فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ  95 /6 /1لغايت 95 /6 /31
سديف

هـخصات

1

ويف خيثي

ًام صاحة ؿيء
هيٌا يؼمَتي -هؼصَهِ تشات صادُ -احؼاى هالصادُ -حذيمِ ويايي -فاطوِ پاسػا اصل -فاطوِ واهياتي -ػلي اوثش ػشب اػذي -هؼصَهِ خليفِ اي-
آسصٍ ػيذي -ػلي اوشاهي -ػيذُ الذع تيذسًگي -ػاخذُ ؿشيفي ًيا -ػلي اوثش خلَاًيً -شگغ هله ًداس -ػْيال فخاسي -پيواى صيٌال پَس-
هحوذ داًـوٌذي -پشيؼا اػذپَس -حويذسضا ؿيشهحوذي -حويذسضا طيثي -غالهشضا اهيشؿمالي -طٌاص ػشائياى -هشين اهشايي -خؼشٍ اًذاچِ-
اهيذ سحواًي -هدتثي صسَّى -سٍح ا ...واسگش -فاطوِ فالح ًظاد -هحوذ طاّشي -اهيش اصغشي -هيٌَ صسيي الثال -اتَالماػن دسٍدياى -صّشا
ٍسهماًي -داٍد آتي -حؼيي تيؼَى -الْام هٌصَس -فشؿتِ اسٍخي -ػيويي هختاسي -هحوذاهيي ػليوي -سضا ّادي پٌاُ -الْام ػتَدُ ًظاد-
هحؼي ؿاُ حؼيٌي -سضا ؿىَسي -فشٍؽ ػيفَسي -هديذ يىتايي -تْدت فشّادي -فاطوِ وشيوي -هصطفي پيشاػتِ -تْاسُ واظوي -حاهذ
ستيؼي -ػليواى اؿىَسياى -هشين للي صادُ -هْياس هائذُ -يگاًِ ؿوؼي -الْام هحوذي  -حؼيي هيشصايي -هحوَد سضايي -حؼيي تتشً -يوا
اتشؿي -ايشج خوـيذي -ثشيا خَؽ ًَاص -ػحش اطويٌاى -هْـيذ صذسايي -صيٌة حثيثي -هٌْاص ياسهحوذصادُ -هٌيظيِ ثاًي خاًي -هحوَد
هحوذي -فاطوِ ًادسي فش -ػداد ستاؽ -اتشاّين وشيوي -هليحِ واِّ -هحثَب تٌذػلي -هْذي گَيا -هدتثي حماًي -پشٍيي آرس -صّشا
خاوـَس -صّشا صيادي -صّشا ػيذاحوذ ؿشيفي -ػثذالخالك صاسػي -صّشا اٍسٍخي -هشين سػَلي -ػپيذُ ػشآتاداًيً -يوا وشيويً -شگغ
ايواًي -تْاسُ تختياسي *

2

واست
ؿٌاػائي

سضا حك ؿٌاع -فيشٍص گشاًٍذي -اوشم پيواًي -هشين تشخي -سضا ؿاوشي -احؼاى صالحياى -هْشاى هدشي ًياً -شخغ سؿادي -ػيؼي
پَسهحوذ -لذست ا ...هؼظوي -پشّام ػيام ّوايَى -هحؼي لٌثشي -صيٌة ػيف ا -...صيٌة چيت ػاصياى -اهيي اػوؼيلي -ػيذّادي ػيذي-
الذع اوثشياى -ؿْشصاد هاّا -حويذ ًؼيوي *
هيثن هحوذي -ػلي ياٍستشتشيً -ؼشيي خؼفشي -ػؼيذ هْذٍي پاسػا -اسػالى لشتاًيً -ؼيوِ ٍلي خاًي -هْتاب لذيويً -صشت ا ...هصطفَي-
هيالد پَسًگ -سهضاى تشاتي -حويذ صفايي -اهيش تالشي -هحوَد وشيوي -هشين هتمي صادُ  -ػيذاحوذ طاّشصادُ -داًيال اصغشي -فشاهشص

گَاّيٌاهِ

3

ػؼيذي -آصادُ ٍسؿَ -هديذ صحشايي -هشين ػاتذيٌي -هْـاد خضشي -هله هحوذ آواتي -آسؽ ًمذي -ػلي صيٌلي -فشيثشص سػتوي -هْشداد

واست ػَخت

دٍلت خَاُ -فْيوِ لة سيـاى -حؼي تختياسيًَ -يذ تثاس -هحوذسضا يؼمَتي -هحوذ هحية اصغٌذي -هْشي اػذي -اػواػيل حؼٌي -فشيثا

واست خَدسٍ

سّؼپاسي -اتَالفضل هَهٌي ساد -هحوذ ػاسيخاًي -تْشام حؼيٌي صفا -صثا لذيشي -ػليشضا ٍسهماًي -سضا هْشآسا -ايواى چشهچي -هْذي
حيذسپَس -هشين ًصشآتادي -غضالِ تشن صتاى  -هْذي هؼظوي گَدسصي -هصطفي پيشاػتِ همذم -حؼيي هْشاى فش -فشصاد هتاػي -ػيذػليشضا
حؼٌي -هشين آسياًي -فاطوِ ًيىثخت -هْذي صهاًي -ػيذهْذي ػيذتاتاييٍ -ؿتاػة هحوَدي -حؼي ًاصشي -ػضت ا ...هاللٌثش -ػاًاص هصذق-
هؼصَهِ ّذايتي *
هيثن ػشفاًي -ػثاع ًدف آتادي -هحثَب اوثشصادُ -ػؼيذ ػلي ًيا -ػيذايواى طالثي -اهيذ اػوؼيل صادُ -روشيا تٌاًيَّ -هي هحوذي -هدتثي
لـاللي -هيشصاللي فشّوٌذفش -هحوذ اػذي -هشتضي اطدسي -هحوَد سهضاًي -اػظن ػًَاص -هٌيش ياحمي -هحوذهْذي يَؿي -آسؽ ؿاُ ػلي-
پيام پاسػا -سهضاى پشدُ خشم -هيثن ػَسي -اتشاّين هصطفَي -غالهؼلي حدتي -حويذسضا ًصيشي -هحوذ وشتاػي -ػؼيذ دلفاى -اػواػيل
هدشد -داٍد تيشگاى -هدتثي صفشي -هؼؼَد اػوؼيلي -ػيٌا سضايي -پذسام طاليي -يًَغ ويخؼشٍي -ؿْشُ طَػي -ػلي سحيوي -احؼاى
ػَسي -سضا پان -گل صاس رٍالفماسي -ؿْيي چگٌي -آديٌِ صًگٌِ -هشضيِ هِ آتاديً -گاس حاخي هالحيذس -ؿايؼتِ حاخي تاتاييً -ؼشيي ٍطي
خَاُ -ػيذػؼيذ حؼيٌي -هْذي ًيه صفت -هْذي اتشاّيوي -اتشاّين صًگي -الٌاص صًذي -ياػش سضايي -تاب ا ...اػوؼيلي -هحوذ هحوذي-
هْذي حؼٌي -حويذ صًذهمذم -فاطوِ خٌگدَ -هيشهْذي حؼيٌي -اؿشف ػادات ؿداع -هؼؼَد ػاالسي -سليِ تْي دػت -فتح اًَ ...سٍص-
هيشػيٌا خاهؼي -ػثحاى خذادادي -هْذي هحوذي -ػؼيذ داٍسي -هشتضي ؿْثاصي ويا -احؼاى خؼفشصادُ -داٍد اهيشي -ايواى َّسخؾ -تْشاج

ؿٌاػٌاهِ

4

اػوؼيلي -تٌْام ويىاًي -احوذ ؿىشالْي -هحؼي اػتَاسي -تَحيذ حؼيٌي -حؼام اصغشصادُ -هْذي ػيؼي پَس -هشين گل تاصگيش -فشؿاد صًگٌِ-

ٍ

ًيوا فتَت -حاهذ سحيوي -صّشا هصلح آتادي -صذيمِ تىَسدي -وشين هحوذياى -تْوي ًصيشي -اوثش ؿفائي -ػىيٌِ ولىَيي -حؼي ػليواًي-

واست هلي

حؼيي يؼمَتي -هحؼي دّماى -اػظن ٍسهضياس -خَاد پيشَّايي -ؿيشيي لشتاًي -هْذي فَالدي -ليال پٌاّي صادُ -ػلي حوضُ پَس -صّشا ّاتف-
لاػن هيشصاػثذالىشيوي -هؼصَهِ اسٍاًِ -اهيشحؼام خؼشٍي -حؼيي خاٍسي -هحوذهْذي اتَالحؼٌي -هحوذ هحوذًياي -سضا ؿيشي -هحؼي
ػشداس -پَسًگ اؿشافي -هشضيِ اؿىَسي -هؼلن ػيذي -هحثَتِ ػظيوي ًيا -ػلي اوثشي -سػَل وشدصًگٌِ -هحوذ اخَاى -صذيمِ احؼاى صادُ-
فشيثا ػلن خاًيً -ادس تشاَّيي -هٌي دادخَاُ -سضا هذتش -هديذ لاػوي -ياسػلي ػاتذيي -اهيش ًيه تخؾ -هحثَتِ حؼٌي -اصغش احوذي-
تْوي هؼصَهي -هحوذ واظوي -ػلي ًيه اسدواًي -اهيش وشهي -هحوذ ػثحاًي -يؼمَب فشّادي -تٌْام ػشتي -هدتثي ػلي خْاىً -شخغ
دسٍيـؼلي -حؼي اخَاى اصل -هصية وشهؼلي -ػليشضا طَطي -سٍح ا ...حؼي آتادي -ػيذهحؼي پَسسٍدتاسوي -هحوذػؼيذ ػيٌايي -سليِ
خوؼِ -هيالد ؿيشآًٍذ -ػضيض ًَتخت -ػويشا سضايي -هحوذاهيي هحوذصادُ -ساهيي داٍسي -اهيش تاللي -آًاّيتا ايلخاًي -حؼيي سحيويٍ -يذا
ػليخاى صادُ -ػلي ػـمِ -هحوذ دّذاس -صذيمِ سفائي -ػثذا ...فضلي خاًي -داٍد صهاًي -گَدسص هختاسي ًيا -ػصوت حىيوي ساد -هْذي
خاهؼي -هحيا هالحاخي صادُ -هحوذخؼفش ؿشافت -اػظن الَّتي -فشيثشص تشٍهٌذٍ -يل ّل هيٌا ليي تائَ *
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7

هلضٍهات
واست خذهت

هَتايل – الثؼِ – ويف -وفؾ -ػيٌه – ػاػت – طال ٍ ًمشُ -وتاب – تثلت  -دسيل -چتش  -دٍچشخِ -اتَ هَ -صٌذٍلچِ طالخات -ووشتٌذ -ظشٍف -چاي-
آيفَى -تشهَػتات يخچال -تشًح -دػتىؾ -تلفي سٍهيضي -دػتگاُ ٍيذيَ -پـتي صٌذلي -دفتش -هخلَط وي تشلي -اػىيت -خضٍُ -والُ تىَاًذٍ -پايِ دٍستيي

سضا تيشق داس -هحوَد ًيىٌام ًظاد -ساهيي اتشاّين صادُ -هحوذ پَسويايي -داٍد حؼيي پَس -احوذ ًيه هشام -ػلي تدشيًَ -ح خَخٍِ -حيذ ٍلي

گزسًاهِ

صادُ -داٍد ؿْثاصي -ػليشضا ّوتي -حويذسضا صاسع -هْذي ساصيٌي -فاطوِ خَؽ صتاى -ػثاع پيـىَل -هصطفي حؼيٌيً -ثاس احوذ *

دفتشچِ

هحوذ ػاصف -هحوذ فذٍي -هحوذطاّا ًاطمي -هؼؼَد صالىاًي -فاطوِ وفاؽ -صّشا ؿيشيي واس -لاػن ػلين خاًياى -هيٌَ هْذي صادُ -هحوذ

خذهات

ّادي پَس -سػَل اتشاّيوي -ػلي ؿشيفي -صيٌة ػدادي -صغشي ًيشاحوذي -اهيشحؼيي سػَل صادُ -هحوذحؼيي ًادسلَيي -فاطوِ خلخالي-

دسهاًي

فاطوِ سفيؼي -سٍح ا ...وٌؼاًي -لاػن تْذاسًٍذ -تْوي احوذصادُ -هشضيِ سؿيذي -هشداع فشخي -سٍح اًگيض حيذسي -فاطوِ صهاًي *

صاحثاى اؿياء ،اص ػاػت  7:30لغايت  16:30سٍصّاي ؿٌثِ الي پٌح ؿٌثِ تا تلفي  33900171 ٍ 33900172تواع گشفتِ ٍ تا دس دػت داؿتي
اصل ؿٌاػٌاهِ يا واست هلي ٍ وپي اص آى تِ ٍاحذ حشاػت (ػتاد اؿياء پيذا ؿذُ هتشٍ ) دس هحَطِ تاالي ايؼتگاُ اهام خويٌي (سُ) ٍالغ دس
خياتاى خيام ؿوالي ًشػيذُ تِ تماطغ خياتاى اهام (سُ) ،سٍتشٍي ػاختواى لذين سٍصًاهِ اطالػات ،داخل پاسن آتؾ ًـاًي هشاخؼِ ًوايٌذ .

