک نفر 
معتبر بوده و غیر قابل انتقال هستند. آنها به مدت  یک سال از تاریخ خرید معتبر هستند.

بلیط سالیانه منطقه ای ) REGION ( را می توان برای دو 
ناحیه مجاور که به وسیله اتوبوس یا قطار متصل هستند، 

خریداری نمود. 
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بلیطهاوقیمتها

ازکجامیتوانیدبلیطخودراخریداریکنید؟

گزینه های متفاوتی برای خرید بلیط وجود دارد:

خریدازرانندهاتوبوس:  از رانندگان اتوبوس تنها می توان بلیط های تک-سفره و بلیط هشت-
سفره را خریداری نمود، از رانندگان اتوبوس های منطقه ای خارج از اینسبروک، می توان 
بلیط های روزانه، هفتگی و ماهیانه را نیز خریداری کرد )توجه: در خطوط  T  و  A  تنها 

بلیط تک-سفره و بلیط هشت-سفره قابل خرید است(. می توان از رانندگان اتوبوس های منطقه 
 ای، بلیط هایی برای چندین ناحیه، حتی اگر اتوبوس به آن نواحی نمی رود، خریداری نمود. 

درمراکزپیشفروش: این مراکز عبارت هستند از ایستگاه های راه آهن، دفاتر مسافرتی 
  ÖBB  برای بلیط های قطار و بیشتر سیگارفروشی ها. 

 در اینسبروک، می توان در مراکز پیش فروش، همه بلیط ها، تا بلیط ماهیانه را خریداری 
نمود. همه بلیط ها )شامل بلیط های سالیانه( را می توان در مراکز خدمات مشتری  VVT  و 

  IVB  دریافت نمود. 

خریدازدستگاههایفروشبلیط:  دستگاه های فروش بلیط  ÖBB  در ایستگاه های راه آهن 
و دستگاه های فروش بلیط  IVB  و دستگاه های فروش بلیط پارک کوتاه مدت مجهز به قابلیت 

ارائه بلیط در سرتاسر اینسبروک و چهار دستگاه فروش بلیط  VVT  در ایستگاه قطار وجود 
دارند.  

 ÖBB  را می توان به صورت آنالین در صفحه اصلی  ÖBB  خریدآنالین:  بلیط های قطار
www.oebb.at  تحت عنوان 'رزرو بلیط' خریداری نمود. 

خریدازطریقبرنامهرویگوشیهوشمند: بلیط اینسبروک خود را سریع و آسان از 
طریق برنامه  IVB-Ticketshop  خریداری کنید.  در این صورت، بلیط همراه همواره 

روی گوشی هوشمند همراه شما است. همچنین می توانید بلیط خود را به صورت آنالین از 
طریق ticketshop.ivb.at (  Ticketshop( خریداری و سپس پرینت کنید. 

بلیط    IVB  در مراکز پیش فروش، در  IVB-Ticketshop  )به صورت آنالین و برنامه( 
و دستگاه های فروش بلیط، ارزان تر است. در دستگاه های فروش بلیط  ÖBB ، بلیط های 

مزایای کالسیک )خانواده و جوانان( ارزان تر است!

توجه: بلیط تک-سفره  IVB ، بلیط 24-ساعته و بلیط هشت-سفره دریافت شده از دستگاه های 
 فروش بلیط یا مراکز پیش فروش، باید در هر سفر در اتوبوس/تراموا تأیید شوند. 

 آنها تنها پس از تأیید معتبر می شوند!
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تخفیفهاوکاهشقیمت–
بدینصورتارزانترسفرمیکنید!

کودکان )تا 15 سالگی(، جوانان )تا 20 سالگی(،  معلوالن و سالمندان، تخفیفهاییبرای
بلیطتک-سفرهوبلیطروزانهونیزبلیطهشت-سفرهدراینسبروک)بخشمرکزی(

دریافت می کنند.  کودکان تا 6 سالگی به طور رایگان سفر می کنند )برای هر فرد، همراه 
 آوردن دو کودک رایگان است، هر کودک اضافه با نرخ تخفیف یافته ای سفر می کند(. 

 در IVB ، سربازان وظیفه و مددکاران اجتماعی تخفیف دریافت می کنند. 

 بلیطهایدانشآموزیوکارآموزی) Schul-Ticket وSchulPlus-TicketLehr-Ticket
و LehrPlus-Ticket  برای دانش آموزان و کارآموزان تا 24 سالگی: درخواست برای این 

نوع بلیط ها را می توان مستقیماً در مدارس یا همچنین در مراکز خدمات مشتری  VVT  و 
 IVB  ارائه داد. اطالعات دقیق تر را می توانید در صفحه اصلی انگلیسی  VVT  در نشانی 

 www.vvt.at  تحت عنوان ' Tickets ' دریافت کنید. 

 Stadt ( بلیطهایترمیبرایدانشجویانزیر27سال:  بلیط های ترمی برای شهر یا منطقه
و Region ( وجود دارد.   درخواست ها برای این نوع بلیط را می توان در مراکز خدمات 
مشتری  VVT  و  IVB  ارائه داد.   اطالعات دقیق تر را می توانید در صفحه اصلی انگلیسی 

  IVB  و در صفحه اصلی انگلیسی ' Tickets ' تحت عنوان  www.vvt.at  در نشانی  VVT 
در نشانی  www.ivb.at  تحت عنوان ' Tickets/Tarife ' بیابید.  

بلیطسالیانهسالمندانبرای افراد بزرگ تر از 62 سال:  با بلیط سالیانه برای سالمندان، شما 
می توانید به مدت یک سال در سرتاسر تیرول، شامل اینسبروک )ناحیه مرکزی( با اتوبوس، 

 تراموا، قطار و نیز خطوط شبانه سفر کنید. اطالعات دقیق تر را می توانید در نشانی
 www.vvt.at  تحت عنوان ' Tickets ' دریافت کنید.  

خانوادهها – مسافرت همراه با کودکان:  شما می توانید به عنوان یک خانواده، در سراسر تیرول با 
قطار، اتوبوس و تراموا ارزان تر مسافرت کنید. برای این منظور شما نیازمند گذرنامه خانوادگی 

 .) www.familienpass-tirol.at  رایگان تیرول هستید )اطالعات بیشتر در نشانی 
 شما  برای دریافت گذرنامه خانوادگی نیاز به یک محل اقامت معتبر در تیرول دارید، ولی نیازی 

به هیچ گواهی شهروندی نیست.  

اطالعات دقیق تر 
 VVT در صفحه خانه

www.vvt.at ، در  VVT  و در 
 IVB  در بروشور قیمت های ، www.ivb.at

 . www.oebb.at  همچنین در

تخفیفهاوکاهشقیمت
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تخفیفهاوکاهشقیمت

قیمتاجتماعیIVB :  افرادی که تحت پوشش مزایای حداقلی در تیرول هستند، می توانند 
بلیط ماهیانه را ارزان تر خریداری کنند. اطالعات دقیق تر در این رابطه را می توانید از 

مراکز خدمات مشتری  IVB  به دست بیاورید.

بلیطسالیانهویژهاستان)SPEZIALLAND(  VVT:  اگر  یک اطالعیه به روز در 
رابطه با دریافت کمک هزینه جبرانی ارسال کنید، بلیط ساالنه را ارزان تر دریافت خواهید 

کرد.

 ) Vorteilscards ( کارت های مزایا  ÖBB  :ÖBB  ) Vorteilscard)کارتمزایا
مخصوص خود را ارائه می دهد که با استفاده از آن می توانید با قطار ارزان تر سفر کنید 

 ÖBB  ) Vorteilscards( کارت مزایا(
 برای اتوبوس معتبر نیست(. کارت مزایا

 ') Jugend( جوانان' ) Vorteilscard (
  ÖBB برای همه تا 26 سالگی، کارت

مزایا ) Vorteilscard ( 'سالمندان 
) ÖBB ')Senior  برای همه از سنین 

 ) Vorteilscard ( بازنشستگی، کارت مزایا
'خانواده ) Family(' ÖBB  )تا چهار 

کودک می توانند به رایگان سفر کنند، حتی اگر 
فرزندان خود فرد نباشند(، و برای سایرین، کارت مزایا ) Vorteilscard ( 'کالسیک 

 ÖBB ')Classic (

کارتمزایا)Vorteilscard( ÖBB 66 :  کارت مزایا ) Vorteilscard ( کالسیک 
خریداری شده از اینترنت نسبت به خرید از باجه ارزان تر تمام می شود. این کارت نیازی به 
شرایط خاص ندارد و فقط به صورت آنالین از نشانی  tickets.oebb.at  قابل خریداری 

 است. 

بلیطارزانقطار)ÖBB  : ÖBB )SparSchiene  برخی بلیط های بسیار ارزان را 
ارائه می دهد. تعداد این بلیط ها محدود است و شما فقط می توانید با قطاری که بلیط را برای 

آن می خرید سفر کنید. بلیط  های قطار ارزان قیمت ) SparSchiene ( فقط برای حمل و نقل 
 ÖBB  بین شهرهای بزرگ وجود دارد.  اطالعات موجود در این باره را در صفحه اصلی

www.oebb.at  بیابید. 

بلیطگروهیÖBB :  هرچه افراد بیشتری با یکدیگر سفر کنند، هزینه سفر کمتر می شود. 
بلیط گروهی را می توان برای دو مسافر یا بیشتر تهیه نمود. بلیط گروهی  ÖBB  فقط برای 

بلیط های وجود دارد که بدون کارت مزایا  ÖBB  خریداری می شوند.
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برنامهحرکتونقشهشبکه–
اینگونهاتوبوسوقطارمناسبرامییابید!

برنامهحرکتوجدولساعاتکاری
اطالعات مربوط به زمان های حرکت را در دفترچه های 

 برنامه حرکت  VVT  )که برای هر خط وجود دارد( می یابید. 
 برای هر خط  IVB ، یک پوشه خط وجود دارد.   همه برنامه 
های حرکت را می توان در مراکز خدمات مشتری  VVT  و 
 IVB  و در ایستگاه های راه آهن به دست آورد. همچنین یک 

برنامه حرکت با زمان های حرکت در هر ایستگاه وجود دارد.

نقشهشبکهخطوط
نقشه شبکه خطوط برای به دست آوردن یک دید اجمالی از 

نقاط توقف و تغییر خط است. یک نقشه شبکه خطوط به 
وسیله  IVB  برای اینسبروک و چندین نقشه شبکه خطوط به 
وسیله  VVT  برای شهرهای بزرگ تر در تیرول، تهیه شده 

است. 

برنامهحرکتونقشهشبکه
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برنامهحرکتونقشهشبکه

www.vvt.at در نشانی  VVT  شما مجموعه آن را روی وب سایت 
'Service-Downloads ' و خطوط  IVB  در نشانی www.ivb.at 'Linien ' می یابید. 

 
اطالعاتمربوطبهبرنامهحرکتدراینترنت

 ، VVT )www.vvt.at(  ارتباطات شبکه حمل و نقل را می توان در وب سایت       
)Postbus ( و پست بوس ) www.oebb.at( ÖBB  ، IVB )www.ivb.at( 

)www.postbus.at ( و از طریق برنامه روی گوشی هوشمند جستجو نمود. راهنمایی 
برای پرسش آنالین را در نشانی www.vvt.at/konkret  یا به زبان ترکی در نشانی 

 www.vvt.at/tuerkisch  می یابید.
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بلیطهاوقیمتها–
اینگونهازقیمتقبلازسفراطالعپیدامیکنید!

در تیرول، وسایل حمل و نقل عمومی به مناطقی با نرخ مشخص تقسیم شده اند. قیمت بلیط 
بر این اساس محاسبه می شود. بلیط های  VVT  برای اتوبوس،قطاروتراموا معتبر هستند.  

VVT  قیمت را بر اساس نواحی محاسبه می کند. 

بلیط های  ÖBB  برای سفرهای داخل بلیط های  VVT  تیرول و نیز برای همه وسایل نقلیه 
معتبر است. موارد استثناء: همه بلیط های تخفیف یافته که تنها با کارت های مزایا کالسیک، 
 ) Jugend  یا Family   ، ÖBB VorteilsCard Classic( ÖBB  خانواده و جوانان

معتبر هستند. این بلیط ها تنها برای قطار معتبر هستند.  

این یک ناحیه است: 

این بخش مرکزی اینسبروک است:

نقشهنواحیومثالها

بلیطهاوقیمتها

یکسفرداخلیکناحیه
در یکمنطقه

) Hall ( به هال ) Mils ( مثال: از میلز
هزینه سفر: 1 ناحیه

ناحیهمرکزی
اینسبروک

ناحیهمرکزی
اینسبروک

1

1

2
3

ناحیهمرکزی
اینسبروک

یکسفرداخلچندینناحیه
در یکمنطقه

) Völs ( به فولز ) Inzing ( مثال: از اینزینگ
هزینه سفر: 3 ناحیه

یکسفرداخلاینسبروک)ناحیهمرکزی(.
)Maria-Theresien-Straße( مثال: از خیابان ماریا ترزا

)Schützenstraße( به خیابان شوتزن
هزینه سفر: اینسبروک )ناحیه مرکزی(
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بلیطهاوقیمتها

توجه'تعویضخطدراینسبروک':اگرشماازخارجازاینسبروکبهاینسبروکسفرمی
کنید،بایدهزینهاضافیاینسبروک)ناحیهمرکزی(راپرداختکنید. این هزینه اضافی 
مربوط به تعویض خط در اینسبروک را می توانید از هر راننده اتوبوس منطقه ای همراه 

بلیط پرداخت کنید.   اگر شما با قطار سفر می کنید و می خواهید از اتوبوس ها در اینسبروک 
استفاده کنید، این هزینه اضافی را در دستگاه فروش بلیط همراه با بلیط  VVT  خود 

خریداری نمایید. در دستگاه های فروش بلیط  ÖBB  در تیرول، می توان عالوه بر تهیه 
پیشنهادهای تخفیف  ÖBB ، بلیط  VVT  نیز خریداری کرد.

برای یک سفر در داخل اینسبروک، تعویض خط با یک بلیط تک-سفره برای مدت 30 دقیقه 
 مجاز است. 

ناحیهمرکزی
اینسبروک

ناحیهمرکزی
اینسبروک

1

1
2

تعویضخط
کردن

1

2
3

4

3+2

4
5

ناحیهمرکزی
اینسبروک

یکسفربه/ازاینسبروک
)ناحیهمرکزی(بدونتعویضخط.
سفر به اینسبروک )ناحیه مرکزی( 

یک مرتبه به حساب می آید )1 ناحیه(. 
مثال: از اینسبروک ) Innsbruck ( به واتنز 

) Wattens (
هزینه سفر: 4 ناحیه

یکسفرازطریقاینسبروک)ناحیهمرکزی(.
سفر به اینسبروک )ناحیه مرکزی( 

دو مرتبه به حساب می آید )2 ناحیه(.
) Hall ( به هال ) Völs( مثال: از فولز

هزینه سفر: 5 ناحیه

یکسفربه/ازاینسبروک
)ناحیهمرکزی(باتعویضخط.

سفر به اینسبروک )ناحیه مرکزی( 
یک مرتبه به حساب می آید. هزینه اضافی اینسبروک 

)ناحیه مرکزی( حساب می شود. 
،) Innsbruck ( به اینسبروک ) Völs( مثال: از فولز 

.)Schützenstraße( خیابان شوتزن
هزینه سفر: 2 ناحیه + تعویض خط اینسبروک )ناحیه مرکزی(

17



نکاتاستفادهازاتوبوسوقطار
نکاتیکهبایدبدانید!

) Park+Rideپارک+رانندگی)
اگر می خواهید خودرو خود را در یک ایستگاه راه آهن 

پارک کرده و از اتوبوس یا قطار استفاده کنید، در 
 ) Park+Ride ( تیرول سامانه های پارک+رانندگی

در خدمت شما هستند. در صورتی که فردی یک بلیط 
سالیانه  VVT  خریداری کند، یک بلیط سالیانه 

پارک+رانندگی ) Park+Ride ( را به صورت 
رایگان در مرکز مشتری  VVT  در اینسبروک دریافت 

می نماید. در صورت خرید یک بلیط روزانه، هفتگی 
یا ماهیانه، می توانید مستقیماً از دستگاه های فروش 

بلیط  ÖBB  بلیط رایگان پارک+رانندگی 
 ) Park+Ride ( خود را دریافت کنید. 

 سامانه های پارک+رانندگی ) Park+Ride ( زیر در 
در خدمت شما هستند )موقعیت فعلی این سامانه ها را 

در نشانی  www.vvt.at  - خدمات( می یابید: 

Oberland :   Imst-Pitztal ,  Landeck-Zams ,  St. Anton a.A. ,  
Ötztal , Seefeld i.T. ,  Kematen

Wipptal/Stubai: Steinach a.B. ,  Matrei a.B .

Unterland :   Jenbach ,  Schwaz ,  Hall i.T. , Fritzens-Wattens ,  
Kufstein ,  Pill-Vomperbach , Brixlegg , 
Rattenberg-Kramsach

Drautal :   Lienz
Brixental :  Kitzbühel ,  St. Johann i.T. ,  Fieberbrunn 

نمایشبالدرنگ
در بسیاری ایستگاه های راه آهن بزرگ، یک نمایش 
بالدرنگ وجود دارد. شماره های اتوبوس، ایستگاه 

مقصد و زمان انتظار به دقیقه نمایش داده می شوند.  

خطشبانه
اگر جمعه، شنبه  یا قبل از یک روز تعطیل می خواهید 

بیرون بروید، خطوط شبانه )شامل قطار( شما را به 
 آسانی در تمام طول شب به خانه می رسانند. 

نکات
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نکات

ASTI–تاکسیتلفنیاینسبروک
تاکسی تلفنی شما را از هر ایستگاه  IVB  به خانه تان می رساند. در صورتی 

که گوشی همراه نداشته باشید، راننده اتوبوس با کمال میل برای شما تماس می 
گیرد. 

ساعت ها: بین ساعت 20:00 و 06:00 در هوتینگ )Hötting( وسنت 
نیکوالس )St. Nikolaus( و بین ساعت 23:00 و 06:00 در تمام سطح 

 شهر . 
 تلفن: 1719 55 512)0( 43+

اشیاءپیداشده
در صورت جاگذاشتن چیزی در قطار یا اتوبوس، شانس زیادی برای به دست آوردن مجدد 
آن وجود دارد. در چه اتوبوسی وسایل خود را گم کرده اید؟ آیا یک اتوبوس منطقه ای بود یا 

یک اتوبوس داخل اینسبروک؟ وسایلتان را می توانید در مرکز خدمات مشتری مربوطه 
تحویل بگیرید.

IVBادارهاشیاءپیداشده
Innsbruck 6020  ، 2 Stainerstraße  ، KundInnencenter

تلفن: 103 07 53 512)0( 43+
 ساعات کاری: دوشنبه - پنج شنبه، ساعت 07:30 - 16:00 و جمعه،

ساعت 07:30 - 12:00

 ) Postbusشمارهخدماتپستبوس)
تلفن: 390390 512)0( 43+

   ÖBBادارهاشیاءپیداشده
تماس با خط تلفن مستقیم: 22 2 22 93000 1)0( 43+

اطالعات مربوط به اطالعات تماس برای سایر شرکت های حمل و نقل را می توان در 
برنامه های حرکت مربوطه یا در مرکز خدمات مشتری  VVT  به شماره تلفن زیر یافت: 

+43 )0(512 561616

سوارکردنسگها
در قطار برای سگ هایی که در سبد و کیف حمل نمی شوند باید 

 یک بلیط تهیه نمود. 
 در سفرهای داخل تیرول با بلیط  VVT ، سگ ها به طور 

رایگان سفر می کنند. اما آنها همیشه باید یک پوزه بند بپوشند )به 
جز سگ های راهنما که دارای کارت شناسایی هستند(. لطفا 
همواره دقت کنید که سایر مسافران به وسیله سگ شما اذیت 

نشوند. به شرایط حمل نقل هر یک از شرکت های حمل و نقل 
مربوطه توجه کنید.
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دوچرخهسواری-سالماستوبهوسیله
VVT،IVB،ÖBBوPostbusحمایتمیشود!

حملونقلدوچرخه
در صورت امکان، حمل و نقل دوچرخه در خطوط اتوبوس VVT  رایگان است. در 
صورت وجود تجهیزات بستن دوچرخه، از آنها استفاده کنید. با این وجود، متاسفانه 

حمل و نقل دوچرخه را نمی توان تضمین نمود. امکان حمل و نقل دوچرخه  یا عدم آن 
را راننده خودرو مشخص می کند. حمل و نقل دوچرخه در قطار همراه با هزینه اضافی 

است. بلیط مربوطه را می توانید از دستگاه های فروش بلیط خریداری نمایید. در 
قطارهای شهری و قطارهای اکسپرس منطقه ای نیازی به رزرو فضا برای دوچرخه 

نیست ولی در سایر قطارها باید این کار را انجام داد. 

دوچرخهشهریاینسبروک
  IVB  در اینسبروک همچنین می توانید یک دوچرخه شهری

امانت بگیرید. شما می توانید پس از ثبت نام رایگان و با پرداخت هزینه امانت، یک 
stadtrad.ivb.at  :دوچرخه شهری را به امانت بگیرید.  اطالعات بیشتر در

آموزشدوچرخهسواریبرایزنانمهاجر
دوره آموزش دوچرخه سواری برای زنان مهاجر به وسیله موسسه آب و هوایی تیرول 

 با همکاری با جوامع عالقه مند و کلوب های محلی به صورت رایگان ارائه می شود. 
 در دوره های آموزش دوچرخه سواری، عدم اطمینان و ترس زنانی که تا به حال سوار 

 دوچرخه نشده اند یا برای مدت طوالنی دوچرخه سواری نکرده اند برطرف می شود. 
 اطالعات در: موسسه آب و هوایی تیرول، خیابان آنیش، 34،6020 اینسبروک 

)Klimabündnis Tirol, Anichstraße34, 6020 Innsbruck( 
 تلفن:  0-583558 512)0( 43+، فکس : -20، ایمیل:

tirol@klimabuendnis.at 

دوچرخهسواری
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مشخصاتناشر
مالکوناشررسانه:   Klimabündnis Tirol ،  Müllerstraße 7 ،  6020 Innsbruck  /  مسئولمحتوا:  اندره 

 Christian   :طراحیگرافیک  /  Klimabündnis Tirol   :هیاتتحریریه  /  Klimabündnis Tirol  اشتیگر، مدیر عامل
Waha + Elke Puchleitner ، اینسبروک

چاپ پایدار و بوم شناسانه با رنگ های گیاهی
بر لسلس دستورالعمل های زیست محیطی شماره 794 اتریش و برچسب بوم شناسی 

اروپایی





www.mobilitaetohnebarrieren.at

حمایت مالی به صورت مشترک به وسیله صندوق توسعه منطقه ای 

Cofinanziato dal fondo europeo per lo svilup- po regionale . اروپا

Italien • Österreich 
Italia • Austria

UNIONE EUROPEAFondo europeo per lo sviluppo regionale

EUROPÄISCHE UNIONEuropäischer Fonds für regionale Entwicklung

    S
ei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

'تحرک بدون مرز'  یک پروژه مشترک بین 
اتحادیه آب و هوایی تیرول، موسسه بوم شناسی تیرول جنوبی/آلتو آدیگه، استان تیرول 
و استان های خود مختار بروزن - تیرول جنوبی است که به طور مشترک به وسیله 
 Interreg IV A  - صندوق توسعه منطقه ای اروپا
ایتالیا، اتریش و نیز در چارچوب برنامه تقویت 
قابلیت رقابت منطقه ای تیرول 2007-2013 'قدرت از طریق تنوع' تأمین مالی می شود.


