حمل و نقل جاده اي:
به صورت سنتي ،مهمترين زير بخش حمل و نقل کشور ،حمل و نقل جاده اي مي باشد .جابجايي بار و
مسافر بعنوان برونداد سيستم حمل و نقل جاده اي ،از جمله شاخصهاي مهم اين زير بخش مي باشد
در حال حاضر ،استان با دارا بودن  399کيلومتر آزادراه 1646 ،کيلومتر بزرگراه  2159 ،کيلومتر راه
اصلي  1199 ،کيلومتر راه فرعي  5531 ،کيلومتر راه روستايي  ،نقش بسيار مهمي در بخش حمل و نقل
جادهاي کشور ،ايفا مينمايد.
اهميت اين نقش با علم به اين موضوع که بيش از  22درصد آزادراهها و بزرگراه ها در اين استان قرار
گرفته  ،پررنگ تر مي گردد.
تراکم راههاي همسنگ استان معادل 22/3کيلومتر در  100کيلومتر مربع مي باشد که در مقايسه با
تراکم  23درصدي در راههاي همسنگ کل کشور  ،از نظر اين شاخص ،در سطح پائينتر از ميانگين کشور
قرار گرفته است.
از نظر شاخصهاي حمل بار و جابجايي مسافر  ،استان اصفهان با دارا بودن  12/7درصد حمل بار و
 7/3درصد از جابجايي مسافر کشور ،به ترتيب داراي رتبه اول و سوم در سطح کشور مي باشد.

خالصه وضعيت حمل و نقل جاده اي استان اصفهان تا پايان برنامه پنجم
طول كل راهها (منهاي راههاي روستايي) (كيلومتر)

5511

جمعيت (هزار نفر)
مساحت خاكي ()km^2

107045

طول كل بزرگراهها (كيلومتر)

1646

مركز استان

اصفهان

طول كل آزاد راهها (كيلومتر)

399

تعداد شهرستان

23

طول راههاي شرياني (كيلومتر)

2015

تعداد شهر

107

تعداد پلهاي استان

15982

تعداد دهستان

126

تعداد راهدارخانه هاي استان

29

تعداد پايانه هاي كاال و شهركهاي حمل و نقل فعال

6

تن-كيلومتر كاالي طي شده عبوري از استان (ميليون)

22192

تعداد پايانه هاي عمومي مسافري فعال

25

تن-كيلومتر كاالي طي شده از مبدا استان (ميليون)

19913

تعداد مجتمع هاي خدماتي-رفاهي فعال

36

ميزان كاالي حمل شده از مبدا استان (هزار تن)

42524

تعداد پاسگاه هاي پليس راه

13

تعداد سفرهاي باري از مبدا استان (هزار سفر)

2651

تعداد پايگاه هاي اورژانس جاده اي

68

تعداد پايگاه هاي هالل احمر جاده اي

33

نفر-كيلومتر مسافر طي شده عبوري از استان (ميليون)

4382

تعداد مراكز معاينه فني مكانيزه

8

نفر-كيلومتر مسافر طي شده از مبدا استان (ميليون)

4034

تعداد پارك هاي ترافيك موجود

8

ميزان مسافر جابجاي شده از مبدا استان (ميليون نفر)

17

سهم پايانه ها از جابجايي كاالي استان (درصد)

تعداد سفرهاي مسافري از مبدا استان (هزار سفر)

4879

34

1136

تعداد شركتها و موسسات فعال باري

458

تعداد شركتها و موسسات فعال مسافري

137

