“مقاالت”

تأثریات شیوع ویروس کرونا بر حملونقل رییل سایر کشورها

عرفان قربانعلی کارشناس حمل و نقل

معصومه کارگر دانشجوی ارشد حمل و نقل ریلی

طبق برآورد اتحادیه بینالمللی راهآهنها ( )UICدر جوالی سال  ،۲۰۲۰درآمد حمل بار ریلی جهان در این سال نسبت به سال
گذشته نزدیک به ده درصد کاهش خواهد یافت .در حالیکه این رقم برای بخش مسافری در حدود سی درصد برآورد شده است.
در نهایت کل خسارت حملونقل ریلی در سالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱به  ۱۲۵میلیارد دالر خواهد رسید .بعید به نظر میرسد که میزان
درآمدهای بار در حملونقل ریلی در مناطق مختلف جهان در سال  ۲۰۲۰به سطح درآمدهای سال  ۲۰۱۹بازگردد.

همهگیــری ویــروس کرونا باعث کاهــش تولید
گازهــای گلخانــهای در دنیا شــده اســت امــا نباید
نســبت به اثــرات ایــن ویــروس بر محیطزیســت
خوشبیــن بــود زیرا انتظــار میرود با پایــان یافتن
همهگیری مجددا انتشار گازهای گلخانهای افزایش
یابــد .مشــابه آنچه در بحران مالی ســال  ۲۰۰۸رخ
داد .ایــن بحران باعث کاهش یــک درصدی تولید
گازهای گلخانهای شــد اما با عبــور از بحران ،میزان
انتشــارگازهــای گلخانــهای به پنج درصــد افزایش
یافــت .بــرای جلوگیــری از بازگشــت افزایش تولید
گازهــای گلخانــهای پس از پایــان همهگیری ،ایجاد
تغییرات ســاختاری ضروری خواهد بود .از آنجایی
که بخش حملونقل نقش اساسی در تولید گازهای
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گلخانهای دارد ،ترویج روشهای حملونقل مانند
ریلی که ســازگاری بیشــتری با محیطزیست دارد از
اهمیت زیادی برخوردار است.
حملونقل ریلی مســافری نسبت به حملونقل
جادهای و هوایی در زمان شــیوع کرونا برتریهایی
خواهد داشــت .به عنوان مثــال در هرکوپه امکان
حضــور تعداد کمتری مســافر وجــود دارد بنابراین
فاصله اجتماعی رعایتمیشــود و ایمنی مسافران
نیــز حفــظ میشــود .عــاوه بــر آن امــکان ردیابی
مســافران در واگنها و شناســایی مسافرانی که در
معرض ویــروس بودهانــد ،وجــود دارد .همچنین
حملونقــل ریلی یــک روش حملونقل مقرون به
صرفه با توجه به محدودیتهای جدید بهداشــتی
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است و امکان حفاظت از مسافران قبل از ورود به
ایســتگاه قطار وجود دارد .به عنوان مثال میتوان
با نصــب دوربینهــای حرارتی دمای بــدن چندین
مســافر را به طور همزمان اندازهگیری کرد .به دلیل
ویژگیهــای واگنهــای مســافری امکان پاکســازی
عمیــق و ضد عفونی آنها بین هر ســفر نیز وجود
دارد]2[ .
آمریکا و کانادا
در جلسهای که کمیته حملونقل ،علم و تجارت
ســنا برای بررسی تأثیر ویروس کرونا در حملونقل
ریلــی بار و مســافر برگزارکرد ،ویلیــام فالین ،مدیر
عامــل امتــرک ،اعالم کرد کــه تعداد مســافران در
مارس  ۲۰۲۰در حدود  ۹۷درصد کاهش داشته و به

چهار هزار مسافر در روز رسیده است .همچنین این
کاهش چمشــگیر مسافران باعث شده است که در
برخی مناطق ،سرویسهای روزانه به سه سرویس
در هفته کاهش یابد.
فالیــن پس از تشــریح تأثیــرات این بحــران بر
بودجه امترک ،ازکنگره درخواســت منابع مالی برای
جبران کمبودهای این شرکت کرد]3[ .
همچنیــن فالین اعــام آمادگی کرده اســت که
هزینههای عملیاتی امترک را در سال  ،۲۰۲۱پانصد
میلیــون دالرکاهش دهد .زیرا پیشبینی میشــود
که تعداد مسافران به دالیلی مانند تغییر رفتارهای
مــردم ،افزایــش دورکاری و کاهــش درآمدهــا ،به
ســطح قبــل از فراگیری ویــروس کرونــا برنخواهد
گشــت ]4[ .براســاس قانون  ،CARESدپارتمان
حملونقل آمریکا یک میلیارد دالر برای حمایت از
امترک در بحران کرونا اختصاص داده اســت .از این
کمک هزینه برای جبران کاهش ســود این شــرکت،
پرداخــت حقــوق کارمندان و نگهداری شــبکه ریلی
مسافری میتوان استفاده کرد]5[ .
میزان کاهش حمل بار توســط حملونقل ریلی

در آمریکا در هر یک از ماههای ژانویه تا اکتبر سال
 ۲۰۲۰نســبت به سال  ۲۰۱۹در نمودار زیر مشخص
شده است]6[ :
ت حملونقل ریلی مسافری ویا ریل کانادا
شــرک 
در  ۱۸تیر ماه ( ۸جوالی) اعالم کرده است که هزار
نفــر ازکارمنــدان خــود را به دلیل بحــران کرونا ،به
طور موقت برکنار خواهد کرد ]7[ .همچنین بیشتر
قطارهــای ایــن شــرکت در زمان فراگیــری ویروس
کرونــا برای مدتی بــه حالت تعلیــق درآمده بود و
در تمام مســیرها به جز وینیپگ به چرچیل ،به یک
قطــار در روزکاهــش یافتــه بود .ایــن تعلیق و نیز
توقــت موقت قطارها به دنبــال اعتراضات بومیان
در فوریه  ،۲۰۲۰گسترهترین کاهش موقتی خدمات
در ویا ریل میباشد]8[ .
راهآهن ملی کانادا که در زمینه حمل بار فعالیت
میکند ،اعالم کرده است که در سه ماهه دوم سال
 ۵۴۵ ،۲۰۲۰میلیــون دالرکانــادا یــا  ۷۷ســنت به
ازای هر ســهم درآمد خالص داشته است .این رقم
نســبت به ســه ماهه دوم سال گذشــته  ۶۰درصد
کاهش داشــته است( .سال گذشــته  ۱/۳۶میلیارد
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دالر یــا  ۱/۸۹دالر بــه ازای هر ســهم درآمد خالص
داشــته است ).ســود ســه ماهه دوم راهآهن ملی
کانــادا نیــز  ۱۸/۹درصــد افــت داشــته و بــه ۳/۲
میلیون دالر کانادا رســیده اســت و نــرخ هزینه به
ســود این شرکت که در ســال گذشته  ۵۷/۵درصد
بوده اســت ،امســال به  ۷۵/۵درصد رسیده است.
تعداد کارمندان آن نیز  ۱۸/۷درصد نســبت به ســه
ماهه دوم سال گذشته کاهش داشته است]9[ .
اروپا
اتحادیــه اروپا در ژوئن  ۲۰۲۰مقررات جدیدی را
به منظور پاســخگویی بــه نیازهای اضطراری بخش
ریلــی در شــرایط شــیوع ویــروس کرونا پیشــنهاد
نمــود که به مالــکان ریلی اجازه میدهــد اقدام به
بخشــودگی یــا کاهش و یا دریافت بــا تأخیر هزینه
حق دسترســی بــه شــبکه و حذف جریمه کنســلی
مســیرهای قطــار (در بازه زمانــی اول مارس تا آخر
دســامبر  )۲۰۲۰نمایــد .در نظــر اســت ضــرر مالی
حاصلــه برای مالــکان زیرســاخت ریلــی در انتهای
ســال توسط دولتها جبران شود .این مقررات در
ســپتامبر  ۲۰۲۰به تصویب پارلمان اروپا رســید .بر
این اساس ،کشورهای عضو میتوانند کاهش هزینه
حق دسترسی را برای بخش مورد نظر (اعم از حمل
مســافر و حمل بار) اجرایی کنند .دولت فرانسه نیز
اعالم کرده اســت که حق دسترســی به شبکه ریلی
بــرای قطارهای باری تا پایان ســال  ۲۰۲۰بخشــوده
شــده و در ســال  ۲۰۲۱نیز به میــزان نصف کاهش
خواهند یافت]1[ .
شبکه تحقیقات ریلی اروپا ( )EURNEXانجام
مراحل زیر را بــرای حملونقل ریلی اروپا در بحران
کرونا توصیه میکند:
 -۱انعطافپذیــری :بــرای تقویــت صنعت ریلی
اروپا در برابر همهگیری و تهدیدهایی مشابه با آن،
باید اقداماتــی صورت گیرد .درکوتاه مدت صنعت
ریلــی بایــد بــه مدیریت نقدینگــی خود بپــردازد و
مهارتهای انعطافپذیری و تطبیق سریع با شرایط
را کســب کند .بــا توجه به کاهــش فعالیت قطارها
در این بحران ،فرصت مناســبی برای تمرکز بیشــتر
بــر تعمیــرات و نگهداری نــاوگان فعلی اســت .در
بلند مدت نیز توســعه زیرساختها و خودکارسازی
عملیات ضروری خواهد بود.
 -۲بازگشــت :نهادهــای اتحادیــه اروپــا بــرای
بازگشــت به شرایط سابق کســبوکار خود باید یک
برنامــه بــا جزئیــات کامل طراحــی کننــد و درکوتاه
مــدت ،میان مــدت و بلندمــدت ،اقداماتی را برای
بهبود شرایط مشخص کنند.
 -۳بازســازی :صنعت ریلــی و نهادهای اتحادیه
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اروپــا بــرای ســازگاری بخــش ریلی با شــرایط پس
از بحــران باید بازســازی شــوند .با توجــه به مزایای
حملونقل ریلــی ،بودجه موردنیاز بــرای تحقیق و
توســعه بخش ریلی باید مشــابه با سایر روشهای
حملونقل باشــد .همچنین تنظیم سیاســتهایی
برای رشــد اقتصــادی و توســعه حملونقل ســبز
ضرورت دارد.
 -۴اصالح :کمیســیون اروپا در استراتژی جدید
صنعتی خود قبل از بحران کرونا ،با برجســته کردن
نقش بخش ریلی ،هدف خود را حفظ رقابت جهانی
صنعــت اروپا عنوان کرده بود .اما این موضع اروپا
نســبت به بخش ریلی به قبــل از بحران برمیگردد
و در حــال حاضــر آمادگــی مقابلــه بــا عواقب این
بحــران را ندارد و باید عالوه بر حفظ رقابت جهانی
صنعت ،چشــمانداز سیاســی جدیدی برای راهآهن
درنظر بگیرد.
 -۵تحقیق :چالشهای پیشروی سیســتم ریلی
اروپا در زمان همهگیری و پس از آن ،نیازمند برنامه
تحقیقاتی در سراســر اروپاست .بنابراین همکاری با
دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی باید تقویت شــود تا
راهحلهــای نوآورانــهای در فناوریهــای ریلی ارائه
شود .برخی از حوزههای تحقیقاتی شامل دیجیتالی
کردن فرآیندهای وابسته به عملیات دستی ،تجزیه
و تحلیلهــای چندبعدی بر روی الگوهای عرضه و
تقاضــا ،تحقیق درباره روشهای کاهش هزینههای
عملیاتی از طریق سیاستهای جدید حملونقل و
اقدامات قانونی و تحقیقات میانرشتهای برای ارائه
رهنمودهایــی برای حملونقل ریلی در زمان بحران
سالمت میباشد]2[ .
درآمد شرکت حملونقل ریلی دویچه بان آلمان
در نیمه اول سال  ۲۰۲۰در مقایسه با نیمه اول سال
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 ۲۰۱۹به میزان  ۱۱/۸درصد کاهش داشــته اســت.
البتــه با کاهش محدودیتهای دولت آلمان از ماه
می در رابطه با کرونا ،فعالیتهای این شــرکت نیز
دارد بهبود پیدا میکند .درآمد شــرکت ملی راهآهن
فرانســه ( )SNCFنیز با کاهــش  ۲۰/۹درصدی در
نیمه اول ســال  ۲۰۲۰در مقایســه بــا  ۲۰۱۹مواجه
شد و از  ۲۰/۹۸میلیارد دالر به  ۱۶/۵۹میلیارد دالر
کاهش یافت]10[ .
برخــی از اقداماتــی که  SNCFدر زمان شــیوع
کرونا انجام داده است عبارت است از -۱ :مسافران
برای هر ســفر باید گواهی داشــته باشــند که نشــان
دهــد آنهــا امکان خروج از خانه را داشــتهاند-۲ .
بــا توجه به دشــوار بــودن برنامهریزی ســفر در این
شرایط ،برای قطارهای TGV INOUI, OUIGO,
 Intercitésو TERتــا  ۲۱ژانویه  ۲۰۲۱هزینهای
بــرای اســترداد بلیــط دریافت نمیشــود -۳ .تمام
بزرگســاالن و کــودکان باالی یازده ســال در صورت
نزدن ماسک در قطار و ایستگاهها ۱۳۵ ،یورو جریمه
میشوند -۴ .عالمتگذاریهای مخصوصی درکف
ایســتگاهها بــرای رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعی
انجام شــده اســت و همچنین روشهای مدیریت
صف در مقابل فروشگاههای ایستگاهها نصب شده
اســت -۵ .از دوم نوامبــر نیز پذیرایــی در قطارهای
این شرکت انجام نمیشود]11[ .
دولــت انگلیــس از ابتــدای شــیوع کرونــا تــا
ســپتامبر  ۲۰۲۰برای جبران خســارتهای وارد شده
به شــرکتهای حملونقــل ریلی این کشــور۳/۵ ،
میلیــارد پوند پرداخت کرده اســت ]12[ .در پاســخ
به تأثیرات ویروس کرونا بر راهآهن انگلیس ،دولت
این کشــور تصمیم گرفته است تا سیستم فرانچایز
در راهآهــن انگلیس را بــا توافقنامه جدیدی به نام
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 ERMAsجایگزین کند .این قراردادهای جدید به
راه ّآهن انگلیس این امکان را میدهد که اصالحات
اساســی را آغــازکنــد .به عنــوان مثــال اپراتورها را
ملزم بــه هماهنگی بهتر با یکدیگــر و پایین آوردن
هزینههای بیشاز حد راه ّآهن میکند.
گرنــت شــاپس ،وزیــر حملونقل انگلیــس ،نیز
اعالم کرده اســت که مدل خصوصی ســازی که ۲۵
سال پیش به تصویب رسیده است ،باعث افزایش
قابل توجهی در تعداد مســافران شــده اســت .اما
شــیوع کرونــا ثابت کرده اســت که دیگــر این مدل
کارآیــی نــدارد ]13[ .میک کاش ،دبیــرکل اتحادیه
 RMTانگلیــس ،معتقــد اســت کــه شــیوع ایــن
ویروس ثابت کرده است که شرکتهای حملونقل
ریلی خصوصی اتالف وقت و پول هســتند و زمان
آن رســیده اســت که واســطهها را از راهآهن حذف
کنیم]12[ .
میزان کاهش مسافران در شرایط فراگیری کرونا
در کشــورهای اروپایی در شــکل زیر مشخص شده
است:
آسیا
کمیســیون اقتصادی و اجتماعی ســازمان ملل
متحــد بــرای آســیا و اقیانوســیه( )ESCAPدر
مقالهای به بررســی تأثیرات شــیوع کرونا بر بخش
ریلی در آســیا و اقیانوســیه میپردازد و چالشها و
فرصتهای موجود را بررسی میکند .در این مقاله
عنوان میشود که راهآهن منطقه باید از این بحران
بــه عنوان فرصتی بــرای تثبیت بیشــتر اعتبار خود
بــه عنوان پایدارترین شــیوه حمل و نقل اســتفاده
کنــد .دیجیتالی شــدن راهآهن ،کاهــش و یا حذف
کربن در حملونقل ریلی ،ادغام با ســایر روشهای
حملونقل و مشارکت با ذینفعان اصلی برای جذب
بار بــه راهآهــن از فرصتهای اصلــی راهآهن برای
افزایش مزایای رقابتــی خود پس از این همهگیری
میباشد]14[ .
شــرکت راهآهــن شــرق ژاپــن ازکاهــش ۵۵/۲
درصدی درآمد عملیاتی خود در ســه ماهه منتهی
به ماه ژوئن  ۲۰۲۰خبر داده است( .از  ۷/۰۶میلیارد
دالر در مدت مشــابه ســال  ۲۰۱۹به  ۳/۱۷میلیارد
دالر در ســال  ۲۰۲۰کاهش داشــته اســت ).شرکت
راه ّآهن مرکزی ژاپن نیز در آمد عمیاتیاش در ســه
ماهــه منتهــی به ژوئــن  ۲۰۲۰در مقایســه با مدت
مشابه در  ۲۰۱۹به میزان  ۷۲/۷درصد کاهش یافته
است]10[ .
رئیــس راهآهــن هند در یــک کنفرانــس مجازی
اعــام کرد که راهآهن هند انتظــار دارد که در زمان
فراگیــری کرونا تنها  ۱۵-۱۰درصد از درآمد ســاالنه

معمول خود را از بخش مســافری به دســت آورد.
از آوریل تا جوالی ســال گذشته راه ّآهن هند ۳۹۴
تن محموله حمل کرده است اما حمل بار در مدت
مشــابه امســال کاهش یافته و به  ۳۲۲تن رسیده
است.
مطالعات نشان میدهد که درآمد بخش بار بعد
از حــدود چهار یا پنج ماه از شــیوع ویروس کرونا،
بهبود مییابد .در حالیکه در بخش مســافری بیش
از نه ماه زمان میبرد تا بهبود یابد .همانطورکه در
ماه سپتامبر  ۲۰۲۰نسبت به سال گذشته ،ده درصد
حمل بار در هند رشــد داشته اســت .بنابراین یکی
از اســتراتژیهای راهآهن هند این است که کاهش
درآمــد در بخش مســافری را از طریــق بخش باری
جبران کند و هــدف خود را افزایش پنجاه درصدی
حمل بار اعالم کرده است .طبق اعالم راهآهن هند
برای رســیدن به این هدف در حال حاضر میانگین
ســرعت قطارهــای باری در این کشــور به میزان دو
برابر افزایش داشته است]16[ ]15[ .
شیلپی بیشنوی ،مدیر تبلیغات راهآهن هند ،در
مقالهای به بیــان راههایی که راهآهن هند میتواند
ش آمده به عنوان یک فرصت استفاده
از بحران پی 
کنــد ،پرداختــه اســت .بیشــنوی معتقد اســت که
بــرای اســتفاده از فرصتها ،بحران الزم اســت .در
سالهای  ۲۰۲۱-۲۰۲۰شاهد تأثیرات شیوع ویروس
کرونا بر اقتصــاد ملی و بینالمللی خواهیم بود که
در بخشهــای مختلف حملونقل از جمله راهآهن
اثر خواهد گذاشــت .راهآهن هند نیز این انتخاب را
دارد که بحــران موجود را به عنوان یک فرصت در
نظــر بگیــرد و بخشهای مختلف باری و مســافری
خود را اصالح کند .این زمان مناســبی برای ترســیم
نقشــهی رشــد بــرای پنج تا ده ســال آینده اســت.
راهآهن عالوه بر داشتن قابلیتهای قابل توجه در
بســیج منابع و نیروی انسانی ،توانایی کمک به رفع
نیازهــای جدیدی کــه در زمان شــیوع این ویروس
بــه وجود آمده اســت را نیز دارد .بــه عنوان مثال
نقــش مهمی در تأمیــن کاالهای اساســی با انتقال
مــواد غذایی ،تجهیزات پزشــکی و دارو دارد .ســه
حــوزهای که راهآهــن هند را قادر میســازد تا مدل
جدید بیزینس خود را ایجاد کند عبارت است از:
 -۱ســازماندهی مجدد بخش مسافری :راهآهن
مدت زمان زیادی اســت که تشــخیص داده اســت
کــه بایــد یارانهی بخش بــاری کاهــش و به بخش
مســافری داده شــود .امــا از آنجایــی کــه قیمــت
خدمات مســافری از هزینهی صرف شــده برای آن
کمتر اســت و همچنان راهآهن متحمل خســارات
زیادی میشود ،سازماندهی مجدد بخش مسافری

ضــروری اســت .بــه خصــوص در حــال حاضر که
خدمات مســافری به حالت تعلیق درآمده اســت،
زمان مناســبی برای ارزیابی کلی بخش مســافری و
از نظر دو معیار ضرورت و عملی بودن اســت .این
دو معیــار را میتــوان از طریــق فاکتورهایــی مانند
دردســترس بــودن ســایر روشهــای حملونقــل،
مقرون به صرفه بودن حملونقل ریلی در مقایسه
بــا ســایر روشهــای حملونقل ،مســافت و زمان
مشــخص کرد .در بعضی مناطق ،جادههای توسعه
یافتــه و یا سیســتم حملونقل ســریع انبوه مانند
متــرو وجود دارد .در این مناطــق راه ّآهن میتواند
به ســمت کاهش خدمات خود اقدام کند .راهآهن
بایــد اســتراتژی بخش بــه بخش را انتخــاب کند و
خدمات هــر منطقهای که متقاضــی کمتری دارد را
کاهش دهد و با انجام تحلیلهای پایهای ،خدمات
مســافری کــه بایــد باقی بماننــد یا حذف شــوند را
مشخص کند.
 -۲مدلســازی مجــدد بیزینــس بخــش بــاری:
هزینههــای لجســتیک در هنــد بســیار بیشــتر از
کشــورهای توسعه یافته است .سازماندهی بخش
مســافران ،به راهآهــن هند این امــکان را میدهد
کــه منابع خود را بیشــتر بر روی حمــل بار متمرکز
کند .از جمله این منابع میتوان به ظرفیت شــبکه،
تجهیــزات حملونقل و نیروی انســانی اشــاره کرد.
انتظــار مــیرود کــه این امــر منجر بــه حملونقل
کارآمدتــر و افزایــش حمــل بــار شــود .پیشبینی
میشود که به محض بازگشت شرایط عادی ،رقابت
شــدیدی در قیمت حملونقــل ریلی با حملونقل
جــادهای در حمل بار ایجاد شــود .اما میتوان این
رقابت را به همکاری تبدیل کرد .یکی از روشهایی
که میتوان برای متحد ســاختن حملونقل ریلی و
جادهای استفاده کرد ،ارائه راهحلهای لجستیکی به
مشتریان برای حملونقل درب به درب مانند ریلی-
جاده-ریلی و یا جاده-ریلی-جاده میباشــد .این کار
عــاوه بــرکمک مالی به راهآهن هنــد ،به طورکلی
به رشــد اقتصادی کشــور هند و کاهش هزینههای
حملونقل این کشور کمک خواهد کرد.
 -۳ایجــاد تنــوع در حمــل بــار :گزینههــای
مختلفــی بــرای حمل بــار ماننــد خدمــات کانتینر،
قطار سریعالســیر باری وجــود دارد .در بحران کرونا
کــه خدمات مســافرتی کاهش پیدا کرده اســت ،به
راهآهن هند این فرصت را داده اســت تا گزینههای
مختلــف حمل بار مانند قطارهــای باری کانتینری و
قطارهای برنامهریزیشده باری را ارزیابی کند]17[ .
از ژانویــه تا اکتبر  ۲۰۲۰تعداد مســافران راهآهن
روسیه در مسیرهای طوالنی  ۴۱/۵درصد نسبت به
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سال گذشته کاهش داشته است و از  ۹۹/۳میلیون
مســافر در ســال  ۲۰۱۹به  ۵۸/۱میلیون مسافر در
ســال  ۲۰۲۰رســیده اســت .حمل بار نیز در راهآهن
این کشور با  ۳/۲درصد کاهش از  ۱۰۶۶میلیون تن
به  ۱۰۳۱/۹میلیون تن رسیده است]18[ .
بانــک ســرمایهگذاری زیربنایی آســیایی ()AIIB
بــرای کمک به کاهش نقدینگــی موقتی که به دلیل
کاهش مســافر در زمان شــیوع کرونــا برای راهآهن
روســیه ( )RZDایجاد شــده اســت ،وامــی با ارز
محلــی معــادل ســیصد میلیــون دالر بــه راهآهن
روســیه اختصاص داده اســت .این وام در راستای
اهداف  AIIBو با استفاده از تسهیالت بانک برای
بهبود بحران کرونا ( )CRFتأمین شده است.
پاورقی:

1- International Union of Railways
2- The Senate Commerce, Science and
Transportation Committee
3- William J. Flynn
4- Amtrak
5- Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security
6- Via rail
7- Winnipeg
8- Churchill
9- Canadian National Railway
10- operating ratio
11- European Rail Research Network
of Excellence
12- Resilience
13- Return
14- Reimagination
15- Reform
16- Research
17- Deutsche Bahn
18- franchise
19- Emergency Recovery Measures
Agreements
20- Grant Shapps
21- Mick Cash
22- National Union of Rail, Maritime
and Transport Workers
23- United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the
Pacific
24- Shilpi Bishnoi
25- necessity
27- viability
28- container cargo trains
28- scheduled parcel trains
29- Asian Infrastructure Investment
Bank
30- Bank’s COVID-19 Crisis Recovery
Facility
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