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 پایان ا همچنین ت. را پیشنهاد داده استکاملی طرح بازسازی راه آهن هند، راه آهن هند با تنظیم برنامه ای به منظور استقرار مجدد راه آهن در حمل و نقل کشور، طرحی
.  هفته آینده برنامه ای جامع و دقیق برای جبران خسارات و همچنین کمک به جامعه ارائه میگردد

 واگن های مسافری به اتاق ایزوله و راه اندازی تبدیلRailway hospital(که از قبل هم این نوع بیمارستان بوده است )با ویژگی های:
 (تخته1تخته به 4از )ها چیدمان کوپه تغییر تعداد صندلی و
 برای جا به جایی بیماران با بکارگیری پرده های مخصوص، دستگاه پزشکی( نه کوپه ای و نه اتوبوسی)اختصاص برخی قطارها
 لباس مخصوص پرستار و پزشک1000تهیه روزی

 باری فعال تر شده استقطارهای.

 با روشن نمودن اپلیکیشن که بروزرسانیlocationتان را به قادر خواهد بود نزدیک ترین بیمارساپلیکیشن این . قادر خواهد بود افراد بیمار را در شعاع مشخص نشان دهد
.معرفی  نمایدافراد 

 توقف فعالیت های خط تولید کارخانه ی لکوموتیوسازیCLWو استفاده از ظرفیت آن برای ساخت تخت های فلزی و دیوایدر

 طینه استفاده نمی شوند مختلف ریلی در این کشور را که با وجود بحث قرندر مناطق این کشور برای مقابله با ویروس کرونا تصمیم گرفته تا بیست هزار واگن مسافری خود
.هزار عدد در نظر گرفته شده است5البته در فاز اول . تبدیل به اتاق های استاندارد ایزوله نماید

نصب روشویی سیار برای پرسنل و مسافران

سالن اجتماعات ساختمان راه آهن را به مکانی برای قرنطینه تبدیل کرده اند.

.شدندآوریل کنسل 14درصد بلیت قطارهای مسافری تا روز 63







(TELEGRAM)



این بخش بصورت جداگانه برای ، فیلم“
”اعضای محترم در کانال بارگزاری می گردد



استفاده از افراد بازنشسته صنعت ریلی بجای کارکنان فعلی بیمار برای ارائه خدمات

 رایگان شده استریلی برای تمام کادر درمانی هزینه جا به جایی با حمل و نقل.

 دودبه صورت ویژه و مح( دهی به افراد با مشاغل خاصسرویس )درخواست شرکت های راه آهن از دولت بریتانیا برای اجازه ادامه کار

 یورو بودجه از دولت بریتانیا توسط شرکت 250000درخواستSevern valley 

 بلیت های خریداری شده قبل از کرونا توسط شرکت عدم استردادLNER(London North Eastern Railway)  و ارائه
بحرانسفر بعداز پیشنهاد 

جابجایی با تمام امکانات خود با کمک ارتش و وزارت دفاع این کشور عملیات های ریلی را برای مقابله با ویروس کرونا انجام می دهند و
.امکانات و کاالهای مورد نیازهای بیمارستان ها را انجام می دهند

 میلیارد یورو 1.2درخواست ضرر سنگینی که به شرکت های حمل و نقل مسافری درون شهری و برون شهری وارد شده، برای پوشش
میلیارد یورو برای مقابله با ضرر ناشی از ویروس کرونا 2نیاز به بیش از 2020نقدنیگی نموده است و پیش بینی کرده است تا آخر سال 

.دارد

TFLتوسط یورو میلیون 500بینی ضرر برای حمل و نقل مسافری در انگلستان پیش



این بخش بصورت جداگانه برای ، فیلم“
”اعضای محترم در کانال بارگزاری می گردد



کارمحلمستمرضدعفونی

راه آهنکارکنانبرایکاریفضایتغییروکارکنانتعدادکاهش

قطارهاداخلوایستگاهتمامدرکنندهضدعفونیمرطوبدستمال هایومحلولتعبیه

کارکناناجباریمرخصی

مسافریقطارهایحرکتبرنامه یتغییر

اجتماعیفاصله یرعایتبرای%50تامسافریقطارهایظرفیتکاهش

کروناویروسبیماریبهنسبتآگاهیافزایشمنظوربهسفرحینمسافرانبهآموزش

قطارداخلوایستگاه هادرنقدیبصورتفروشوخریدفعالیت هایانجامعدم

میلیارد دالر بعد از بحران کرونا می باشد1نیازمند Amtrakشرکت 



آمریکاشمالآهنراهباریبخش:
بیشترریلیاریبظرفیتازاستفادهمیزانکروناازبعدکهباورنداینبرآمریکاییمتخصصان

وداشتخواهندبحرانازبعدتامینزنجیرهدربیشتریوترمهمنقشوشدخواهد
باشد،رهغیوسیاهجمعهیاوکریسمساعیادبحران،اینازبعداگرکهگویندمیهمچنین

اینخساراتجبراننقاطراباالمواردو.شدخواهدآهنراهکاررونقشدنبیشترباعث
.میدانندمدت



ایتالیاآهنراه(FS Italian)اظتیحفمامورانبهتامیدهنداجازهمسافرانبهآنکردنپرواپلیکیشنازاستفادهبا
(15).استشهردرآمدورفتاجازهبرایگذرنامهیهواقعدر.باشندداشتهعبوراجازهودهندنشان

تعطیلیاینکهدوجوبا.می برندسربهتعطیلحالتدرنمی کنندتولیداساسیاقالمکهکارخانه هابرخیکروناشیوعبا
ازکهریلیدورکریامااستگذاشتهاثرریلازاستفادهباایتالیاصادراترویواستآوردهپایینراتولیدحجمکارخانه ها

جملهازجاده ایبخشدرکهمشکالتیبهتوجهباهمچنین.استبودهبارجابجاییدرنیزکمیرشدشاهدمی گذردایتالیا
.می دهنداننشبیشتریتمایلکاالجابجاییبرایریلازاستفادهبرایکاالصاحبانافتادهاتفاقراننده هاشدنکم

دهندمیادامهایتالیادرخودخدماتبههمچنانقطارهاوهااتوبوس.BusItaliaوATAFجلودربهایازاستفاده
.اندکردهاعالمممنوعرانندگانداشتننگهایمنجهتِاتوبوسازشدنپیادهوسواربرایرا

هاییکیشناپل،سرویسسلفهایایستگاهطریقازتوانندمیفقطسرایتخطرکاهشمنظوربههابلیتاکنونهم
.کنندفظحرایکدیگربینفاصله،کشورهایدستورالعملطبقموظفندمسافرانوشوندخریداریدفاتروبلیط

.درصد کاهش یافته است50کاربران حمل و نقل عمومی تا اوایل ماه مارس تعداد 



(13. )راه آهن باری اسپانیا، مسئولیت حمل و انبار مواد محافظتی و ضد عفونی در مقابل کرونا را دارد

 استفاده از قطارهای سریع السیرAVEبرای برای انتقال بیماران، نه صرفا برای جابه جایی سریع بلکه بابت همتراز بودن با سطح سکو
(رام  قطار بدین منظور اختصاص داده شده است3در حال حاضر )بیمار درنظر گرفته شده است 18جابجایی برانکار که ظرفیت هر قطار 

پس از هر بار سفر، قطارها بطور کامل ضدعفونی می شوند.

 تخفیف% 50تمدید تاریخ انقضاء کارت بلیط های اعتباری و ارائه تمام بلیط ها با

کلیه جلسات، نشست ها و مصاحبه ها در بستر مجازی صورت می گیرد.

برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان بصورت مجازی

ال ها می باشدبه ایتالیا و ترمین/تمامی عملیات  ریلی برای بخش باری ریلی طبق برنامه انجام می شود که شامل از

نها نیست کارها را یک تیم بحران تشکبل شده که تصمیمات ویژه را می گیرد و کارمندی که نیاز به حضور عملیاتی آ
.از خانه دنبال می کنند



-آهنراهSNCFخوردهبرگشتمبالغدستگاهطریقاز
رحضوازوبرمیگرداندتلفنطریقازیا(refund)مسافران

میکندجلوگیریافراد

هایواگنسازیآمادهTGVبیمارانسریعانتقالبرای

ایستگاهبهورودازقبلمسافرانتبسنجش

ایستگاهازخروجازبعدضدعفونیمحلولارائه

وماسکبهقطاروایستگاهکارکنانبودنمجهز
دستکش

می شوندضدعفونیقطارهاسفر،هرازپس

مسافری،قطارهایشدنکنسلبا
ردریلینقلوحملدراضافهظرفیت

وهشددادهاختصاصباریبهکشوراین
ی شودمبیشترظرفیتایننیازصورتدر
بهکاالنقلوحملواساسینیازهایتا

.شودانجامدرستی

ورکشایندرریلبهجادهازبارشیفت
شهودمکروناویروسشیوعدلیلبهنیز

.است

باویروساینوجودباهلندرتردامبندر
لحادردقیقبسیاربهداشتیاقدامات
.استفعالیت



راه آهنبخش هایتمامیکارکناندراجتماعیفاصله یحفظبهنسبتدادنتذکررفتارکردننهادینه

سایتبهمراجعهیااپلیکیشنازاستفادهباالکترونیکیبصورتبلیتتهیه

اعتباریکارت هایازاستفادهباحتییاونقدیحضوری،بصورتفروشعدموفروشی هابلیتتعطیلی

ایستگاه هادربلیتخودکارفروشدستگاه هایوماشین هاتعطیلی

شدهخریداریبلیت هایتغییریاوکنسلیشرایطکردنمنعطف

قطارهاداخلدرکروناویروسبیماریدرباره یاطالع رسانیپوسترهاینصب

امکانحدتابارهایشانجابجاییبرایمسافرانازدرخواستوبارحملنیروهایتعدادکاهش

قطارهاحرکتبرنامه یتغییر

ونوشیدنیوغذاخوراک،فروشبخش هایتعطیلیvendingدرنیازمورداغذیهداشتنهمراهبهبرایمسافرانازدرخواستوماشین ها
سفرطول

.درصد کاهش یافته است50کاربران حمل و نقل عمومی تا اوایل ماه مارس تعداد 





مالکانبین المللیاتحادیههمکاریبااروپاباریریلیحمل ونقلانجمن
کهاستنمودهتنظیمباریهایشرکتازحمایتبرایچارچوبیواگن
:شودمیشاملرازیرموارد

واگنولکوموتیوبرایپارکینگهزینهازکردننظرصرف1.

2020سالدردسترسیحقوانرژیهزینه هایازکردننظرصرف2.

Abolish)مسیرهالغوبهمربوطجرایمبخشودگی3. Short-Term Path Cancellation Charges)

(بحرانیشرایطدرحتیظرفیتداشتننگهباز)موجودظرفیتسطححفظ4.



(بلیطروشندگانفورانندگانبرایگالسپلکسیموانعمثالً)کنیدجداآلودگیازجلوگیریبرایراافراد:مهندسیهایکنترلازهایینمونه
استسرایتکاهشمعنایبهآناجرایوبیانکههاییرویهوهاسیاست،هابرنامهآموزش،:اداریکنترلهای.
شیوعکاهشبرای(ماسک)تنفسیمحافظودستکش:شخصیمحافظتجهیزات
آببدونِدستکردنضدعفونی،دستشستشوی:دستبهداشت
اماکنو،نقلیهوسایل،هاایستگاه(کردنعفونیضد،بخارباکردنتمیزمثال)نظافت:محیطیبهداشت
(آلودهاشیاء)سطحآلودگیرساندنحداقلبهبرایکاری
دبرسحداقلبه(سرفهوعطسهمعنایبه)قطراتوهواآلودگیتاکنیدحفظراافرادبینپا6-3بینفضایی:اجتماعیایمنِفاصلهرعایت.

.شونداتخاذگیرن،میرارقتأثیرتحتکههاییسازمانتمامهمکاریبابایداینچنینیتصمیماتکهباشیدداشتهتوجه).کنیدتعطیلرامدارسوکلیسا
مراکزکلیساها،،خریدمراکز،مدارسکهشودگرفتهتصمیماستممکن،بگیردقرارتوجهیقابلتأثیرتحتکوچکشهریکاگر،مثالعنوانبه

تاکنیدکنترلراهوابودنمطبوعوتهویهگرما،:تهویه(.داردترانزیتبرمستقیمتأثیرتصمیماتاین.شوندتعطیلدولتیاداراتوضروریغیردرمانی
.یابدکاهشآلودگیانتشار



مورد8



قاماتمومجلسنمایندگانالبیباصرفاکهاقتصادیتوجیهبدونعمرانیهایپروژهحذف1.
ذفح)کندایجادجوئیصرفهتومانمیلیاردهزارهادهتواندمیشدهدادهقراربودجهدرمحلی
هنشدآغازعمرانیکارهنوزوشدهانجامآنمطالعاتصرفایااندنشدهآغازکهمواردیکامل
هاآننیروهایوپیمانکارانبیکاریبهمنجرهاآنتوقفوشدهآغازکهمواردیاستمرارواست
(جدیدقطعاتاجرایآغازعدمولیشودمی

میانجامسالههمههابانکگذاریسرمایهومشارکتباکهسازیآزادراههایپروژهحذف2.
حملسعهتوبهآناختصاصونیستکشورنقلوحملجامعطرحبرمنطبقهیچیککهشوند

.ریلیالخصوصعلیهمگانینقلو

صرفبهنیازهاآنحذفکهمشکلی۷۷ازبخشیحذفباکشورازعبوریترانزیتافزایش3.
.نداردبودجه



300ازبیشوساالنهکشتههزار1۷بهمنجرآناجرایعدمکهکشورهایراهایمنیراهنقشهاجرایوتصویب4.
مجروحینهزینهواستهاکشتههزینهتومانمیلیاردهزار100تا۷0سالیصرفاکهاستشدهمجروحهزار

واجتماعیآالمبرعالوهتومانمیلیاردهزار200سالیشودمیباشد،مقدارهمیناگرکهاستنشدهمحاسبه
(داردنیازهزینهسالدرتومانمیلباردهزار50ازبیشطرحایناجرایالبته)آنروحیصدمات

دریاریبسهایایرانیاکنونهمزیرا.ایرانیانتوسطکشوردرگذاریسرمایههایمکانیزمومراحلاصالح5.
دنبالماحالیکهدر،کنندمیسنگینهایگذاریسرمایهدیگرکشورهایدر...ولجستیکوگردشگری

!گردیممیخارجیگذارسرمایه

ضرورغیرکاریهایدوبارهواضافهکنترلهایباحذفکشورازترانزیتعبورزمانوهزینهکاهش6.

جهتخارجیمشتریانبرایتماسواحدپنجرهوترانزیتدردرگیرارگانهایهمهفعالیتدررویهوحدتایجاد7.
کشورازکاالعبورهماهنگی

المللیبینسازمانهایازکمکدریافتپیگیری8.



جهاندرویروساینکنترلبرایمشخصیزمانتاکنوناینکهبهتوجهبا
صمشخهایپروتکلوهاروشباهاشرکتاست،نشدهگرفتهنظردر

.بودخواهندفعالیتادامهبهقادر

مورد18



بهره گیری از خصوط باری با تواتر باال با توجه به محدودیت سیر مسافری1.

99از هزینه پارکینگ برای لکوموتیو و واگن در طول سال کردن شرکت راه آهن نظر صرف 2.

99دسترسی در طول سال از هزینه های انرژی و حق کردن شرکت راه آهن  نظر صرف 3.

ه ای که فاصله اجتماعی بگونقطارهای کوپه ای و اتوبوسی برای حفظ فاصله بکارگیری الگوی جدید نشستن مسافران داخل 4.
.گردداستاندارد رعایت 

یهر شرکت به صورت آنالین یا آفالین در راستای پایش و پیشگیری و آموزش و اطالع رسانAPPاستفاده از پتانسیل 5.

ر طول از مسافران برای به همراه داشتن اغذیه مورد نیاز ددرخواست و نوشیدنی و تعطیلی عرضه و فروش خوراکی اعم ازغذا 6.
سفر

بلیط و دفاترهای تهیه فروش بلیت به منظور کاهش خطر سرایت صرفا از طریق اپلیکیشن 7.



قطارداخل...وضدعفونیهایمحلولدادنقرار8.

قطارداخلوایستگاه هادرنقدیبصورتفروشوخریدفعالیت هایانجامعدم9.

قطارهاداخلدرکروناویروسبیماریدرباره یاطالع رسانیپوسترهاینصب10.

انامکحدتابارهایشانجابجاییبرایمسافرانازدرخواستوبارحملنیروهایتعدادکاهش11.

دستکشوماسکپوششبهمسافرینالزام12.

له،فاصرعایتنظرازقطاروسکوداخلمسافرانپایشبرایصرفاًخاصافرادبکارگیری13.
(قطارروساینهوماموریننه)دستکشوماسکپوشیدن



وترکممسافرتعدادکردنسوارالنفععدمجبرانجهتبلیتقیمت%30افزایش14.
ضدعفونیهایهزینه

.گرددمیضدعفونیکاملطوربه؛مسافرینشدنسوارازقبلبارهرقطار15.

(مهماندارطریقازکنترل)واگنراهروداخلهمزماننفر3حضورعدم16.

دررمگ)هوشمندهایروشبکارگیریطریقازمهاندارومسافرحضوریغیرارتباط17.
(خاصمواقع

رستورانتعطیلی18.


