فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ  1396/07/01لغايت 1396/07/30
رديف

مشخصات

1

كيف جيبي

نام صاحب شيء
شبنم شيرمحمدي -فاطمه حاجي وند -محمدر ضا نظري -جواد شاهمرادي -سميرا ناقه -بهاره برجي -مجيد معظمي گودرزي -سباحجازي-
مرواريد افسري -پريسا مشايخي -مينا مجلسي -زهرا ميرعظيمي -بهنام محمدپور -فرهاد غريبوند -علي ايماني -زهرا غريبي -زهرا پهلواني-
محمدح سين شريفي -حميدر ضا ميرزائي -بهرام خطيبي -سولماز ابراهيمي صبا -وحيد ته شيني -يو سف زارعي -زهرا شجاعي -فاطمه نيک
روش -ناديه كريميان -عطيه سلماني -مينا نعمت پور -محمدعظيم نزاد -اكبر جعفري -فاطمه عقيلي -نيلوعلي بابائي -الهه هاتفي -مرجان
اسالمي -مهديس سوري -نگار اسحق زاده -ميالد حيدريان -مونسه حميدي -خديجه ساريخاني -اعظم پرندين -فاطمه سلطاني -مجتبي حبيب
زاده -اميدياوري -مع صومه ابوالفتحي -محمدر ضا محمدي -فر شيد جاجرمي -محمدآخرتي -زهرا ر ضائي -نگار راوان جو -علي محمد صادق
پور -سولماز فرمند راد -نرجس محمدعلي پور -علير ضا وفايي -محبوبه سبزواري خوب -ح سين صامتي -مينا فرزاديان -اكرم خ سروآبادي-
عباس صالح پور -زهرا اصفهاني -ميترا تيموريان – محمدمرادي-كبري رحيمي مجد -عليرضا صالح نيا -مونا اكبري -مسعود شرقي -مهدي حمزه
نزاد -سمانه ابوالفتحي -مجيد مقدمي فرد -نيلوفر كوششي -بهزاد الفتي -طيبه سليماني  -ايرج صيفوري – رضا اشرفي *
ر ضا تاج الدين -رويا ايوبي -متين شبرنگ -محمد سقفي -عاطفه برنه -علي پيمان الما سي -كريم ح سيني -ر ضا ر ضائيه -مه سا م صلي نژاد-

2

كارت
شناسائي

سعيد رخ شا -محمدب شير حامد -علير ضا خرا ساني -اميرح سين شاملو -فاطمه ح سيني -صديقه ر ضايي -سهيال ب شکار -فاطمه ميرگلوي -محدثه
كريمي -مرضيه عطاريان فر -حسنا باهنر -رضا دادگر -فاطمه نيازوند -زهرا رستمي -اشکان پيرمائي -رضا توكلي -شاهو نوري -كوثرسادات
بني ها شمي -ندا زماني فرد -ر ضا چوپاني  -مع صومه ذوالفقاري -مينا محمدي -عرفان ف ضائلي -محمد حاجي محمدي -غزل سادات قا سمي-
ميالد پارسا -محمدصادق صميمي -فائزه ورمزيار -محمدحسن شادبه – فاطمه ظفر عيدزاده -طاهره آرام *
پيمان كردبچه -محمد جهان گرد -ح سين وليخانلي -ر ضا پرتوي يگانه -جواد اكبري -سجاد شاكري -عبا سعلي كريم زاده -فاطمه سادات

3

گواهينامه

ها شمي -زكريا قرباني -حميد انباز -محمد شريفي -مع صومه ا صغري -ريحانه هاتفي -ابراهيم محمدي -سعيد سعيدي -سميه پاپي -مهرافروز

كارت سوخت

فرقاني -اكبر رمضاني -حسين محامديان فرد -مجيد پورنژاد -رامين كردبچه -محمدجواد مطلبي -مهدي حقي -راضيه كشتمند -رضا قاضي-

كارت خودرو

بهنام قلي -ر ضا فرهادي -مهدي تاجيک -مهدي تو سلي -اف شين اكبري – پري سا سادات اميري -محمدهادي سياح -نا صر عبدالعلي -زهرا
بزازيان -محمدعلي محمدياري -خديجه شيري -مهدي ياررحمان دوست -قبله علي كريمي -شيما ابراهيمي-عليرضا منصوري -حسين طيري-
فرشيد قنبري -مرجان خالقي زاده -عليرضارشگي -احمد جهان بين -موسي علي – مرتضي گودرز *
الهه اسفندياري -زينب امرائي -رمضان جمعلي زاده -شيرين حيدري -مهدي تيموري -الهام محمدي -نقي سپياني -مرتضي طرفدافريد -سعيد
ااكري -ح سين ابراهيمي -زهرا
اا زكي خاني -غالمعلي فوائدي -اكرم نوري -آهون شا
منوچهري -هادي مرادي -فاط مه اكبري -محمودرضا
مهدوي -عليرضا رشيديان -حسين مقدس -سيدمصباح موسوي -هاژوين صالحيان -سيدمجتبي جعفري -محمدرضا مرشدشاد -نجف مهري -زهرا
ادل – عرفان نوري نژاد -م هدي مددي -علي نکونام – ح سين ديور -مح مدجواد طيبي زاده -امير فرهنگي -تيمور تيموري -نورالدين
خوشا
مسعودي -مهرداد خادمي -فرحناز صفري -زهره قزلسفلي -زهرا آقائي -الهه محمودپور -حسن دلدار -معصومه قرائي -مسعود قربان مقدم-
سعيد قدمي – مه سا حاجيان -سيدعلي ك شفي -حميرافروتن ماهيني -محبوبه كالهي -محمدكالته -پريوش عليزاده -معين لطفعلي خاني -ر ضا
ملک زاده -نو شين سيري -مجيد رم ضانيان -رحيم زارع -اميرعلي پورقنبري -ح سين بهروز تحجوق -اميدرجب نژاد -محمدعلي يحيائي زاده-

4

شناسنامه

مريم ا سدي -مينا ر ضائي -ارد شير باخويش -زهرا عبادي -مهديه پناهي -مجيد شمخالي -آزاده بخ شعليان – سعيد احمدي – اميرح سين اخوين

و

ح سيني -محمودعالئي ن سب -حيدر اف شين -بهزاد پز شکي -داود ا سدي -فر شته رحيمي -عالءالدين سيد شريفي -مرت ضي پيغمبرزاده -فاطمه

كارت ملي

چهارمحالي -سيميه د ست خطر -فاطمه يو سفي -ر ضا ح سين پور -محمدح سين كفراش -مهدي توكلي -مهدي نطاق دماوندي -گرگ اهلل
احمدزاده -مائده ميرزائي -مه سا رحيمي -داود ا صغري -علي قمالقي -قدير نعمت نيا -بهروز خو شناموند -زهرا هادي -صابره نيک بخت-
مح سن ن صرتي -فر شته تركا شوند -ابراهيم داللي -علي رزم آهنگ -سردار خالدي -مهدي احيائي -حميدر ضا صدري راد -فريد صديق ح سين
نيا -سعيد توني -ابوالف ضل رفيعي -علي محمدخان -سعيدقهرماني -علير ضا آقاخاني -شجاع صفر بيرانود -خدايار يزدپور -مهرداد سيفيان
فرد -مريم نوري -فاطمه سرخه -علي ا صغر سليماني -جهانگير ذوالفقار -اعظم عليدو ست -م صطفي چناري -ميثم شيربقائي -الهام تودجي-
ر ضا جم شيدي -مرت ضي خليل ارجمندي -مهدي خوش قد -ح سن نوش آبادي -حميد ح سين خياط -ني سم ماهي -شهربانور ضازاده -سعدي
سعيديان -ميثم امامي -محمدعزيزي -محمدچناراني -صبريه تنهائي -حميدر ضا جوانمردي -ح سين برگزيده -فرخ وفائي -كلثوم جعفرلو-
سيدمحمد مخلصي -زينب براتي -ليال تقوي -حميدرضا ميرزاپور *

5
6

7

ملزومات
كارت خدمت

موبايل – البسه – كيف -كفش -عينک – ساعت – طال و نقره –دستگاه كارتخوان -تبلت  -ظروف  -كتاب -چتر – دريل – سشوار -سيبک فرمان-
سراگزوزماشين -ماشين ريش تراش*
سعيدكيارو ستا -ر ضا الحاني -محمدح سين دخت – مجيدپورنژاد -محمد سيدي گيلوان – فردين شهرياري -سيدمح سن ح سيني -ايوب حيدري-

گذرنامه

هان محمدپيرامون -حسين بابازاده -رسول كاوياني -سجاد سعيدي -محمدصادق اسحاقي -حمزه تاتقي -مهدي رحمتي -اميرهوشنگي *

دفترچه

سميه ياراحمدي -ح سين كرمي -شنو محمدي -حورا كوه ستاني -مرت ضي جليلي -صديقه شفيعي -محراب ع سگري -علير ضا بيات -فاطمه

خدمات

مالوردي -ر ضا عليلو -كريم خلج -ابوالقا سم بقائي -معصومه شکروي -ح سن صاحب ابرغاني -حرير م شهدي -كتايون سلطاني -مريم رفيعي-

درماني

احمد علي پرشور -امير قليچي -علي قليچي -زهره شعباني -محمد احمدوند -حسين كريمي -ميردولت رضائي *

صاحبان ا شياء  ،از ساعت  7:30لغايت  16:30روزهاي شنبه الي پنج شنبه با تلفن  33900171و  33900172تماس گرفته و با در
دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي از آن به ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در
محوطه باالي اي ستگاه امام خميني (ره) واقع در خيابان خيام شمالي نر سيده به تقاطع خيابان امام خميني (ره) ،روبروي ساختمان
شماره  2شهرداري  ،داخل پارك آتش نشاني مراجعه نمايند .

