فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ 0107/10/10لغايت0107/10/11
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
سجاد اكبري -شقايق نقشينه -كسري عاشقي -وحيد حسينجاني -زهره فيض آبادي -ساجده خدائي -بهروز رامك -داريوش حيددري -مدري
عليزاده -عرفان خزلي -نيما رئيسي -فاطمه قاس زاده -عاطفه سادات طباطبائي -فاطمه كربالئي -فرحناز صالح -عشرت تقي خان -ابوالفضل
سبحاني -پروانه شيري فرد -سهيال صوفي -اميرفتاح جمشيدي -مهناز دليري -مهرداد محقق -ثنا صدر -مجيد سيل سپور -علي تبرعي -علدي
اصغر بوباش -محمد اكبري -آرمان ثنائي نيك -ساناز محمدحسين زاده -محمدرضا حيدرزاده -مهرنوش مشهدي ياري -عليرضا داودپور -حسن
يزداني  -قاس داداشي زاده -صبا علمي -فاطمه فالحي -فاطمه علي كهكي -يگانه محمدي -يكتا رسول پور -امير فرهند

حاجيدان -لديال

ذوالقدري -آدينه محسني -مينا اقبال زاده -راحله محمدياري -سارا آقازاده -آيدين هجرتي -علي عراقي -رضا برزاد -نيما منصوري -سيده
محيا معتمدي -علي كريمي -هاجر مسافري -راشين جمشيدي -الهام حاجي سامي -دانيال عليدزاده -رضدا رضداپور -سدحر ميرزاخداني-
محمدمهدي االسوند -زهرا پيماني -مهران ميرزائي -صديقه حسيني -علي سيف اله زاده -محمدحسن تقدسي -رامك محمدي -هديه محمدي-
ساغر صفاري -مهران رمضاني -مجتبي اكبرزاده -هانيه اسمعيلي -مجتبي سليماني -مرضيه توكل اميد -آيلين برادري -حامد حصيركار *
فاطمه محمدي -محمد حسني -مسعود جعفري -منصور بهرامي -پوريا دادخواه -محمد ورمقاني -سارا حسيني -مائده نورمحمد -كيانا نجفي-
حميدرضا عسگري -الهام سادات طباطبائي -عارفه قرباني -فاطمه دل عظي  -محمدرضا ميرعلي مرتضايي -زهرا تبيانيدان -مرضديه نوريدان-
سيدمجيد مطلبي -پانيذ رفيعيان -فائزه سليماني -مطهره پيرنج الدين -مهديه حميدي -حسين گلشاهي -محمدامين اصدغري -افسدانه علدي
شاهي -متين طاهري -محمدحسين ممي زاده -فردين فرجي -سعيد همايوني -محمدعلي كوكبي -اكبين خاك نژاد -عبداله فدالح -مهددي
بابايي -مهدي مشايخ -عباس آرايش -پويا كرمي -محمود صفري -اميد فروزش -مري عليزاده -الهه دانش پور -سيدعليرضا صادقي *
حميد اسدي -مهسا اسالمي -حسين رستمعلي -محمد آتش بار -ميالد فالحي -هادي كارشناس -معصومه ميرزائي -شاحسين كرمدي -فدرزاد

1

گواهينامه

احمدي -مهدي غالم آزاد -رضا يوسفي -شاهپور احمدي -عليرضا صدرآبادي -اعظ مرسلي -سيدمحمدرضا هاشمي نسب -فرهداد زارعدي-

كارت سوخت

احمد روان خواه -حسين طاهري تبار -حسين رحيمي -اكرم آقاجاني -رضا كريمي -حسين شكوهي فر -عبدالناصر سيدنظري -زهرا اسراري-

كارت خودرو

سجاد تيموريان -محمدتقي علي پور -مجتبي علي كرم -بهناز واثق -اكبر حسنلو -عباس كرماني ها -محمد وليزاده -سعيد شاطرپور -ابدراهي
دروگر -مري وفاكيش -ابوالفضل رن

آميز -عبدالرضا غياثي -احمد قنبري -محمد علي دوست -صالح آهون بر -علي عباسدي -اميرحسدين

ايزدي *
وحيد انجامي پناه -اميررضا كالنتر -محمد قديمي -مهران قاسمي -محمد قبادي -ميرهاش حسيني -عليرضا حكمتي -نيلوفر پوستين دوز -بتول
خرمي -رضوان شرفي -عبدالكري كاكاحاجي -آيه دالور -ابوالفضل تبريزي -جليل معتمدي -شاهين هداوند -حسين رزقي -رضا اسدتاجي-
يوسف اسماعيل پور -شهاب مرادي -اميرمحمد عزيزي -آرزو اعرابي پور -فرزاد بنيادپور -رضا اللهي -شيما صديقين -حمزه منصوريان -رحمت
زرگري -عذرا شاهدار -حسن طاهري -منوچهر فضل الهي -خديجه مشتاقي -محمد فيض آبادي -بهزاد ارمندئي -زيندب واشدقاني -جمدال
تبريزي -مهدي اكبرين -موسي رعنامغانلو -ناصر مصلحي نسب -فريدون ياقوت -آرزو تيبا -سيدمحسن نقيب زاده -نفيسه زينلي -تقي سالمي-
حسين جعفرزاده -محمدحسين لطيفيان -معصومه رمضاني -ابوالفضل نظري -احمد هيودي -محمد مهاجري -حديث سپهوندي -سيدعليرضا شه
كرم پور -سياوش جليلي -مسعود حسين زاده -افسانه رازاني -اميد خزائي -زكيه موال -زينب صالحي دوست -علي آهني -مجتبدي شمسدي
ندا -محمدمهدي ايزدي -مهدي قومي -عليرضا باقري -شهربانو قدرتي -مري رمدان -فردين پيران -مسعود حيدري -جالل عظيمي -عفدت

4

شناسنامه

خرسندپور -علي براتي -حسن محمدي -ساحل شريفه -محمد اميري -فاطمه تاجيك -محمد سعادتمندي -عليرضا سياه تيري -كاوه گوشدوار-

و

زينب سادات اصغري -سامان خواجه زاده -طاهره كيقبادي -ناهيد يارمند -يعقوب فرزين -علي ميراحمدي -فرشاد غفاري -سارا طهماسدبي-

كارت ملي

فاطمه سادات عبودزاده -جواد ابراهيمي -سپيده محرمي -فاطمه آزاده دل -رضا نيكخو -مري نجفي -عباس باقريان -مرتضي نوبخت -مجيد
حسني -اكرم عبدي -رحي سلطاني فر -تقي كريمي -احمد شيري -رضا گل بابا -مهدي غالمي -غالمرضا امرائي -حسين جلوخاني -احمدرضا
عسگري -محمدحسين ميرزائي -ميث صالحي حق -رشيد زمان زاده -محسن ياري پور -كيوان سليماني -اميرحسين مصلحي -ابوالفضل سلگي-
اميرحسين رضاييان -محمدابراهي رحماني -محمد حفيظي نژاد -فرخ لقا خدابنده -كاظ جباري -محمدحسين ذالي قهي -مجتبدي اسددي-
محمدرضا شادبخش -شمس اله زبرجدي -فرشاد رح دل -عبدالرضا كمالي -غالمعلي صادقي -هادي صفا -ياسين ترنيكي -ابراهي ياري -پويا
اينالوئي -مري پوردارائي زاده -رضا طالبي -حميد پارسه -رسول فالحي -ياسمين شهرابي -ابراهي جاللوند -محمدرضدا هوشديار -افسدانه
حسينعلي بگي -ميترا كرموند -حميد مجيدي -نسي اصغري -منيره فكرتي -ناهيد حسيني -ندا قاسمي -فريده حاج حسيني -مهران حسيني-
كورش كريميان -مري نايمي -طوبي عطاران -محمدمهدي حقوقي -نيلوفر رضائي -سجاد انواري -افسانه ارسالي -فتانه جزوايدي -ژريسدا
حسيني -امير مظفري -ايرج مالكي -محمدرضا موالنا -زهرا گلي -اميد حسين پور -علي عليشاهي -فاطمه پناهي *

5
6

7

ملزومات
كارت خدمت

موبايل– البسه–كيف -كفش -عينك– ساعت– طالونقره -ظروف -كتاب -جزوه -چتر–دارو-گلدان چيني -كيف طراحي -فلش-چاي خشدك-
رومبلي-دستگاه تست قند خون-دستگاه كارت خوان-جعبه ابزار -پاور بانك -موس كامپيوتر-المپ ك مصرف *
سجاد مهرآرا -ابوذر الهياري -شاهين زارعي -پيمان منصوري -علي علي محمدي -حميرا احمدي -نفس حقجو -هادي چرومد -سيدابوالفضل

گذرنامه

موسوي -كورش فتحي *

دفترچه

رضا والي كيا -ابوالفضل حسين لو -رامين رشيدي -غالمحسن حاجيوند -مرضيه فتحي -محمد رئيس نژاد -حسن تقي ها -اميرحسين و عشرت و

خدمات

ياسمين جمشيدي -مهدي مهدوي -اشكان هرسج ثاني -زينب گل دوست -علي عطائي -مهرداد مهدوي -گلي مالباقري -غالمرضدا حيددري-

درماني

محرمعلي هداوند *

صاحبان اشياء ،از ساعت7311لغايت06311روزهاي شنبه الي پنج شنبه با تلفدن11011070و11011072تمداس
گرفته و با در دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي از آن به ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره بدرداري
راه آهن شهري تهران و حومه واقع درايستگاه امام خميني (ره)خروجي خيام مراجعه نمايند .

