فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ  0197/14/10لغايت 0197/14/10
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
مريم شهيدي -الناز زجاجي -معصومه پرويزي -حسين تجري -رضا حاتمي -حسين حسين زاده -بهمن جمالي -محمدسينا صددري -مرتضدي
ارباب صادقي -عظيم كريمي -سيدمحمد رضوي -سحر خشنود -عليرضا ورچه كمر -عليرضا اكرمي زاده -امير شيرواني -مهشديد اخوانيدان-
سلمان مختاري -اميرحسين بني اسدي -اميرحسين كاظمي -علي بهاروندي -حسين اكبري -فريبا حيدرزاده -شهره مينايي فر -مهدي آقاجان
بياباني -فاطمه نهضتي اصل -ميالد كريمي -حسين مقبول -نيوشا جواديان -عادل بابوي -اميرحسين رحمتدي -اميرحسدين رمضدان -مديالد
حميدي -اكرم كاظمي -حميده سادات بطحايي -فرهاد حمزه اي -نفيسه دليري -مريم حيدري -فرشته نجفي -فائزه خزايي -ليال آزادميرزا-
زهرا باقري -مهدي كاوندي -عليرضا اسالمي -ميثم كاظمي -طاهره آذرافروز -زهرا رستمي -ميالد حسين خاني -عليرضا خسدروي -مهددي
درويشي -پريسا ديناروند -مبين شوقي -محسن جليليان -سکينه براتعلي -علي جوشقاني -احمد شريفي راد -فردوس حرآبادي -مهدي نايدب
پور -محمدرضا اعرابي -زينب خاتون اشرفي -علي اصغر عرفانيان -حسين عباسي -يزدان صيدي -فاطمه ابراهيمي -صدمد قربداني -ايمدان
قائدشرفي -الناز دارايي -راحله جارياني -سعيده عين اللهي -فرشته كباري -الهه اماني -محمدجواد اكبرشاهي -محيا اترک -علي اكبر چدم
چم -حسن شجاعي *
نرگس بهرامي -زهرا علينقي پور -كاميار ذوقي -ربابه جعفرپور -حسين وحيدپور -محمد شاهرخ آبادي -زهرا داسدتاني -هداجر شدهماري-
مهرزاد خندان -مليکا رودگري -سکينه اسماعيليان -معصومه فياضي -فاطمه فياض پور -سعيد مظاهري -الهه ابويي -حجت گل ندااد -علدي
قنبري -حميد سليمي -محمدصادق حسيني -رامين بابايي -سيدعلي حسيني -زهره صفرپور *

1

گواهينامه

سارا وحدتي -محمد نوري -مهناز گلباد -عليرضا جهانباني -فاطمه اماني -بهاره موسوي -عاطفه آقايي -سارا احتياط كدار -علدي شدکري-

كارت سوخت

سيداحسان شهره طاهري -محمدحسين حميدزاده -مهرداد صالحي -حميد حسيني -علي رحيمي -ميثم صابري -معصدومه عمرانيدان -مدريم

كارت خودرو

حسيني -حجت ا ...حيدري -حسين باقري -سجاد منزوي -علي جمالي -رضا نوروزي -عرفان ايران پور -فرشيد نجفي -مهديه خدورميزي-
اقتدار هروآبادي -عليرضا كياء -حامد جعفرنااد -محمد خالديان -حميد رحماني -پيمان نزاكت -جالل عبداالمير -معصومه سياه پوش
ياسر عاشوري -علي هادي -فاطمه خوشخو -حنان نظري -محمد ملکي -بتول ميرزايي -زهرا نيکبخت -فرشيد منصوري -محمدرضا اكرامي-
احمد قادري -مراد امامي -محمدعلي يامي -يدا ...شيري -اميرعلي نعمتيان -حسين عباسي -محمدرضا اميربهبودي -حشدمت ا ...اخدوان-
جمال الدين بزرگ زاده -مرضيه كاكاوند -مهدي بادافره -ماده همت خاني -رمضان علي پور -اميرحسين آالددوست -عليرضا مرادي -منصوره
محمدي -احمد مختاري -عباس استاجي -صديقه وطن خواه -محمد فرخي -مرتضي محجوب نيا -ايوب اوجاقي -جمال صفدري -نيره سبزي-
سلمان عصمتي -اسمعيل محمدي -كيوان فتح الهي -زهرا دهقان -رامين علي نااد -منصوره پورسهراب -حسين پورعسکر -احمد گلچين -هادي
عنابستاني -محمدرضا رضايي -بهزاد عزيزي -اميد نرگسيان -محمدمهدي مرادي -احسان رستم خاني -امير حشمتي -منياه شدادي بخد

-

بهزاد رشيدي -صفرعلي اسفندياري -آذر و ابراهيم موميوند -حسين اماني -محمدرضا قرباني -محمدحسين علي زاده -رضا صميمي -مجتبدي
منفرد -حميدرضا يوسفي -عرفانه آرين -هاشم رفيق -محسن دويران -الياس اله وردي -علي حسين نياي -اميرحسين قاسم زاده -امين ذكدي
پور -محمود ميرزايي -گلستان شاه حيدري -شيرين بيکي -آرش جنتراني -علي سرلک -مريم باقري پور -كاظم شاهمرادي -فريما افضدلي-

4

شناسنامه

ربابه معروفي -بتول كوچکي -كيوان كياني -علي امرائي -عبدالحميد ميرباقري -حميدرضا يعقوبي -غالمحسين اطلسي -محسدن آشدتياني-

و

عيسي صبوري -نصرت خانم صفريزدي -منوچهر اكبري -علي جعفري -محسن جعفري -حسين پورقاسم -نفس ياراحمدي -زينب قرباني -اشکان

كارت ملي

كريمي فر -سليمان محرمخاني -حميد صالحي -عليرضا اعتصامي -مهدي بکايي -امير خيرآبادي -كاوه كنعاني فر -حسن محرابياني -حسدين
فوالدي -مجتبي بازرگاني -علي اصغر تاجيک -يوسف قمي -شهرام حاتمي -علي اميري -كيانا يوسف پور -احسان روستا -حسدين سدلطاني-
سيدمحمدحسن اسدي -محمد روزبهاني -علي محمدي -سلمان عربلو -عليرضا باقري -ناصر ترابي -شهرام بياضي -محمدمهددي الجدوردي-
نرگس آقاعلي خان -ابوالفضل رحماني -محمدصالح رجبي -عليرضا فضلي خاني -ناصر حمزه لو -مسعود كمايستاني -ناصر يزداني راد -مهدي
معارفوند -مبينا حسيني -اعظم سادات آقاسيدحيدر -پيمان معتمدي -كبري گلدار -امين تاتار -حميد نوربخ
واحدپرست -پرويز علوي -الهه عربي -ستاي

 -محسن نظري پور -اسدماعيل

نظري -محمدحسين ايماني -نسرين سيداشرفي -سيدعلي حسيني -علي حيدري -اميرحسدين

صديقي -علي بينايي -مهدي مالباقري -يگانه عرفانيان -سعيد ابراهيمي -نرگس خطايي -حسين كارگر -علي انصداري -حسدام نبدي زاده-
مهدي زين العابديني -سيداميررضا حسيني -افشار سروري -ليال زارع زاده -محمد صفري -حسين عبدلي -الهه محمودي -مرتضي محمددقلي
زاده -محمد جوادي -غالمرضا برقي -عطا احمدي -كاظم قنبرآبادي -رضا چراغي -هيبدت ا ...رضدايي -بهمدن پنداه علدي هدا -روح ا...
خيرخواه -علي اكبر عوض محمدي -شرمين درياني -يوسف ملکي -راحله اكاتي -سيده زينب موسوي -سعيد حبيبي *
5

6

7

ملزومات
كارت خدمت
گذرنامه

موبايل – البسه – كيف -كف

 -عينک – ساعت – طال و نقره  -ظروف  -كتاب -جزوه -چتر -هندزفري  -شارژر  -دارو – بددليجات -تبلدت-

پاوربانک -قندشکن -روفرشي -شمشير نظامي -المپ  -LEDسمعک -ري

تراش *

محمد معصوم خاني -ابراهيم ساالري -علي پريان -عليرضا بهاروند -محسن نصيري -مرتضي سرو بيک مرادي -جمال صفاوالدين -علي آقدا-
كرامت زين الديني -هادي حاج حسن -الياس موسوي -قاسم احمدي -توحيد توحيدي راد -امين عباسي -روح ا ...خيام پور -محمد فاضدلي-
حشمت ا ...دهقان -علي احمدي *

دفترچه

علي فدايي -رقيه مکرم -جبرئيل عليزاده -محمدطاها انصاري -فرهاد اسکندري -نورا ...محمدي -ولدي آسداي

خدمات

درويشي -عباس قاسمي -عصمت علي رمضاني -محمد دستوراني -جعفر آزادفالح -اصغر مسلمي -محبوبده حيددري -مهددي عبدداللهي-

درماني

عباسعلي تيموري فرد -رضوان شفي پور -پروانه شفيع زاده -سهيال نجاري -امين پورزارعي *

 -اميدر معينيدان -سدعيد

صاحبان اشياء  ،از ساعت  7311لغايت  06311روزهاي شنبه الي پنج شنبه با تلفن  11911070و  11911072تماس گرفته و بدا در
دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي از آن به ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره برداري راه آهن شهري تهدران و حومده
واقع در ايستگاه امام خميني (ره) خروجي خيام مراجعه نمايند .

