خبر صحفي
---------------------------------------------------------------------

العيد ميالد األول للطرامواي
--------------------------------------------------------------------

)الدار البيضاء | الخميس  32دجنبر  (2031بمناسبة العيد الميالد األول للطرامواي ,تنظم كازا طرام
و كازا طرنسبور حدثا إلطالق البالونات في وسط الدار البيضاء ,كما سيتم بهذه المناسبة تزيين قاطرة التي
بدورها ستطلق بالونات بألوان طرامواي البيضاء بساحة األمم المتحدة ,لالحتفال بتحقيق رقم  011111مسافر
باليوم.

عودة الى تطور سنة من الصيانة

قطاع الصيانة :
عدد القاطرات :
عدد قاطرات طرامواي البيضاء هو  73مقسمة كما يلي :




 77قاطرة في الخدمة من االثنين الى الجمعة
 73قاطرة في الخدمة يوم السبت
 72قاطرة في الخدمة يوم األحد

متوسط الفاصل الزمني :

من االثنين الى الجمعة
السبت
األحد

الجدع المشترك

فرع الكليات

فرع عين الدياب

 6دقائق
 8دقائق
 9دقائق

 07دقيقة
 77دقيقة
 72دقيقة

 07دقيقة
 07دقيقة
 07دقيقة

تطور الفاصل الزمني على الجدع المشترك مند بداية الخدمة :

مدة الرحلة :


مدة الرحلة من سيدي مومن الى الكليات  27 :دقيقة



مدة الرحلة من سيدي مومن الى عين الدياب  08 :دقيقة

مدة الرحلة المقرر الوصول اليها في  06دجنبر : 7107


مدة الرحلة من سيدي مومن الى الكليات  96 :دقيقة



مدة الرحلة من سيدي مومن الى عين الدياب  22 :دقيقة

قطاع السالمة :
لن نتوقف عن تذكير مدى أهمية احترام قانون السير و حق األسبقية للطرامواي ,و لهذا نلتمس من الجميع الحذر بالقرب من سكة
الطرامواي .و سيتم تنظيم حمالت تحسيسية للراجلين و السائقين قبل نهاية سنة  7107على مستوى تقاطع الطرق الخطيرة و
المحطات ذات االرتياد العالي.
القطاع التجاري :
االرتياد :
عدد المسافرين مند بداية الخدمة  77 :مليون مسافر
عدد المسافرين في اليوم الواحد لشهر دجنبر  011111 : 7107مسافر في اليوم (و قد تم تحصيل هذا الرقم المحدد من طرف كازا
طرونسبور ,يوم  7دجنبر)

تطور نسبة االرتياد مند بداية الخدمة :

المحطات الخمس األكثر ارتيادا على الشبكة :
 .0األمم المتحدة
 .7عين الدياب
 .7سيدي مومن
 .2الدار البيضاء المسافرين
 .2شارع الحسن الثاني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نبدة عن كازا ترام
كازا طرام هي شركة تابعة للوكالة المستقلة للنقل الباريسي  ،مسؤولة منذ دجنبر  2102عن صيانة و تشغيل الخط االول للطرامواي البيضاء
لمدة خمس سنوات ,و تقوم بنقل ما يزيد عن  001111مسافر في اليوم.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للتنسيق مع الصحافة  :مكي ياسمين | yasmine.mekki@casatram.com | +212 (0) 6 00 07 16 03
www.casatramway.ma

