فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ 0197/6/10لغايت0197/16/10
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسايي

نام صاحب شيء
روژين كريمي -منا رضواني -قاسم آويني -ساالر صفدري -مهدي خسروي -ذبيح ا...سلطاني -مريم ماافي -مهساا ميرزاياي -اميرحساين
نورمحمد -مريم شمسي -زينب باقري -وحيد حبيبي -لعيا رضاپور -بهاروز اااپرپوران -رضاا االنناور -ياسارحميدي -سامي كاايمي-
سيدالمارياسرموسوي -سهيل رشيدي -محمدرضاحيدري -وجيه مداح زاده -زپرا رضايي -فاام زارالي -محمدشعاالي -حديثا صاادقي-
سعيد پواليي -شهناز كياني -زپرا حاج شمسي -احمدرضا آبيز -محمد نصيري -اميرحسين نجم آبادي -الليرضا محمادي -الاافا محمادي-
الليرضا محمدكريم پور -مجتبي زماني -ايمان خاكي -نرگس قرنفري -پارسا نبوره اصل -اكرم بيرامي -مهناز غفاري فر -فرشت ابراپيمي -امير
كمريي -خشايار اباخي -السگري گودرزي -پروان اللي مرزايي -مهدي محمدي -سروش مددي -آسي اسدزاده -سحر كرمي مقدم -فرزان
پداون  -فاام قمچاق -پدي يزدي -فايزه البدي -اسماء محمدي -زپرا محمدي -سجاد اللي پور -تروسک البدي -سارا خان ميرزايي -پروين
رزاقي -اللي لرخيري -اللي رضي پور -اللي الباسي -كبري غربي -سحر نورسينا -رحيم بيات *
آزاده نوروزيان -مصطفي بازوند -محمد ارديبهشت -فاام زپرا غفاري -اللي يزداني -احمد محبي -فاام خوشرو -اكارم ساادات اللاوي
زاده -شيوا رشيدي فر -كسري كرجي -سهند رفيعي -محدث توسلي -محمد نااقي -سپيده سهرابي -كرامت اسنمي -حميد مجديان -محسن
زارع -سيداسمعيل موسوي -اللي كامکاري -اله جعفري -شادكام ضرغامي -معصوم اسکندري زاده -مينا االتصامي -الباس واحادي اقادم-
احمد دراپکي -محمدرضا لطفي *
افشين خسروي -سيده زپرا سجادي -پيمان قرباني -سمي رضايي -مهرداد آل داود -داود آقابابايي -خديج نجفي -رضا ممبيني -دارياوش

گواپينام
1

محمدي -البدالرضا درودي -مسعود چوبندري -صادق انديش  -سماء مصطفايي -مهرداد قصابي -اسمااليل روزبهاني -سوزان كرماي -حسان

كارت سوخت

اميري -منصور گروسي -زپرا كريمي -اللي خزايي -الليرضا خيري -مريم ده حقي -شايان گوپري -زپرا البدي -مهادي آناپياد -محماد

كارت خودرو

صانعي -فاام ميرزايي -رسول ذوالفقار -رضا رحماني -الهام حيدري -سجاد دروي -داريوش مهرزادياان -ساعيده شاهرابي -محمدرضاا
رفيعي -الباس آرتين -سمي اسمااليلي -الباس رمزي فرد -داود اميري -سيدموسي موسوي -زپرا رضايي -رضا ابراپيميان -ساالر حسايني-
ابوالفضل قديم آبادي *
سجاد صولتي -كفايت موسوي -حبيب دپقاني -فاام قيابي -سيدناصر وفا -الليرضا مصطفوي -بهزاد خليف  -قربان اللي البادالهيان -ايماان
حياتي -مهرداد فريدوني -منصوره قربانلو -حامد االبي زاده -مصطفي نظري زاده -مدين مهدلو -مريم بخشي -ميند قم بابايي -شااپزاده
جمالي -اميرحسين شمسي -ميثم بهار -االظم زنگيش  -ميرمجتبي ميروپابي -لين تره اولي -اللي فرپادي -نگين سياحي -فاام البدا -...ندا
الباسي -زپره معصومي -مصطفي خسروانعلياء -سيده صغري زنجابر -بهاره سلطاني -شهناز حياوي -محمد تبريزي -امياد رحمااني -ناپياد
جعفري -شهرام ردايي -داود ازنازاده -رضوان مال اسد -اسمااليل حسينعلي -فضل ا ...االبي -فهيم ضامت -محمد قيطاسي -محسن شيري-
سيداسمااليل افتخاري -سيفعلي الابدي -اميرحسين پويان -مهدي محمدي -اشکان كاويي -الارف واحدي -معصوم احمدي -حسن حسايني-
محمدرضا نامداري -حسين المراني -سيداللي ميري -پريسا بهپوري -ميند امامي -سيدااپر پاشمي -ميثم آرايش -حسين رضاايي -حسان
برسم -رضا قالبي -جمشيد فروزنده -زپرا زيدآبادي -اللي سحاب محمدي راد -اللي نوروزي -پيمن رنجبر -اشرف سادات افتخاريان -محمد

شناسنام
4

و
كارت ملي

درويش -اليدمحمد الياسي -الباس پزشکي -مسعود توكلي -حسين داوالب -الماد قربانياان راد -ربابا دمرچلاي -مهادي زنادي -ساارا
پوشمندي -نويد پازوكي -آزاده مقدس -الباس خواج افضلي -يحيي ارشادي كيا -نفيس كرماني -الليرضا كمانکش -اللي دانشاي -رحيما
الباس زاده -حسن رمضاني -شيرين الابدي -خديج شيرخاني -شيرين كتان -رقي نظيفي -مجيد صياحي -كايم خواجوي -محسن حساني-
قاسم قلي زاده -مهدي سادات پاشمي -معصوم اسمااليلي -ميثم داداشعلي -آرزو فرايي -سهراب اميري -مريم الابدي -حسين اينانلو -ماريم
الميدي -مهدي نيکبخت -پادي جويني -احسان كيامرزي -سعيد مرادي -رضوان دارابي نژاد -االظم جهانيان -مهدي واحدي -ساکين اللاي
يزدي -مژگان مقدرزاده -ابوالفضل ديداري -كوثر حياتي -سيداللي موسوي نسب -كيهان خالدي -الادل رضايي -اميررضا تسليمي -رضاوان
لطفي -محمدرضا فيروزمهر -محمدرضا خان محمد -شراره قنبري -ياسين شمشادي پور -فاام تاج پور -شکوه يزداني -اميرحسين الباودي-
سعيد باپنگ  -الليرضا خبازان -سينا بايو -رقي رمضان پور -فاام خلجي -حديث خدادادي -حميد اصغريان -مهران زماني -حسن افضل پور-
اللي مهديان -سمي شعباني -شهرام احدي -حميدرضا سلماني -سحر لعل كماليان -محسن محمدزاده -لين وياني -سليمان حيدري نيا -رمضان
پل لرالطا -حسن حق مرادي -جنل مهرداد -نعمت ا ...بامدادي -محمد راه خسرواني -مسعود صادقي -الياس شمسي پور -الليرضاا يوساف
پور -اكبر دپقان مياب -جهان ارزاقي -اسمااليل ابراپيمي -اكرم اسمعيلي -رضا قايد رحمتي -سايداللي ساادات پاور -آيساان ناوروزي-
محمدرضا زارع -حسين ميركي *

5
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ملزومات
كارت خدمت
گذرنام

دفترچ
7

خدمات
درماني

موبايل – البس –كيف -كفش -الينك– ساالت– انونقره  -يروف  -كتاب -جزوه -چتر – دارو  -ارگ -فنكس -دستگاه كاارتخوان -الصاا-
درب زودپز -پاوربانك -ذغال صنعتي -پوگو -ترم  -لنز دوربين -پنک خودرو -كيبرد -گلدان مصنوالي -قاب پنک خودرو -زيرانداز *
اميرا ...جباري -مجتبي قاسمي -پاشم محمدي -توحيد گروسي -مرتضي قزوينيان -اللي بازدار -ابوالفضل كرماني -مهادي كيااني -بهارام
مواليي -حيدري كاوندي -محمد قنبري -فرشت غنمي -مهدي روستايي -محمد بهمن *
اسام صدري -مهدي كنمي -اللي اصغر سيف ا...زاده -نادر دمشقيان -بهرام مودب -فرشت بني الامريان -اللي تقي خان -منيژه مجادزاده-
خسرو اللي مددي -رسول شريفي -مصطفي النم  -اللي قنواتي -افسان شركت خبازي -حسين رزاقي -موسي ميخ بر -مجيد رحيمي *

صاحبان اشياء ،از ساالت7311لغايت06311روزپاي شنب الي پنج شنب با تلفان11911070و11911072تمااس
گرفت و با در دست داشتن اصل شناسنام يا كارت ملي و كپي از آن ب ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره بارداري
راه آپن شهري تهران و حوم واقع درايستگاه امام خميني (ره)خروجي خيام مراجع نمايند .

