فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ 0197/01/10لغايت0197/01/11
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
اميرحسام اكبري -پروين ذوالفقاري -الهام فرخ پور -هاشم فراني -امين صبوري -اميرارسالن استوار -مريم زارعي -بهناز گورچااني -رقيا
زماني -مهسا شيرشاهي -منا يزدي -خانم نشتيمان عزيز -جمال ورمقاني -فريده اسدزاده -مهرشاد مالافضل -نعيم نوروزي -جواد حميادي-
مهدي عبدالهي -فاطم جعفري -يگان حاجي -عصمت عارف حسيني -رباب بشيري -رضا كاظم زاده -محمد زارعي -محماد كههاري -ماريم
رشيدي نور -پانت عرفانيان -بهاره منتظري فر -سميرا كريمي راد -فاطم زهرا رضايي -پريسا شهسواري -زهرا جعفري -زهرا احمدزاده -عهي
صالحي نيا -وحيده زماني -عاطف سيدآبادي -فاطم سعيدنيا -پويا رفيعي -پريا ايران دوست -زهرا ناطقي -معصوم قديري -فاطما بسات
اوليا -بهاره ظفرنيا -اميرحسين ميرزايي -سحر كرمي مقدم -بهاره جابري -محمدحسين حجتي -معصوم رضوان نيا -محمد حيادري -زهارا
ابوالقاسمي -فرنوش آذر -مريم هوشمند -صديق سادات ميركرهرودي -سيدعهي ميرنقي -صغري حمامي -محمدعهي بيگاي -سايدامير كان
كاو -زهرا دشت فزون -بابك فالحي -زهرا شجاعي -سيده مريم صفوي -نسرين ديبازر -مونا اديب -محمد وصفي -ساعيد ممازياان -بهازاد
اميري -فريده صادقي -مريم الهي زاده -مريم كسرائيان فرد -فاطم رسولي -فريده نصايري -نگاين گهازار -اميرحساين عاادل -صاديق
ميرزاجاني -شكوف اوكي -مريم محرابي -ميالد كرمي -محبوب نيازي -حامد كريمي*
مهدي رنجبران -محمدمهدي محمدحسيني -محمدسينا ابراهيمي -محمدحسين عظيم زاده – مهدي زينهي -سالم خادمي -نسرين شجاعي -زينب
فالحت پيش  -اله دين زاد -فاطم قناعت فر -زهراحصاركي -ساجده حديدي -محمد اوسانهو -شيرين حسني -الهه كرم بسي -عهي مقابهي-
سمي بساك -محدث رضابنده لو -پيمان رضوي -سارا طاهري – مريم قهي زاده -مريم حجتي -اميرحسين عفت پذيري -مرجان مرتاا

 -ميامم

باقري -بتول جاللي -محمدحسين عامهي -زهرا محمدي -محسن عهي حسيني -سارا شريفيان -ساراجمشيدي فرد -عهاي ناادري محماودي-
مجيد برزنوني -رضا يهم – محمدمهدي صفوي-ريا

كاظم عو

 -نازمحمدنظري -آتنا عظيمي -سيدعهيرضااخاتمي -تيناا مارادي -زهارا

باقري -عهي الباد *
حسين احمدي -رامين زارعي -عهيرضا گودرزي -اسماعيل افقهي -داود آذر -محمدجواد گل شناس -محمد مواليي -مهدي نخسات دشاتي-
گواهينام
1

كارت سوخت
كارت خودرو

مژگان كرباسي -احسان صالح آبادي -كوروش قمري فرد -عماد گيالني -مريم قديري -سنا پورحاا رضاايي -محماود افراسايابي -پريساا
باقرپور -هاشم محبي -فاطم كوليوند -محمدامين دقيقي -مهنوش ديندار -ميمم مالمان -امير سيدرضوي كوزه كنان -اميرحساين خنجاري-
سيدعهيرضا شهبازي -عهيرضا شكروند گهستان -حميدرضا گهشني -محمد زهري -مهسا اميري -عهي اصغر اشكش -محمد نوروزي -محمدحمياد
حاجي حسيني -فيروز فرشبافي -شهرام سرچمي -وحيد ستار -داود عقيهي -محمدعهي فخريان -سيدسپهر صارمي -تور آقامحمدي -ماريم
عرب لو -مسعود مردانشاهي -محرم ابراهيمي -مهدي اكبر -نعمت زميني -محمد حصار -مهادي زار  -راماين الههاويرن زاده -عبادالعهي
عهيزاده -مجيد نصرالهي -آيالر حصاري -محمدجواد عبدالههي -محمدرضا طوبي زاده *
سارا مومني -مژگان جبارزاده -راضي پاشازاده -مرتضي محمدي -محمدجواد پريوه ئي -محمد شريفي -شبنم خانعهي پور -نورالا جشاك-
وحيد ميرزايي زاد -رقي ايوبي -امين ال خاني -گوهرتا نجابتي -گل خندان حيدري -نگين عباسي -فاطم نجفي -محمادتقي مختااري-
فاطم رمضان برمي -رسول بايرامي -جواد بهداد -عهيرضا منصفي -محمدحسين ستاري  -اسالم حسان زاد -محماد عصاماني -سيدحسان
ايجادي -پروان شاهي پور -جواد آماز -مهين پرهيزكاري -سعيد ناصرجازار -فروغ قدمياري -مهدي نجفي -محسن هاشمي -حسن نقدعهي-
مرواريد محمدي -سيدايوب مشعشعي -سرخوش احمدزاده -پروين كريمي -مرضي دانشي -ريحان محمدزاده -فريد نظري -بيتا حسين نياا-
امين محمدلو -طاهره كالت ء -سعيد محمدي -عهي دبيرآذر -محمود مهربان -محمدعهي اديب فر -اميد دهقاني -صديق عزيزيان -مالمرضاا
رحيمي -سيدعهي حسيني -هاجر بيگم موسوي -نسترن محمدي -رسول اسماعيهي -ميالد تاراش -احمد رحيم لو – رضا مختاري -مريم تارك-
مهرناز فارسي -عهي عصاران -زهرا پاينده -هادي رسام -بهنام كيان پور -مژده راتقي -هاشم سيدي -عباس قمصري زاده -احماد خااتمي-

4

شناسنام

ريحان يوسفيان -محمد پارچ باف زاده -خديج بركرك وش -محبوب ساروقي -اميرحسين موسوي -مهتاب بزرگاان -هانيا رضاايي عبااس

و

مرتضوي -اميد جمشيدي -اميرحسين صحت -جهيل سبزفروش -ابوالفضل مومني -رضا منصوري -حسن لك -عهي رباني -عهيرضاا عربياان-

كارت مهي

مجيد ماستري -ناصر كريمي -مالمرضا گهي -ناصر محمدي -امير جنگجوي  -هادي برزگر -بهزاد مهديخانهو -بهناام شااهين -شاهاب الادين
روستا -مالمرضا اركان وند -جواد محمدي -حميدرضا ندرخاني -تيمور طهماسبي -محسن آدمي -رقي معقاول -آرزو ايال مناد -ام لايال
جوانمردي -امير مام خضري -حامد بغالني -منصور عهي مرادي -مهدي خاوري -عهيرضا طبسي -كوثر يوسفي -محمد كااظمي فار -نوشاين
موبدشاهي -رسول بيات -زهرا نوروزنژاد -حسين سعيدي  -حامد طباطبايي -اميرهوشنگ لنك باف -امير كيان نژاد -اميار بابااوردي زاده-
محمد يزداني -پريسا سميعي -عهي دهماليي -فرحناز عبدي -احترام حسيني -حوري صفري پور -عهيرضا وفايي -احساان صابوري -كااظم
محبي -يگان رعدآبادي -حامد كمالي -جعفر رحيمي -حسين خشخاشي -مائده قوامي -عرفان اميري -محسان مشاهدي -محماد ساهنان
آبادي -زهرا حسيني -محسن پاكدامن -مجتبي عهيخاني -داود محمدي -مينا طاهري -آرش محراب -محمد وثيقي -منظر نامني -احمدرضا
زماني -حميد صدقي -عهي اعتماديان -پيام جناب -فاطم ذوالفقاري -فرنگيس دژانكا -زهرا حبيبي -حوري دهقاني -محمد صابري -معصوم
مجيديان *

5
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مهزومات
كارت خدمت
گذرنام

دفترچ
7

خدمات
درماني

موبايل– البس –كيف -كفش -عينك– ساعت– طالونقره -وج نقد – ظروف -كتاب -جزوه -چتر– دارو - -فهش -دستگاه كارت خاوان  -پااور
بانك -كهيد -فالكس -تبهت -ادوي  -كرم و عنر -شارژر -ماشين ريش تراش *
وحيد عبدالعهي زاده -امين ال جريده -عبدالمجيد مقتدا -عهي نيك بين -محمدرسول محمدياري -ياسر سعادت پور -محسن سوزني -محسان
سيادت -مهدي محسن *
حكمت مقدادي -نوبهار مردان  -رسول آزادبخت -محمدمهدي نيكو روش -اميرحسين جاويد -عماد تاجيك -هدي ايراني -قاسم عسگري -باقر
مرشدي -عهيرضا محسني -بديع ال رجبي پور -آمن حسين زاده -فاطم بيگم صالحين -ايوب تقي لو -حسين تبار -آوينا شااكرمي -مرضاي
اميري -آوا و سياوش كشاني -فرشاد كماني -مهدي شاهي -اقدس كسائيان -شهاب مومن  -مهيح نانكهي -عهي بادري زاد -زهارا عشاقي-
اسدال باقري -محمدرضا ساالري *

صاحبان اشياء  ،از ساعت7311لغايت06311روزهاي شنب الي پن شنب با تهفن11911070و11911072تماس گرفت و با در دست
داشتن اصل شناسنام يا كارت مهي و كپي از آن ب ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حوم واقع
درايستگاه امام خميني (ره)خروجي خيام مراجع نمايند .

