فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ 0197/5/10لغايت0197/15/10
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
مهدي دوده -اعظم احمدي نژاد -سيده مهدي حسيني -محمدرضا محمدي -مهدي جوانبخت -محمدكوراوند -رها شجاعي فرد -حسن كرمي-
نسترن بختياري -فاطمه سرلک -زهرا سبزيان -فائضه سادات نصيري -احمد شهرياري -حامد مجنوني -علي رسولي منش -مسلم حسنوند -مريم
سادات رضوي -حامد طيبي -حسين مکتوبي -پرهام زمردي -مهدي ياراحمدي -غزل رحمن -شهرزاد شاهسواري -مريم چاپي– ليي كاهيه-
عذري محمدبيگي -رويا رحيمي-محمدامين عابدزاده -علي نجفي زمان -فاطمه مهاجري -صالح فرامرزي -ساالر سبک خييز -م حيت لليي
نژاد -عمادالدين عربلو -سمانه جعفري -الهه احمدي -محمدجوادئيل ياسيان -سارا محترمي -ناصرداورپناه -مريم صفائي -سيييده لنبيري-
محبوبه احمدي -غ محسين نديمي زاده -محمدجواد سعيدي -داود مسعودي -زينب رضائي -مهيار لوپائي -فرهاد باران رئي -مينا فيضيي-
انسيه كاظمي -زهره معقول -طناز مددياسي -مژگان الهامي -هاني تاجيک-نسرين توكلي -مهدي محمدحسيني -سيميه دوسيتدار -شيکوفه
بهادري -پويا كاظمي -النازسليماني -دانيال دهقاني -لي علي دوستي -شه مروج همداني -زهرا زهدي -ربابه عرب -زهرا ج لت -منصوره
مرتضي پور -سميرا سعيدي -زهرا باحجب -مسعود ابراز -سهي صدالت -فاطمه عظيم زاده -كيميا ميري -صدف خوانچه -آتنا معينيان *
مريم مهرآبادي -مريم محمدشريفي -علي عليزاده -محمدبهزادي -مرتضي فريدوني -وحيد مصدق -نيما محسني -معصومه اسيدي -مژگيان
لهاري -محمدمحمدي -عليرضاحاجي كريم -صدف سرلک -نفيسه مستکانلو -رليه نجفي -محدثه سميعي -محمدحسين فروزفر -فريما عابدي-
مهشيد كنعاني -رضا نجم سهيلي-علي عربيور -فاطمه مرادي فرد -متين خوشدوني -ياسمن سالک -حميدرضا لاسمي نژاد -مرضيه ميرزاخاني*

گواهينامه
1

كارت سوخت
كارت خودرو

محسن شريفي -ابراهيم هادي -اميربهرامي -مهدي حسني -سعيد ميرزائي -محمدرضائي -فرزادحليمي -مصطفي زارع -اميرمحميدمرادي-
خليل ميرترابي -بهنام ميثمي -سجاد عبدليان -محمدرضا آيدي -وريا زندي -جواد حسيني -پژمان عميد -خسرو منصيوري -محميدغزنوي-
نيلوفربابادي -فاضل وحيدي -مريم ساعتچي -الهام رمضاني -ميثم حميري -توران اويارحسين -حامد طيبيي -سيهند فرهيود -محبيت اليه
اميريان -احمد اسيري -مجيدفرخيان -مجيدميرزاخاني -حسين حمزه اي-خليل الهي -مريم كاريج -رضا گراونيد -نيرگ

جيوادي -گيل

محمدمرادي -محمدرضا خيشاده -ابوالفضل لدياني *
محمدغفورسياهي -مريم اميني -مچيد ميرزائيان -فهيم مصلي -حسام عبادي -كيهان حاجي علياني -رامين حسين پور -زهرا حميدوند -ستاره
سليماني -وحيد خانزاد -كامبيز لودجاني -حکمت اله ميرزائي -زهرا ترابي -سهي كياني -رضا سلگي -عثمان نوري -عفيت نظيامي نيژاد-
اميرمحمدحديدي -صابرمواليي -فرزانه شيرواني -سيدعباس موسيوي -سيجادميرزائي -محميدعلي پيورهمتي -مهيدي روميياني -عليي
محمدمنتظر -ابوالفضل محمدي -معصومه يعقوبي -شاهدعزيزي -محبوبه مسيبي -محمدرضانظمي -مهدي طوسيي -مجييد تيدين -فاطميه
گودرزي -بهنازشادفر -مهنازچوپاني -مريم ميردريکوند -زهراسادات آل بتول -موسي محمودي -البال وليدخان -حسيين مييري -مهيدي
زماني-فرزانه سليمي فر -محمدصادق لوهستاني -فاطمه تيموري -روح اله لديمي -فريددليقي -علي ادهمي -زهرا مهقاني -مهسيايزداني-
نوراله لدسي نژاد -محمدصادق علوي -ناديا فرهاني -حسين احسني -اعظم يوسفي -مينا آخوندپور -ميکائيل نظري -بيژن حدادي -حسيين

4

شناسنامه

نادري -ساراپيرميشاني-نادردريايي -آزيتاشافعي -بهجت طاهري -فريبامختاري -مهدي زماني -فرشته سبزواري -سلمان لالبي -معصيومه

و

بالري -مجيد محسني -محمدتقي اسدي -مهدي لاسمي -محمدمتين آريان نسب -حميد ابوالقاسمي -پژمان شيخ نژاد -كياظم اليقيي -آرش

كارت ملي

طاهر -اسمعيل نقيب زاده -محمدرضا سليماني-لادرفرماني -ميترا خجسته راد -سمانه فرج زاده -غ محسين دهقان نژاد -مريم ترابي -فرشاد
آباد -عباس بخشي پور -مينا انورخاني -صفدرروحي -محمدمختاري -مهدي اطمينان پور -نوشين زرزا -نسيم نيکخواه -فخرالدين جيوزي-
بابک صديقي -مهرداد مستقيمي -رسول راسخ -مهدي اختروليد -ايرج ناظري -اعظم محمودي -اكبرعباسي پور -صديقه محميدي -محدثيه
رايجي -مرتضي عامري -بهناز ناصري -ايمان شيرمحمدي -رامين رادمنش -علي حيدري -شهروز ابري -منيَژه انداچه -مسعود موسي پيور-
عباس شجاعي -مهناز سلطاني -وحيده معنوي -مجيد همايون -مجتبي جهانيان -مجتبي چالکرود -محدثه هاشمي -محمدنامني -محميدعلي
محمدصالحي -نيما رمضاني -علي صمدري-عليرضا كريمي -احمد راستگو -مهدي ذاكري -سييدعرفان احميدي -زهيره ابيراهيم نيوري-
محمدمرادي -مهدي حيدري -سليمان يوسفي -محمودكشاورزيان -مهسا كاظمي -طاهره رحماني -سيده طاهره محسنيان -راميين تياجي-
يوسف برجي -راحله ف حي -مريم هزارخاني -فائزه لنجاني *

5
6

7

ملزومات
كارت خدمت

موبايل –البسه–كيف -كفش -عينک–ساعت–ط ونقره  -ظروف  -كتاب -جزوه-چتر  -دارو– -گيره پرده -گيتار -دسيتگاه حضيور وغيياب-
ف ك

 -توپ فوتبال -سي دي فيلم – دستگاه فرز دندان -تلفن روميزي -آلبوم عک

*-

خداداد ابراهيمي-صمد گلي-مهرداد مراديان -محمدبالرعبدالهي -حسن ابارلي -مجتبي تندرو -مظاهر صفرعلي -محمداحسان م لديمي-

گذرنامه

تقي هدايتي -اشرف بهلولي -حسين رنجبر *

دفترچه

حميد اسدنژاد-معصومه حسين جاني-حميد البالي -آمنه اخوان -رليه داريوش -ابراهيم سهراب پيور -اشيکان شييخي -داودربياني -زري

خدمات

محمديان -امير درميان -طاهره تيمورعلي -ناهيد كرم پور -فيروزه ابيوالفتحي -محمودسيامني -سييدمي د ليامعي -عشيرت محميديان-

درماني

سيدعزيزحسيني -اكرم حضرتي -يوسف ميرزائي -عفت عبدالحميد *

صاحبان اشياء ،از ساعت7311لغايت06311روزهاي شنبه الي پنج شنبه با تلفين11911070و11911072تمياس
گرفته و با در دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي و كيي از آن به ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره بيرداري
راه آهن شهري تهران و حومه والع درايستگاه امام خميني (ره)خروجي خيام مراجعه نمايند .

