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برگه ای جهت اطﻼع

عبور و مرور
فردی که به شهر تاز های نقل مکان م يکند ،م يخواهد هر چه سری عتر خم و چم را هها و مسی رها را ياد بگيرد .اغلب هم مراجع ههای
پ يدر پی به ادارات ضرور يست ،که با پای پياده ديگر در دسترس نيستند .بنابراين دانستن اينکه چگونه به بهترين شکل در
محدود هی شهر م يشود آم د وشد کرد ،مهم است.
اتوبوس ها و ترامواها و متروها در محل ههای بوکاو ) (Buckauو وسترهوزن ) (Westerhüsenزير نظر سازمان خدمات حم ل ونقل
ماگدبورگ ) (Magdeburger Verkehrsbetriebeاختصاراً  MVB ،کار م يکنند .شبک هی خطوط وسايل نقليه در تمام محدود هی
شهر گسترده شد هاند و برنام هه ای حرکت برای اوقات روز و شب وجود دارد .زمان دقيق برنام هی شروع حرکت از ايستگاه و مسير
خطوط ،در ايستگا هها و همچينين به شکل آنﻼين قابل مشاهده هستند www.mvbnet.de :
عمومی  MVBرا م يتوان با دستگا ههای اتومات بليط در اتوبو سها و
بلی تها برای مسيرهای درو نشهری وسايل حم لو نقل
ِ
توامواها و متروها تهيه کرد .همچنين  MVBتعدادی مرکز فروش مستقيم هم دارد:
آدر س مراکز فروش )،Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg :(MVB-Verkaufsstellen
) Hauptbahnhof،Hasselbachplatz،Kastanienstraßeايستگاه مرکزی () Zentraler Omnibusbahnhof ،ترمينال مرکزی
اتوبوسهای برو نشهری(.
و غير از اين مراکز از اينجا هم م يتوانيد بليت تهيه کنيد:
امور مشتريان  ،(MVB Kundenzentrum) MVBآدرس :ماگدبورگ |  ، Otto-von-Guericke-Str.پﻼک  ، ٢۵کدپستی
 | ٣٩١٠۴تلفن |٠ ٣٩١ ۵۴٨١٢۴۵ :ايميل info@mvbnet.de:
بليت ها انواع مختلفی دارند :يک طرفه ) ،(Einzelfahrtروزانه ) ،(Tageskarteهفتگی ) ،(Wochenkarteماهيانه )،(Monatskarte
گروهی ) (Karte für Gruppeو …  .افرادی که مرتبا ً از وسايل تقلی هی عمومی استفاده م يکنند ،م يتوانند از کار تهای اشتراک
) (Abo-Karteاستفاده کنند .اين کار تها برای باز هی زمانی طوﻻن يتری معتبرند و معموﻻً ارزا نتر درم يآيند .بلی تهايی که از خود
وسايل نقليه خريداری نم يشوند را بايد بعد از سوارشدن به وسايل با دستگاه باطل کنيد .برای اين منظور در تمام اتوبو سها و
ترامواها و در ايستگا ههای مترو دستگاه ابطال بليت وجود دارد ،تا روی بليط تاريخ و ساعت سوار شدن را مهر کنند .اگر با بليت
نامعتبر سفر کنيد و کنترل شويد ،بايد  ۶٠يورو جريمه پرداخت کنيد.
سازمان خدمات حم ل ونقل ماگدبورگ اختصارا ً  ،MVBعضو اتحادی هی خدمات حم ل ونقل ماگدبورگ و حومه Magdeburger
 Regionalverkehrsbundاختصاراً  ،maregoمجموع هی تمام وسايل نقلی هی عمومی در ماگدبورگ ،بخش بورده )،(Börde
بخش يريشوار لند ) (Jerichower Landو بخش سالزلندکرايز  ،Salzlandkreisاست .بنابراين م يتوان با بليطی از ماگدبورگ به
تمام بخ شهای پيرامون ه ممرز سفر کرد و همچنين متروی روزمينی ) (S-Bahnو قطارهای محلی ) (Regionalbahnenرا استفاده
کرد .مساحت تحت پوشش  maregoبه ناحی ههای مختلف کوچ کتری ) (Zoneتقسيم شده است .قيمت بليت به اين بستگی دارد که
از چه تعداد از اين ناحی هها بخواهيد سفر و گذر کنيد .قيمت دقيق و راهنمايی کامل را م يتوانيد از تمام مراکز فروش MVB
) (MVB-Verkaufsstellenو همچنين مرکز فروش را هآهن آلمان ) (Deutsche Bahnدر ايستگاه مرکزی ماگدبورگ
) (Hauptbahnhofدريافت کنيد .برای پيدا کردن زمان دقيق برنام هی شروع حرکت از ايستگاه و مسيرها م يتوانيد از سامان هی
 www.insa.deاستفاده کنيد.
برای مساف تها و سفرهای دورتر م يتوان از قطار يا اتوبوس استفاده کرد .برنام هی حرکت قطارها را در سايت www.bahn.de
می توان چک کرد .بلی تها را ،هم می شود آنﻼين تهيه کرد ،هم از باج هی فروش واقع در ايستگاه مرکزی ماگدبورگ
) ،(Hauptbahnhofو يا از دستگا ههای اتوماتی که در ترمينا لها ) (Bahnhöfeوجود دارند .تهی هی بليت .تازه بعد از سوا رشدن
در خود قطار اغلب گرا نتر از آب درمی آيد و برای خريد بليت از قطار ضرور يست به مهماندار قطار اطﻼع دهيد و با او مستقيما ً
صحبت کنيد .اتوبو سهای بين شهری از ترمينال مرکزی اتوبوسهای برو نشهری ) (Zentraler Omnibusbahnhofواقع در پشت
ايستگاه مرکزی ) (Hauptbahnhofحرکت م يکنند .بزرگترين شرکت اتوبوسهای بی نشهری فليک سبوس ) (Flixbusاست.
بليت های اتوبو سهای بی نشهری را م يتوان به صورت آنﻼين از قبل در سايت  www.flixbus.deتهيه کرد .خريد بليت تازه بعد
بعد از سوار شدن در خود اتوبوس اغلب به شکل معناداری گرا نتر از آب درم يآيد و تازه تصمينی هم نيست که ظرفيت و جا برای
شما باشد.
کسی که م يخواهد در ماگدبورگ با دوچرخه آمدوشد کند ،م يتواند در يکی از مغاز ههای فراوان دوچرخ هی دس تدوم پيدا کند.
دوچرخه های دس تدوم ارزانی که در اينترنت به فروش م يرسند ،متأسفانه در اغلب موارد دزدی هستند.
فردی که در آلمان م يخواهد با اتوموبيل شخصی تردد کند ،به گواهينام هی معتبر نياز دارد .گواه ينام ههای بی نالمللی صادره از
کشورهای اتحادی هی اروپا و يا کشورهای منطقه اقتصادی اروپا ،اختصارا ً  ،EWRنيز معتبر هستند .برای گواهينام ههای
صادرشده از ساير کشورها بايد تقاضای صدور مجدد ) (Umschreibungداده شود .ادار هی مجوزهای رانندگی
) (Fahrerlaubnisbehördeمسئوليت بررسی اين امر را دارد:
بخش ترافيک جاد های ) | (Straßenvekehrsabteilungادار هی مجوزهای رانندگی ) | (Fahrerlaubnisbehördeآدرس:
ماگدبورگ  ،Tessenowstraßeپﻼک  ، ١۵کدپستی  | ٣٩١١۴شمار ه تماس٠٣٩١ ۵۴٠۴۴٠٧ :
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در راهنمای مهاجران ما دبورگ عﻼوه بر بروشورهای اطﻼعا تعداد ب شماری مرا ز م ومشاوره چند
ز انه و همچن برنامه های مختل برای اوقات فراغت شما موجود اشد.
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