دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
راهنمای شماره های داخلی
تلفن گویا

فکس دبیرخانه

فکس روابط عمومی

تلفن مستقیم هر شخص

75207000

22058657

22015936

شماره داخلی 75207+

ساختمان:
طبقه اول
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طبقه دوم

معاونت توسعه مدیریت

طبقه سوم

معاونت

معاونت

فرهنگی ،گردشگری و صنایع خالق

برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق

دفتر معاونت

دفتر معاونت

دفتر معاونت

طبقه چهارم

طبقه پنجم

معاونت تولید ،صادرات ،فناوری

مشاورین

دفتر معاونت

دفتر مشاوران

جعفری ،علیرضا

معاون

رستمی ،محمدرضا

معاون

معزالدين ،محمد

معاون

افتخاری ،اکبر

معاون

اله داد ،محمد امین

845

يوسفیان ،محمدرضا

700

عابدی ،پور محمد

600

قهرمان ،فاطمه

500

عطريانفر ،محمد

طاهريانفر ،حسین

800

پارسامنش ،مريم

705

صفرزاده ،زهره

604

معطی ،عادل

507

عالیخانی ،علی

321

مشاوران

706

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه

میرزايی ،محمد

327

و سرمایه گذاری

موحدی ،علیرضا

322

زنجانیان ،علیرضا

323

مدیر

مددی ،گرشاسب

317

511

ملک زاده ،مصطفی

316

صفدری ،مجید

329

مدیریت امور اداری و مالی

مدیریت فرهنگی ،هنری و اجتماعی

حجتی ،معصومه

مدیر

قدس ،محمدرضا

811

حسنلو ،علی

نادی ،حمید

812

بوربور حسینبگی ،مجید

اداره پشتیبانی و تشریفات

عبدالرحیمی ،محمدرضا

مدیر

مدیر

سجودی ،الهام

611

721

مهرجو ،محمد حسین

612

سوادی ،پوريا

613

آرين کیا ،سمیه

614

چنگیزی محمدی ،مريم

615

صادقی رهورد ،آذر

616

مدیریت
توسعه صنایع فرهنگی و خالق

خیامین ،علیرضا

مدیر

غالمخواه ،حسین

821

نوری ،سید سجاد

مدیر

عزيزی ،مهدی

823

غالمی ،میثم

732

ملجائی ،سید محسن

824

رحیمیان ملكی ،داوود

825

سامری ،فرشید
سنايی ،جاويد

مدیریت سالمت ،ورزش و آموزش

828

مدیریت مجامع و حسابرسی داخلی

شاه کوهی ،شعبان

مدیر

گرامی ،ايمان

831

خسروی فر ،سمیه

833

دهقان ،علی

مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی

مدیریت توسعه و تحول اداری
طاهريان ،مجید

صباغان ،هانی

مدیر
741

رضوی ،سید جواد

مدیر

ممانی ،زينب

753

جمال امیدی ،مائده

752

مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد

مدیریت گسترش و تسهیل تولید
عبدی اسكويی ،محمود

مدیر

عزتی ،محمدرضا

521

عسگری ،حسین

522

کوچكیان ،مسعود

مدیر

شیخ اکبری زاده ،آرزو

621

آذربون ،اباذر

623

320

ملک زادگان ،محمدحسین

326

ديوان محاسبات

428-429

طبقه همکف
دبیرخانه مکاتبات

خرمالی ،ناصر

مدیر

مقدم ،مونا

531

سامنی ،بابک

818

سلیمانی ،لیال

532

پروانه ،عباس

819

رعیتی ،مهدی

مدیر

ابراهیمی ،نیره

533

اکبری ،مجتبی

817

اصالنی ،رضا

632

احمدی ،معصومه

534

مدیریت فنی و امور زیربنایی

مدیریت هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی

مدیر

آهنگران ،جعفر

باقری ،نیما

841

عباس پور ،جواد

برزگری ،عباس

842

پیرداده ،محسن

643

نوروزی ،فاطمه

843
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معاونت حقوقی و امور مجلس

22015943-5

خلیلی ،عبدالرسول
حورسی

صادرات و امور گمرکی

مدیر

حوزه ریاست

خضرايی منش ،محمد

مدیریت گسترش و تسهیل

641

ساختمان:

مدیریت انتقال فناوری های پیشرفته

347

مدیریت روابط عمومی

مدیریت حراست

گروسی ،حسین

معاون

محمودی ،داود

مدیر

کسرايی ،درنا

مدیر

منزوی زاده ،محمود

مدیرکل حوزه

موسوی ،شهرام

406

هزارخوانی ،نجمیه

364

اسدی ،مهنوش

354

دارابی ،حسین

302 - 332

زمانی ،شبنم

401

شهیدی ،آمنه

351

ياوری ،جواد

303 - 346

خنجری ،مجتبی

400

مختاری ،ابراهیم

352

امینی ،زهرا

348

خلیلی ،عبدالرسول

511
دبیرخانه محرمانه

حجی زاده ،عباس

رییس دبیرخانه

بازرسی کل کشور

324

مدیریت امور مجلس
يوسفی ،محمد

مدیر

زارعی ،حمید

411

مدیریت امور حقوقی
پوراحمدی ،محسن

مدیر

محبی ،نسرين

421

پرتال جامع

www.freezones.ir

قربانپور ،هاشم

422

پايگاه خبری

www.freena.ir

