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

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
الميرا محموديان – زهرا شاپسندزاده-محمدباقر فتحي -علي محمدآذري -عليرضا عليزاده -حديثه ستاري -ريحانه سادات ارفعي -كامران شيخ
احمدي -سپهرپوركريمي -سجاد ساالري -حميدرضا زيرک -فرشاد اسدي -عليرضا غالمي -غالمرضا كوه زاده -روزيتا شهابيان -مرضيه وطني-
آزاده برخي -محمدپارسا عبدي -اميرحسين بدري -نسترن بالطف -بهمن امراهي -فاطمه منصف -صادق عباسي -مريم صانعي -مهناز خلج -
نرگس اسدزاده -ارمغان سليمانيان -علي اصغر شريفي -رضا رضائي -افسانه سيداحمدي -سمانه شاه بيگي -محدثجه رجرار روشجن -فرزانجه
هاشمي -فرشته كاشي -محمدمعين حديدي -ابوالفضل رمضاني -فاطمه حاجي عزيزي -فاطمه عربگري -فاطمه شاهميري -فريده محرمجي-
مريم شاللوند -مالني آقانيانس -علي صفري -مهدي برقي -ام البنين آقاجان -اميررضا گرامي مهر -زهرا عسگري -نازنين زهجرا قنبرنجداد-
انسيه غالمي -حسين يوت گندم آباد -يگانه ذوالفقاري -اميرحسين هادي زاده -مينا باباده -سپيده فاطمي -مهسا كريمي -نگجار اسجماعيلي-
صغرا قلي زاده -مريم يسلياني -سودابه اكبري -سحر كربالئي -مرتضي طراوتي -محمد رستمي نيکو -مهسا واحدي -صجديقه حمجزه -مجيالد
رشيدي -ربابه آزادي -مهدي تقوي -مونا اميرخاني -محدثه محمدي انور -محمدرضا يافتيان -صادق خاني -فائزه كدفرد -علجي ميرشجکار-
سپيده انتظامي -هاني ولي زاده -زهرا محمدي -فاطمه عظيمي دوست -محمد عبدالخالق -مينا روحي -اصغر محمدپور -مارال نظافت -سهند
زهتابچي -مجتبي جعفري -اميررضا اوجاقي -آيدا قسمت الدهر -مجتبي عزيزخاني -مهرداد گلي پور -طاهره حسين فشمن -آرش اينانلو *
بهزاد قنبرپور -بابک بهمن زاده -مهدي نکونام -ابراهيم نورمحمدي -بهاره شركا -صبا بيات فر -محمدشجيرآقائي -رسجول نجوروزي -حسجن
زيارتي -محمدمهدي ميالدي -بهاره عادلي -ارشاد بيرانوند -عليرضا نعمتي -فاطمه سادات شهابي -فاطمه ولي پور -سيده مريم سيدآقاميري-
فاطمه پيرويسي -بهاره قياثي فر -داود محمدي -سيدعلي علوي -مهديه فاضلي -سحر زرگوش -زهرا گلبري -الميرا شجيرزاد -زهجرا تنهجا-
اميررضا هودانلو -اميرسام اسمعيليان -مصطفي نوري -الهام سلطاني -عاطفه فتحي -معصومه رضائي -زهرا واعظي -مهتاب حاجي مجرادي-
الهام حضرتيان -ياسمين قراخاني *
سينا پويا -فرشاد متقي -محسن نجفي -محمدرضا حمزه لو -عليرضا بيگ بابائي -صادق واديپور -ميرينصر موسوي -باقرباصر -مجريم اسجدي-

گواهينامه
1

سينا اميني -سينا رضانيا -هادي بيات -ابوالفضل عباسي -مينا دستوري -ابوالفضل فاتح -حبيب احمدي -فاطمه سادات حاجي نياركي -مالجک

كارت سوخت

برزگري -حمداله فتاحي -فاطمه بحريني -پدرام صاحب قلم -روح اله موسوي -يوسف لشگري -نازنين احمدي -محمودرضا فيروزي -مصطفي

كارت خودرو

نجفي -ايمان رضائي -مسيب صادقي -محمود صادقي -ولي اله سوري -عليرضا شيرزاده -جمال دوستي -حسام الدين يحيائي -ليال خضجرراه
دوست -علي اصغر مسلحي -معصومه پاشانجاتي -محسن علي نداد -حميدرضا بيات -سميه سرمدي -پگاه پزشکي -كريم دادبخش -سيده بهاره
گلشن موسوي -اميرحسين قناعت -حميدرضا موسويان -حمزه صلحي -مصيب جوهري -محمدرضا كربيرانوند -سهراب رستمخاني *
مريم يعقوبي -هادي نظافتي -الهه رسول زاده – رامين رام گر -حسين نجارظريف -محسن علي زاده -حامد دريکوند -جمال وثوق نيا -فاطمه
قاسمي -بهناز طاهري نداد -رضا مالباقري -ميترا فالحت نداد -كبرا جهانگيري -معيم ميرزائي -متين فراهاني -محمدابراهيم آذربو -آسجيه م
طوسي -حميد خوشخان -لميعه دستيار -حبيب قلي زاده -اميرحسين درفکي -مجيد تقي پور -سيدعلي حسيني -محمدعلي نيک پور -يوسجف
جوان پرست -فرانک خلخالي -ياسر اميرآتشاني -اميرمحمود مهجوري -رامين ساري -حامد باغباني -هادي رجبي -علي قنبري -ابوالقاسجم
كريمخاني -مريم اميري -پوريا كمجاني -توران عبادي -سيده زهرا سمناني -زهرا اميري -سمانه محمدي -سهيال جشتاني -مهجدي لطفجي-
سعيد مرادي -هادي ابراهيمي -مرتضي كرامتي -محسن گنجي -ميالد گومار -عبدالحميد آقازاده -مجتبي صابري -وحيجد زارعجي -زهجرا
زاهدي -رقيه شهبازي -مريم تاجيک -اميرحسين ملکي -پوران دخت جاللي -محسن ارشدي -مجتبي قهرماني نسب -قهرمان صادقي -سجپهر
رحمتي -سعيد شيرزاد -مجتبي صحتي -الهام غائبي -الميرا رضوي عرب -ولي خشنودي -مهدي نورائي -مراد سياوشي -مصطفي حيجدري-
اقدس مصلح آبادي -سارا شيخي -منورهر نوروزپور -امير احمدپناه -محمد ماه -معصومه ذرع -شجيما ميرزائجي -مختجار كيجاني -خيجري

4

شناسنامه

عبدالهي -علي صالحي – رضا مرادي -پريسا نوبرعلي رضائي -فائزه دهقان -كامران دهقان پور -آيالر موسجوي -مهجدي فجدائي -كيجانوش

و

رضائي -مرتضي عنبرستاني -زهرا احمدي -رحمان پودينه -عليرضا محمودي -سحر سروش -سميه حجازي -مجيد عسگريان -عليرضا فرجي-

كارت ملي

عادل احمدي -معصومه عبدالکريمي -گودرز دريکوند -عليرضا حاجيان -محمد حقاني -علي قاسمي -كمال باقي -ميالد عفتجي -محمجدباقر
باقري -علي شه گلي -زهرا باقري -بخشعلي سلماني -سحر شاهقلي -ميالد كريمي -عليرضا رزاقي -كبري فريدون -رقيه كجاظمي -حيجات
يوسفي -مهدي محمدي -صديقه فريمانه -محمدرضا پوراورنگ -غالمرضا قاسم زاده -شادي هاللي -علي صالح زاده -حسجن لطيفجي -النجاز
صابري -آرش دهقان نداد -محمدحسين كبيرزاده -علي اكبر ابوالقاسمي -علي گرجي -صغري اسمعيلي -عليرضا حاج كريم -نسجرين تبجاري
مقدم -مريم معصومي -مسعود حيدري -محمد عبادي -فاطمه قاسمي -فاطمه آقارضائي -شهين اكبري -اكبر شاملو -يوسف خادمي -فرزانجه
حسنخاني -اميرحسين شيخ اوليا -محمد پورصادقي -محمدصادق بيگي -حميدرضا نصيري -صجفورا خيرخجواه -محمجدعلي تجوكلي -فجائزه
محمدي -رضا فروغي -معين باللي -صفرعلي نظامي -محمدتقي حقيقي -امين ويس مريدي -احسان باباتبار -محمد فخفور -زهرا محسنيان-
مهدي احمدعلي -زهرا ايرانشاهي -دانيال نوائي پور -محمدرضا احمدي -محمدرضا نجف زاده -بهمن مقرب -شاهو حسيني -بجابعلي سجمي
پور -مهدي ابراهيمي -ايمان شيرخدائي -طرالن اكبري -محمدباقر كوهستاني -مجتبي محمدحسيني -سارا عالئي -مهجدي محمجدي -داود
خليل نداد -معصومه عزتي -ابوالقاسم جعفرپور -فاطمه شعباني -زهرا گودرزي -مجيد نقي زاده *

5
6

ملزومات
كارت خدمت
گذرنامه

دفترره
7

خدمات
درماني

موبايل – البسه–كيف -كفش -عينک– ساعت– طالونقره  -كتاب -جزوه -رتر – پنل ضبط -واشر سرسيلندر -سجبزيجات خشجک شجده -پجالک
خودرو -تبلت -محافظ كنترل -آدامس -دارو گياهي -دمنوش گياهي *
هوشنگ زرين -حامد ترک خلخالي -مرتضي رضائي -سيدمجتبي حسيني -همت خيري -مقداد فتجاحي -داود درخشجان فجرد -محمدحسجام
عبدي -حسن علي عادلي -محمد نارنجي -محمد نظام شکن -مسعود براتي -مهدي شکوري -محمدنبي سعدي پور *
يعقوب امن پور -يحيي نظري-حسين امني -وجيهه همه خاني -ميثم محمدي -اكبر بختياري -سعيد صارمي -سهيل مرتضي پجور -محمجدكريم
كربالئي -ميرعلي حسيني -ام البنين گلي زاده -محسن علي اكبرنظري -ميالد سوري -علي سلطاني -ليلي سليماني -ابوالفضل بيرامي -نرگس
حايري -زهرا سليماني -محبوبه حاجي سرلکي -فرشيد مرادي -اكرم سيدقاسمي -رضا رمضاني -اشرف سادات موسي -نجيبه رضائي -بدريجه
نوري -احمد يادگار -اميرحسين نجفي *

صاحبان اشياء ،ازساعت 7311لغايت06311روزهاي شنبه الي پن شنبه با تلفن11911070و 11911072تماس گرفته و با در دست داشجتن اصجل
شناسنامه يا كارت ملي و كپي ازآن به ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه واق درايستگاه امام خميني (ره)
خروجي خيام مراجعه نمايند .

