فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ  1396/08/01لغايت 1396/08/30
رديف

مشخصات

1

كيف جيبي

نام صاحب شيء
مالک احمدي -سيدپيام موسوي -انيس مکارمي -مصطفي سيفي -محمدتقي زيرک -مرضيه منصوري -سحرناز حسيني-الهام رحمتيي -شييوا
مشفق -امين پزشک پور -آرزو واحد -اميررضا دهگاهي -سروش صادق نيا -پريسا زماني -مينا ذوالفقاري -زهرا تسيبيحي -كيري ويودا ي –
منيژه حيدري -آرمين پورشوروي -فرزانه لطفي -شهروانو محمدوند -سيده خاطره وشيري -محترم سادات حسين لي -مائده ميومني -فاطميه
زهرا تازيناني -مرضيه حيدري -حميدرضا عبدالرحمن -محمدسپهري خو -زهرا ناد -محمدرضا يوسفي -اعظ شبان فوزي -زينب عيوضيي-
عليرضا ورنا -الياس فالح رمضان نژاد  -الهام طيرانيان -مهدي رحمتي -اميررضا شريفي -فائزه سادات پاک زاد -معصومه وياتي -حميدرشيدي-
جاس نوري -زهرا ا بالي -محمدرحماني -مونا حاجي اسماعيلي -نورمحمدشيخ -امير شفيعي -غزاله خانميرزائي -روييا شيهبازي -سيعيده
اديبان -مهديه علي آوادي -ژيال واشتين -سيداميرخلفي -حميده خراساني -محمدجاويدنيا -پوران عالءالديني -محمدرضيا سيفري -وهشيته
صيفوريان -مينا سرائي اصل -شهناز عباسي -جليله هيبتان -محمدمرتضي پور -زهرا عليپور -مسل زارعي -عليي آ امحميد -عليرضاسيلطان
محمدي -رضا آيين افزون -رواب درستکار -ريحانه رويعي -سميره صاد ي -سعيد اصغري -شهروانو فدايي -علي سقرجو ي -اميير غالميي-
ميالد كجوري -حامد كالنتري -احسان واغبان -پارسا احمدي -اميرحسين همتي -فاطمه رضايي -فاطميه عروجيي -اميدحسين زاده -رضيا
وا ري -مزگان نوري -زهرا گلپري -فرحناز رسولي -محمدگودرزي -سميرا زين آوادي -اكبر واغباني فرد -آزاده عباس آويادي -عليمحميد
صفاري -وحيد ندري -اكرم تعطف -حسين احمدپور -نادر رياضي نژاد -هديه انصاري *
معصومه سبزي -مهدي عبداللهي -رضوان كوليوند -حميدرضا جعفري -پدرام اسکندري -مهدي اميدي -ايرج غفاري -طالب ي  -مري حاجي
اوراهيمي -هوشنگ وير ي -مري

2

كارت
شناسائي

ياسي -اميرحسين همتي -فاطمه ذوالقدري -روژين اوراهيمي -اووالفضل جلوئي -محمود گراميي -زهيرا

مهدي زاده -مهدي فرماني -محدثه داراوي -راضيه ملک نژاد -عليرضا رجبي -جهانگير خوشبين -جواد رمضاني كاشي -عليرضا تندپور -عليي
مصيبي فرد -محمد زيني وند -زهرا امانپور -هادي تراوي -شيوا ويگي -علي عادلي -ريحانه سيادات موسيوي -مرادعليي خردمنيد -آزاده
عليزاده -شيدا وت زاده -محمدحسن زاده -محمدفرسادنيا -مهدي خان محمدي -امير رهيده -نرجس مطلبي -مري فدايي -روشنک طليو
مقدم -آرزو وررزگر -اميرحسين وهمن آوادي -محمدرضا كيانفر -آوامبشري -اكرم ميرزامحمدي -معصومه فياتحي -آرش كيوهي -فاطميه
سادات شاه رضائي -مجتبي ساالري -امير اعتراضي -اميرمهدي ديگبري -سينا شاهمرادي -زهرا ايوزي *

گواهينامه

3

كارت سوخت
كارت خودرو

امير گرجستاني -اووالفضل وهروزي -فاطمه صفري -فاظمه ضاتي -مجتبي حسيني -امين روحاني راد -ريبين صوتي -سيدامييرحسين نقليي-
وهزاد عسکري -حامد خزائي -عباس فهيمي -روح ا ...كوليوند -سعيده موذني -پدرام دستي -حسين نظاره -علي اسدي -محمدامين صاوري-
امين تركاشوند -محبووه آ اكثيري -فرشاد فضلعلي -زهرا فالح پور -فاطمه ميرزائي -زهره عبديان -سياوش عليزاده – محمدمهيدوي -عليي
شفيع پور -رضا حسني -عليرضا رجبيان -محمدتقي مرداني -احسان پارسائيان -افسانه محمدي -ساناز محمدي -رضا محمدي -رضيا مال ليي
پور -حسن حبيب زاده -معصومه شفيعي -پدرام مالرفيع -مهدي ملکي -داود نونهال -ميث طبرزدي -سيدمهدي حسيني *
عبالحسين منيري-عيسي رضائي -صغري عاوديني -سحر صفائي -ستار عبادي -مهدي رستميان -رضيا سياريجلو -آييدين صيفائي -مهشييد
ورچيان -سيدمنصور محقق پور -غزاله سهراوي پور -سيدمسعود موسوي -زينب شياسي -محسين غضينفري -فاطميه يره داغيي -مسيعود
كيخسروي -محمدمهدي شفييعي -اكرم هاش لو -ام كلثوم نورپور -سعيد رجبي -افشين وا ريان -عبياس امييري رامشيه -حسيين اييزدي-
محمدرضا سرآواداني -شهريار ورومندي -محمدرضا مشهدي فراهاني -مهدي ملکان -سمانه رايضي -وهروز اورنيدي -فيرو فضيلي -آرش
نظري -وا ر اوراهيمي -جواد طاهريان -محمدنيک زاد -علي پناهي -محمدصباغيان -احمدرضا صيدي -علي جاللي -احمدرضا زماني -كري
تقدس -احمد احمدنژاد -زهرا سرايي -ر يه روحي -خديجه حسيني -نيما اميري -ر يه كهروايي -سيد محمدطباطبايي -مائيده خسيروي-
سروش وياواني -سعيد ميرزائي -عارف دهقاني -اس حسنلو -احسان ا ...شهرياري -معصومه سلطانپور -مصطفي جعفري -افشين رشيدي -پويا

4

شناسنامه

اوراهيمي -امير جواديه -حيدر هرماني -جعفر فارسي -احمدعلي اكبري -رضا همائي -مونا وخشعليان -سميرا سهراب زاده -حسن نوروزي-

و

زهرا فدائي -محبووه موسوي -كيوان جعفر طياري -مهران حسن زاده -فرخنده محمدي -اميرحسين نوروزي -مهيا دولت پور -ميرمحميدتقي

كارت ملي

پور -مهيار صميمي -علي اكبر هدايتي -رسول رسولي -مهرداد ولي پور -ناصر رنجبر -شيدا وت زاده -داريوش انصار -فرشيد وهين كيي

-

مجيد فيروزي -سجاد صفري پور -عليرضا اشکوه -رضا نصيري  -سيدعلي موسوي نژاد -شهرام امير دلير -منير روزوهاني -سيروان فتاحي -علي
مقدمي فر -شهين سبزعلي پور -اواذر كرم پور -عباس فروغي -مرضيه فر اني -ا دس صالحي -مصطفي صاد ي -ر يه حييدري -اميرحسيين
هاجر -محمدرضا ميرزايي -محمودعلي ميرزايي -امير سهراوي -سيدمحمدعلي ائمي -محميدخالق دزفيولي -محميد عسيکري -احسيان
شهبازوگي -سيدوهروز زماني -اووالفضل عيسي زاده -سهيال ميرمحمدي -محسن آ ارضي -فاطمه حکيمي -فرشاد شريفي -سيما يوسف -مهدي
ملک زاده -حسين سنجري -حميد عاودي نيا -سيدمحمد طه رحيمي -ناصر پناهي -محمد جديري -سعيد صفايي -محمد كيارگر -سييدمحمد
حسيني -فاطمه دمگاهي -علي تراوي -امير نوري -مرتضي سالمتي -فاطمه طاهرخاني -عقيل واوايي -آيدا شهبازي -مناف زمياني -كيري
عزيزي -پريا مهديان -محمدرضا روستايي -عليرضا خزايي -عاطفه علي پور *

5
6

ملزومات
كارت خدمت
گذرنامه
دفترچه

7

خدمات
درماني

مووايل – البسه – كيف -كف

 -عينک – ساعت – طال و نقره  -ظروف  -كتاب -چتر  -دوچرخه -كپسول آت

نشياني -عصيا -ماشيين ريي

تراش -چرا ماشين -كنترل -فالكس -اتوي موي سر -ساعت ديواري -دارو -اب مهتاوي -فن زير لب تاپ – هندزفري *
آرش نيري -موسي دولتي -جاويد مهدوي فرد -مرتضي عليزاده -سامان نعمت نيا -محمدامين محمدنيا -شهاب شفيعي پور -فريبا دولتخيواه-
معصومه كمال زاده -سيدحسن طبائي -سعيد ويک محمدي -يوسف خاني -سياوش سليمي -اميرحسين معيني -سيداميرحسين حسييني -وحييد
شرفي -مسعود نجاريان -ميروحيد اسمي -رساد اسماعيل اوغلو -اركسان روسان اوغلو *
سيده ويتا سيدمعصومي -اصغر خداونده لو -سکينه رجب لو -سيداووالقاس الجوردي -شمسي شفيعي -شيرين نيک روش -سمانه سرواخته -ر يه
وخشنده -درت ا ...كمالي -زهرا رجبي -هانا و وهنام شمسيني -غالمرضا مخلص آوادي -غزاله نورعلي -فهميده صيادق -حسيين صيفايي-
رحمان صاوري -محبووه فيروزي -رضا جوشقاني -فاطمه اوراهي يان -مهدي جاويدنيا -جواد اميري -مري مريدي نيا -آزاده صالح آويادي-
سياوش اميري *

صاحبان اشياء  ،از ساعت  7:30لغايت  16:30روزهاي شنبه الي پنج شنبه وا تلفن  33900171و  33900172تماس گرفته و ويا در
دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي از آن وه ستاد اشياء پيدا شده شركت وهره ورداري راه آهن شهري تهيران و حوميه
وا ع در ايستگاه امام خميني (ره) خروجي خيام سمت راست مراجعه نمايند .

