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منطقه تقسیم شدند ۵استانهای کشور به   

منطقه خبر داد ۵معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم بندی استانهای کشور به  . 

ه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور در گفت وگو با تسنیم از تقسیم بندی استانهای جواد ناصریان معاون توسع

منطقه خبر داد و گفت: استان هایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم افزایی و  5کشور به 

 .تبادل تجربه در یک منطقه قرار گرفته اند و جلسات مشترکی را برگزار می کنند

استانهای اصفهان، »، « 0های تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، البرز و قم را در منطقه استان»وی 

استان های » ، «2فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد را در منطقه 

کرمانشاه، ایالم، »، «1آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیالن و کردستان را در منطقه 

خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، » و « 4لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان را در منطقه 

تقسیم بندی کرد و گفت: دبیر منطقه اول تهران، دبیر منطقه  5را در منطقه « کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان

دبیر منطقه چهارم کرمانشاه و دبیر منطقه پنج خراسان رضوی دوم اصفهان، دبیر منطقه سوم آذربایجان شرقی، 

 .هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور هدف از تقسیم بندی استانها را ایجاد هم افزایی، انتقال تجربه 

شده، این ها، تبادل اطالعات و توسعه منطقه ای دانست و افزود: یکی از برنامه ها که توسط وزیر کشور ابالغ 

بود که بتوانیم استانها را به چند منطقه تقسیم کنیم و استانها از تجربه های یکدیگر بهره بگیرند . 

ناصریان تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف این بود که به جای توسعه خود استان ها، منطقه ها را توسعه 

نطقه باعث شد تا به جای آنکه استانها مسیر م 5دهیم و این مهم یکی از اولویت ها به حساب می آید و تشکیل 

طوالنی را طی کرده و برای رفع مشکالت به تهران بیایند، موضوعات مشترک خود را با استان های همجوار 

 .مطرح کنند و راه حل مناسب را بیاندیشند

توجه شده است،  وی با بیان اینکه در منطقه بندی استان های کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات

منطقه هر دو ماه یکبار خبر داد و اظهار داشت:  5از برگزاری جلسات مرتب بررسی استان های تقسیم شده به 

ماه یک بار و به صورت چرخشی در استان های زیر مجموعه هر منطقه برگزار می شود، در  2این جلسات هر 

داردهر جلسه استاندار استان میزبان ریاست جلسه را برعهده  . 

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: البته بر حسب ضرورت ممکن است این جلسات زودتر برگزار شود که 

 .بستگی به شرایط استانها دارد


