فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ 0197/02/10لغايت0197/02/29
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
هانيه رحيمي -اعظم جلولي -زهراقاسمي -شهرزادهداوند -حديثه سادات مسعودي -اصغراحمديان -خديجه فرقاني -محمود براخاصيي -معصيومه دهايان-
اميرمختاري -اسماعيل پيرهادي -نيما شيروار -مهران قياصي -علي مهدوي -سپهرمسگري -مهسا كاظم پوريان -اعظم سادات ميرحسيني -خديجه دانشيمندي-
عايل اسديان -محمدصالحي -فريبا بوربور -سارا دنياديده -سمانه همتيان -فاطمه قشااوي -سيده الهه پورسندر -الناز اميني -رضيا للسيتاني زاده -خديجيه
جوادي -حسين غالمي -معصومه حسن نژاد -مسعود زرلران -ماه منير جليلوند -رويا جاللي -منصوره حيدرزاده -شهناز پورمسلم -مريم پرور -مريم شييخي-
محمدسهرابي -اميرحسين حسن پور -منيژه شكوري -مرضيه فضلي -علي سالمي -فاطمه سيفي -شكوفه خدايار -حسن غظنفر -سمانه فرجي -مرضيه حسيابي-
طاهره نوروزي نژاد -نازنين قره لوزلو -حسن قاسمي -نهال برزلر -فرنود حسن نژاد -ماني جاللي -نرلس زريني -شايان چناري -زينب كرماني -عبدالحسين
ذرتي پور -سميه فريدون -سعيده محمدي -محمود سلماني -فاطمه ملكي -شايان ميرزاعلي اكبر -فاطمه قدرتي -محسن اسمعيلي -افشان بيا -حميدنصييري-
پويا حسن زاده -عبدالعظيم بهرامي فرد -محمودرضا صباح -فاطمه عبادي -سميه فيض اله -مينا سيفي -سميه حيدري -مهدي زرندي -شراره نياموري -مييالد
داداش زاده -الناز زارع -عاطفه لشاني -مريم خائف -كلثوم محمدي -نسترن آقائي -فرزانه برومند -سيدداود موسوي -حسين جاللي نسب -سيميه نهيارده-
پريسا غالمرضا نژاد -آذر تاوي زاده *
حسين نورزاده -ناهيد كاظمي -مهناز يوسفي -ريحانه تيمورلو -فاطمه خليل زاده -نفيسه مشايخي -فاطمه زهراخوش اخالق -مريم مهاجري -حسيين محميدي
مادم -وحيد كرماني -مرضيه فردوسيان -كيميا كرمي -اميرحسين ماتدائي -الناز صدقي -آرمين عظيمي -محمدسجاد فريدون جاه -پريسا آقامحمدي -مهسيا
زرپايان -مهتاب مرادزاده -فاطمه جودي -سعيد سالمت -محمدعلي زارعي -آرش رضائي -رضا خرقاني -مهشيد لواساني -احمد اعظمي -اسرا طالب -كيمييا
فروهر -فاطمه محمدكريمي -سيما رضائي -مهنوش مرادي -احسان رضائي -شاايق عادلي -محمد موسوي -اسراء ساكي -نگين رحمتي -محمدجواد حسييني-
سارا حمداللهي -اميرساالر مرادي -اميرحسين جعفري -طيبيه عبداله زاده -مجيدمددكاري -سمانه ميرزاخاني -نسترن پاينده -مسلم امرايي -سمانه جلوخاني-
شاايق حاج حسيني -الله رحماني -پاكيزه سادات شمشيري -حمزه اسدي -پريساسادات حسيني -محمدرضا صدرپور -مرضيه احمدي -محمدطه حويزاوي *

لواهينامه
1

كارت سوخت
كارت خودرو

محمدمسعودي -حسين سرلك -كلثوم ميرزائي -احمدرضامحمدخاني-اميرحسين زاهدي -مجيدكلثومي -عظيم عطا -محمدحسين مهريار -نرجس سيلمانيان-
مجيدميري -شمس الدين سيران زاده -بهراه افرازه -روح اهلل ابراهيمي -مجيدعبدالمالكي -اعظم كبيريان -جعفركريمي -ميالدزالي زاده -سهراب رشييدي-
حسين اصغري -سيدحامدسيدپور -هادي رهبر -مريم حسن نژاد -رقيه كتابي -وحيدشيرين فير -زهيرا شيريفي -فرشيته كوشيكي -سييدعرفان محميدي-
سيدحامدمنيري -جعفرعلي حججي -علي ارشادي نيا -محمدجواددرويشي -مجتبي موسوي زاد -سحرنيك فالح -محمدحسين حاجي عباسعلي -آيدين نيدائي-
رضانيك بخش -محمدامين فعال -عليرضافيروزمند -فرشاداسفندياري *

مرتضي كياني نيا -هوشنگ هوشمند -رضاصفري -سيدمحمدموسوي -محمودنجف وند -ميناقاسيمي -وحيدمحميدي -سيدسجادطهماسيبي-
بهزاديزدان پور -حيدرموالئي -رحيم محبي -محمدرضامحبي -كيارش دباغيان -ميترادرويش -صفيه بيگي -ميالدرشييدي -رضياپورحبيب-
عليرضااسفندياري -علي اسمعيلي -لطيف محمدنژاد -فريدون دارابي -مهدي قزويني زاده -حيدرعلي افشارآرا -پيمان كرمي -سميرازريني-
روح انگيزمحمدي -فاطمه شاهي -علي اصغرفالح -مصطفي خرم -مصطفي كنعاني -علي لراوند -مهدي اسكندرزاده -محمدشالچي -فاطميه
جبلي -مهدي غالم حسيني -علي ناصري -فوادرضائي -وهاب مهرنژاد -صدرفردي – جوادخداقلي زاده -نيلوفرحكمت بهر -مسعودعباسيي-
اكبرعظيمي فر -حامددره باالئي -علي نوروزي -روبرت ملك سديان -مهري سيدي -احسان موالئي -ابوالفضل قشالقي -حسين نصرتي -فوزيه
لل احمدي -علي اكبري -مهين قاسمي -حميدرضاقاري -علي ناي زاده -محمدحبيب زاده -فرانك شكري -محمدناصري -مجيدرئيسي زاده-
محمدحسين ايلخاني -حسام عظيمي -مينانجفي -عادل شاداني -محمدرضاصفائي -اشرف ابراهيم آبادي -فريده لودرزي -سيدحامدشهابي-
حامدرمضان نژاد -مسعودعطايي -نسيم پارسااصل -محسن باغستاني -محمدرضاملكي -شعبان كاظمي -يحي فراميرزي -سيدمحموددشيتي-
عليرضاعباس پور -عليرضادانائي -سحرراكي -اسداله خانلري -سيدمصطفي حسيني -ريحانه انوشه -نجميه سيادات حسيني -سيحركليائي-
شناسنامه
4

و
كارت ملي

ابوالفضل حيدرنژاد -احسان زنكاري -محمدمهدي اسماعيلي -ابوالفضل افخمي -مجيدرضارضائي -مهدي ساحلي -مهدي قشيالقي -مرتضيي
احتشامي -پرياجباري -شاايق بهرامي نژاد -اميردودانگي -مهردادقليزاده -محمدرضاستار -ابراهيم بي بيا  -حسيين صيادقيان -نيادعلي
مهري -عليرضارازاني -زهره درويش -حاجي علي نادري فر -علي عدل پور -فاطمه شاه دوسيتي -اشيرف سيادات آقياميري -اصيغرخوش
خواهش-صيادولي پور -ثروت قزلبياش -سماعباسيي -احتيرام اكبيري -صيباچليپا -سييدمجيدفكوري -شهريارصيابر -رسيول سيبزي-
محمدرضايزدي -اباذراسدزاده -محمدرضازحمتكش -ايرج كياني -ساهره ارسن دار -ابوالفضل شكري -مرضيه نايدعلي -محمدرضياكياني-
امين اميدي -فاطمه ميرمحمدي -علي بيطرف -سكينه سادات ابوچناري -مهدي رادلودرزي -حامدمحميدنژاد -حمداليه سيمائي -حسيين
سخاوتي -رويالركي -هماميرزائي -محمدمهدي هاشميان -زهراتميمي -هادي بهزاد -فردين افشارفر -موسي صيياد -نادرمحافظيت كيار-
شيماذوالفاار -بهروزميرزابابائي -سعيدتاي زاده -اميررضارودي -حسين هادوي -مطهيره غنيي آبيادي -سيمانه شييرزاد -احمداحيدي-
حميدرضاموسوي تبار -پوريامهرپيما -مجيدعسگري -علي اصغرفسائي -ابراهيم مويدي -صابرمرادي -علي اصغراسمعيلي -مهيدي صيادقي-
مونااسالمي -ياسرامين زاده -عليرضااحمدپور -مهردادرضايي -سميه اصغري -ناصرملكي -اميرنوروزيان -فرامرزيعاوبي نيا -مهوش اميان-
اميرحسين مظفري -علي ظهوري -رحيمه روحي -صدياه طاهري -محمدمنتصري -اميرحسين جالليان -خديجه نجفي -مهدي عزيزي نسيب-
عباسعلي ورزدار -زرين تاج رجب پور -مه لاا سلطاني -اميرحسين اصالني -عباس شريفات -ابراهيم كامراني -ليدااصغري -احسان ملك -علي
افشار -غالمرضاهمتيان -احسان شهرآئيني -قادرسيدريحاني -حسن مهرابي -مجتبي نجفي -ريحانه كياني -خشايارمنصوري -عليرضاصفري-
مريم افتخاري -عليرضاجليلي -زهره ميرمهدي زاده -امير صادقي -ايران نجفي *
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6

7

ملزومات
كارت خدمت
لذرنامه
دفترچه خدمات
درماني

كوله پشتي -موبايل– البسه– كيف -كفش -عينك– ساعت– طالوناره -وجه ناد – ظروف -كتاب -جزوه -چتر– دارو - -فلش -كليد -شارژر  -آالت موسياي-
لپ تاپ -ماشين حساب -تستر اسكناس -زنجيرچرخ -بردالكترونيكي -تسترعطر -اسكوتر -پمپ لجن كش -عطر *
سعيدفتحي -عليرضابهمني -محسن قارزي -مجتبي طالب -احسان اماني -جعفرسيدموسوي -محسن لنج خانلو -حميدرضيامحبي -ييونس معصيومي -عيادل
محبتيان -الوالفضل عجمي -ارمين اجاقي -مهدي كشاني *
علي اضغرقشاائي -محمدمحمديان نژاد -اميرمهدي تر  -سترمحمدولي زاده -الناقاسيمي فيرد -فرحنازمحميدي ژور -اميريارحسييني -رحييم رضيايي-
شهمنازماهوش محمدي -محمدعلي رونق -افسانه خصالي ومحسن حضوري -حنانه باقري -علي منصوري -زهراتاجيك -مسعودامجدي -محمدحسين نيكوكيار-
ليالعليزاده -اعظم بياتي -شهنازغفاري -امين اله كوهي -محمودصفري -هديه شهابي -مسعودجوادي -مرتضي خاكباز *

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

