
 

 

 معرفی شهر جدید پردیس    
 

 شهر جدید پردیس :نام شهر جدید

 تهران :نام شهر مادر

 کیلومتر 71 :درفاصله از شهر ما

 32/73/7231 :تاریخ تصویب طرح مکانیابی

 71/5/7211 :تاریخ تصویب طرح جامع

 نفر 313111 :جمعیت مصوب طرح جامع



 
 

، از جنوب به روستای کرشت، سیاه پردیس از شمال به سلسله جبال البرز، از غرب به منطقه جاجرود. کیلومتری شرق تهران در مسیر جاده هراز واقع گردیده است 71شهر جدید پردیس در 

 .و طاهرآباد و از شرق به بومهن محدود می گردد نگس

هر تهران به عنوان پایتخت و مرکز مکانیابی شهر جدید پردیس در منطقه شهری تهران با توجه به شرایط طبیعی منطقه و اهداف دولت صورت گرفته که با عنایت به موقعیت حساس ش

این شهر با برنامه . تهران از نظر جذب جمعیت حایز اهمیت است نقش شهر جدید پردیس در ناحیه شرقی منطقه شهری. سیاسی و اداری کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد

 .ریزی توانسته نقش مهمی در این زمینه ایفا نماید

 و سیاحتی، موقعیت خاص طبیعی، ارتفاعات، آب و هوای مطبوع و جاذبه های طبیعی، شیب و پوشش گیاهی مناسب با چشمهتوریستی  _شهر جدید پردیس با قابلیت های گردشگری 

ان، منطقه پیست آبعلی، دریاچه منطقه آبشار کمرد، منطقه جوزک، منطقه واصفج از جمله داز زیبایی را به وجود آورده است،سارهای جاری در جای جای طبیعت و در چهار فصل سال چشم ان

یست ها، گردشگران و ار، و بسیاری از مکان های دیدنی و تاریخی که با نزدیکی به شهرستان دماوند، می تواند اوقات فراغتی سالم و به یاد ماندنی در ذهن تورو منطقه الر، دریاچه ت الرسد

فاز دیگر تحقیقاتی، صنعتی و توریستی  3و  ز آن مسکونیفا 3فاز که  9هکتار وسعت و شامل  2311در حال حاضر با توجه به آخرین مصوبات، این شهر دارای حدود . مسافران داشته باشد

ک فناوری پردیس به هم اکنون در این شهر مشغول فعالیت هستند و پار... امکاناتی همچون مراکز متعدد تجاری، آتش نشانی، اورژانس، پلیس انتظامی، راهنمایی و رانندگی و . می باشد

 .عنوان مهم ترین و اولین پارک فناوری بین المللی ایران در مجاورت این شهر واقع گردیده است

_  از دیگر ویژگی های پردیس، آزادراه تهران. از جمله طرح های در دست احداث این شهر می توان به پروژه مترو اشاره نمود که آینده ای روشن را برای پردیس رقم می زند

کیلومتر  35 ردیس با تهران را ازمی باشد که با بهره برداری از این آزادراه حلقه ارتباطی از شرق تهران به استان های شمالی و شمال شرق تسهیل شده و فاصله شهر جدید پپردیس 

 .است کیلومتر رسیده 71به 

 

 


