فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ 0197/00/10لغايت0197/00/11
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
سامان سنندجي -سپيده صفري -ليالشيرمحمدزاده -افسانه اسمعيل شيرازي -فاطمه نعمتي دانا -فاطمه غالمي -سپيده ناصري -فاطمه جليلي-
سعيدشمسعلي نيا -سهيال قره باغي -سكينه ندري -فريده روشن مژدهي -سهيال داودزاده -زهرا قليچ خاني -ابوالفضل عطري -كاميار محمدي-
مهدي حسني -سميه رضائي -مريم سليمي -پري سيما مطهري -موژان احسن -احمد منبري -ارغووان عبدالحسويني -محمدرضوا كريموي-
محمدقرباني -كيوان شيرزادي -پروانه ابراهيمي -محسن محمدي مقدم -رضاشاملو -اشرف سلطاني -نعيمه شعباني -فاطمه ايل بيگي -اموين
حبيب پور -هومن توكلي -اميرناصرسليماني -آنيتا الهي -محمدجباري -حسين نظري -فاطمه حسن زاده -صغرا منتظري -آرمان فالح زاده-
معصومه حق پرور -اميرحسين جواديان -نعمت رنجبر -فاطمه اماني -فاطمه ابوترابي -رقيه اسفندياري -جاويد احمدي -فاطموه محمودي-
سبحان برزگرهادي پور -مهتاب اميرسرداري -شهين سليمي -الهه قائميان -مهديه ابراهيمي -سارانصيري -معين غيرتمند -منيوژه اسوماعيلي-
حسن بيدكاني -ايران جعفركلكوئي -مسعود زارع -ماه طلعت موي تويسركاني -سيدجالل حسيني نژاد *
حسين خاني -نازنين رشيدي -سيدحامد پيمان -زهرا شهابي -نيما معززي -ليال جهان دار -غزاله قنبريان -شهروز مرادي -محمدامين مظلومي
نژاد -هادي احمدي -اميرحسين قرباني -مليكامجلوئي -آرزو نيكنام -غزاله موالئي -زهرا دهبان -سونا نجوف يواررازليقي -ايودا عزتوي-
محمدقيطراني -سارابرنجي -خسرو لطيفي -حميدرضا رشيدي -مازيار اقبال پناه -دالرام دزفوليان -عليرضا دوشائي -امين آقارسولي -زينب
طرازي -علي يوسفي -اميرحسين خوشخو -رامين محمدزاده -روح ا...زاهدي -بتول حسيني -هادي مهدوي فرد -محمدعلي دردي نوش *
مهيا كاظمي -عبداله جعفري -كاظم برزو -معصومه پيري -عباس رشيد قوجه -سعيد محمدپور -سميه زرنوشه -الهوام ابوراهيم پوور -پارسوا

گواهينامه
1

جواديان -مهردادپائيزي -رمضان طليس چي -كامران قندالي -شهرام احمدي -مصطفي آزاد -اميررضا اقبالي -عليرضا قاسوم زاده -عوررا

كارت سوخت

خسروي -حامد بيگي زاده -حميدرضا دهقاني -حامد ظفر امروزگان -كاظم ابراهيمي-سعيد دهقاني -فاطمه سعيدي -شادي نوروزي نوژاد-

كارت خودرو

علي فرهادي نيا -پري ثمري -سعيد بوشي -محمدجواد جالل پور -كبري جداخانلو -رقيه عباسي -فرشويد دارابوي -اميود دينوي -احسوان
صاحبي -حامد ولي پور -صدف رواحي فرد -اميدقاسمي -مينا چلبياني -منصور توكلي -حسين قاسمي -عليرضوا مودامي -محمودبابوائي-
محمدحسين گهرخواه *
محمداكبريان -توماج جهانديده -زهرا نوري -علي ولي سرابي -بيتا حسيني -شيرين صحرانورد -فاطمه ميقواني -موريم كريموي -رومينوا
رحيمي -غالمرضا آذربايجاني -وحيد زحمت كشان -محمدنوري -علي مسلم پور -مريم نجاتي -مريم درويش كهن -مهدي سهرابي زاد -روح
ا...ميرزائي -شهريار اربابي -سعيد صيادي -مهدي عبادي -كوروش جديدي -معصومه فتحعلي پور -عزيزه شفايي -فرشيد جاويدزاده -نقوي
پيوندي -صبوره احمدنژاد -كيانوش بابازاده -محمدرضانوري -يسراملك زاده -سيدمحسن حكيمي زاده -فريودون خودايي -سيدحميدرضوا
حسيني -زهراحجت شمامي -شيما زارع -فاطمه سادات هاشمي -سيدمحمدمهدي ديباجي -محمد عسگري -مهرداد منصووري -مينوا قجور-
ساسان شمس ديبا -فروغ احمدي -مريم پورمحمد -عليرضا حاجيوند -سيدعلي مهديان -احسان مومني -سويامك سوهراب حقيقوت -مهورداد
زينتي -بهراد محمدي -زهرا موسوي نسب -مريم اصانلو -مهدي مختاري -حميدرضا غفوري -ابراهيم عليزاده -وحيد جديري -ياسرميرزائي-
والي ساروئي -فاطمه تهنبدي -مونا جاويدپور -محسن حسين زاده -محمدتقي مرادي -علي عابدين پور -نسيم داودآبادي -معين محمودي-

شناسنامه
4

و
كارت ملي

عزيز ايماني -سجاد زينال زاده -اكبر رسولي -فرهان قشقائي -محمدحسن زارعي -هادي اصالحي -علي عليزاده -مهنواز انتشواري -جوواد
نوائي -بهروز نوروزي -فاطمه عبدلي -مرصاد براري -محمداسماعيل براري -عليرضا تاريوردي -احمد منبري -مهتواب سولطاني -عبوادا...
نجفي -صغرا ميرزائي -مجيد مسلمي -سميه رحمتي -علي عيسي زاده -سيدمجيد افروغ -فاطمه مهدي -سعيد جنگ آور -ليال صيدي – فاطمه
سادات لي -علي اكبري -احترام نصرالهي -رسول شكريان -اميد فراشاهيان -حسن داداش زاده -حميدرضا نژادعلي -اسالم ظهوري فر -زهره
حسيني -سيدمرسلين حسيني -جعفر نوائي -ملينا موسوي -زهره حسين زادگان -عليرضا بابائي -سيدابراهيم ميرعالي -نازنين نيك بين -محسن
عيوضي -مهرداد كليدري -پويا داراب -ميالد اردوخاني -محمدرضا سوري -سعيد ايزدراد -رقيه شجاع -اسماعيل حاجي هاشومي -خدبجوه
لقماني -اصغر اسدي -اصغر رنجبران -رضا پيمان يغمايي -سامان بايست -صادق رضائي -محمدرضا محمدي -فاطمه كبريائي زاده -رحمت اله
اماني -فرزاد صميمي -سحر احمدي -مرتضي نعيم آبادي -عليرضا اصغري نژاد -محمدمحمدزاده -سجاد فرج الهي -فاطمه شوهبازي -فريبوا
طاهرخاني -پيام يافته مهين -آرام اردالن -زينت كريمي -داود الورديني -اكرم محمدي -محمد مختاري نسب -خديجوه نصويري -محمود
دانيالي -ابوالفضل محمدزاده -فرشته شفيعي -مرجان جويلي -قسمتعلي رضايي -اسماعيل صوفياني -ميثم ميرزائي -آزاده غوغوائي -علوي
حسن زاده -شكوفه شيخ جوني -طاهره يحيائي -مسلم كرم حاجيوند -سارا كرمي -علي ربي -حديثه ربيعوي -پروانوه شوفين نوژاد -موريم
رحيميان -ليال فدائي -معصومه حسني -مهديه درفشي -سعيد ذوقي *

5
6

7

ملزومات
كارت خدمت

كوله پشتي -موبايل– البسه– كيف -كفش -عينك– ساعت– طالونقره -وجه نقد – ظروف -كتاب -جزوه -چتر– دارو - -فلش -دستگاه كوارت
خوان  -كليد -شارژر -كاتريج پرينتر -مسواگ -مولتي متر -اكو -دي وي دي -آالت موسيقي -لپ تاپ *
اميرپيمان حيدري -ميترا شكرا -...حسين علي پور -افراز قليزاده -سيدحيدر قيصري -اسمعيل موسي كماسائي -اصغر راقبي -مهران احمدي-

گررنامه

عباس جودوي -حبيب ا ...رحيمي -مهران اسمعيلي *

دفترچه

ميالد قاضي -سجاد ملك زاده -محمدمهدي سعيدي نژاد -اميد نوعي -پرويز حاوضي -محمدحسين واثقي -سكينه اندي -ليلي ولي پور -سامان

خدمات

عفتي نوده -ذبيح اله مرادنژاد -عبداله ميرزامحمدي -نرگس آقامحمد -محسن لشني -مهدي برزگر -سجاد دائي زاده -خديجه شكيبا -محمد

درماني

حاجي زاده -باران جوكار -ملينا بهرامي -مظاهر اسكندري -احسان دالوند *

صاحبان اشياء  ،از ساعت7311لغايت06311روزهاي شنبه الي پنج شنبه با تلفن11911070و11911072تماس
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 واقن درايستگاه امام خميني (ره)خروجي خيام مراجعه نمايند .

