فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ  0397/13/10لغايت 0397/13/30
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
امير زارعي -اكرم اميري -علي خالدي -ميالد اميدوار -محمدامين بلوچ -محمدرضا خرم دلشاد -ساره كريمي -زهرا رجبي -زهرا جليليان-
سحر داورزن -مجيد محمدي -محمدصالح انتظاري -قربان علي احمدي -محمدامين نوروزي -مصطفيي كاونطد -پيمطان اسطدزاده -حسطن
انتظاريان -مهدي كيان فر -سکينه آژده -مهرناز پاكيشان -شهاب رفيعي -مهري كمالي دوست -سيده سارا فخري -وحيد مهدوي نيا -نطازنين
غيراني -امير حسين زاده -ساسان احمدي -سهيل سليماني -آمنه روستايي -علي شتريان -خدامراد الواري -امير اسدي -اميدرضا خيرخواه-
الهه غالمي نژاد -فرزاد رحيمي نژاد -گلچين رنجبر -رحيم وكيلي -سامان رستگار -الهام جعيري -شراره قنبري -نطرگ

ناصطري -سطياو

پيرزاده -فرشاد قشمي -فاطمه حسني -اميرحسين عرب -عباس پوركرد -خديجه محمدي -طاهره مشرفي -برديا منشي -فاطمه درزي -عباس
آقاسي -شيما فالح -سارا كيسه چي -فاطمه درخشاني نيا -سجاد توكلي -اميرحسين قابلي -مهرنو

عبدي -رژينا واليي -صادق عالقمنطد-

پوريا مهشوريان -سعيد مرشيدي -سميه محمدپور -حسين عقيقي -معصومه شيردل -مفهره هاشمي فر -جواد كاوندي -محسن پناهي *
محمدحسين كراني -ميرسينا ثروتمند -زهره پيماني -زينب خوشنود -محمد فردعلي نيا -عليرضا خزايي -محمدامين صلواتي -آيناز كردخلج-
سارا عسگري -مهدي كريم سيما -محسن فيضي -مرضيه ميراحمدي زاده -ندا خالقي -ياسمن قاسمي -علي مرجاني -زهرا اسمعيليان -بهطروز
رحمتي -عليرضا تواضعي -مليحه آذري -سميه شاگلدي -زهرا فالح زاده -زهرا پوررستم -مهيا زارع -غزاله رضطايي -عليرضطا آخونطدي-
عليرضا سليمان زاده -مهتا آقامحمدي -عليرضا عظيم زاده -محمدحسن سميعي پور -سجاد عين اللهي -مهرتا
ميالد محبي -سيما نصرا -...مريم تشکري -محسن شاه آبادي -مجتبي سمقري -داريو
رضا شاه محمدي -محمدابراهيم علماء فر -علي جعيري -ماهنو
گواهينامه
3

كرم نژاد -عليرضطا خليلطي-

مهرزاديان *

مختاري -اميرحسين حبيب زاده -مريم حاجي سيدجوادي -ميثم نطارنجي-

اسمعيل هدايتي -صادق امراللهي -هيياء خفيب نژاد -ايوب مرادي -هليا چيت سازان -رضا تميزي -خاطره جعيرزاده -حسام الدين صداقت-
يزدي -سعيد نوري زاده -علي فالح -مهدي فيضي -امين رجايي -حسن چعب -مينا مجرد -امين ابطراهيم

كارت سوخت

احمد حيدريان -سپيده تنها  -آر

كارت خودرو

نتاج -عليرضا محمودي -بهاره معصوميان -مهدي سليمي -سيداحمد دشتي -مجتبي خراساني -سعيد دليروز -حجت ا ...ابوسياني -علي كطرم
كلهر -مجيد اسالمي -مهناز ميرچناري -مژگان شهرابي -سارا ابدالي -ابراهيم كالته -مجيد رهماني -مريم ميرزايي -ناصطح نيکنطام -رضطا
پاكرو -داود كالئي *
هاجر قاسمي -صديقه داستاني -سرو

صيي زاده -سيدمهدي حسيني -رحمان بردي خورشيدي -عباس صطادقي -صطبا مطرادزاده -حامطد

هوشمندنژاد -ميثم بخشي -امين وهيب -عبدالرضا فتاحي -بانوسادات حسيني -آرزو علي نيا -صديقه كريمي -علي اكبطر رضطايي -مرضطيه
احساني -مصفيي كالتيان -سميه مالکي -شوكت مستعلي -مهران كرمي -مهرداد معمطاري -سطعيد نجطف زاده -عليرضطا صطميمي -زهطره
ابراهيمي -رحيمه دبيرجهان -طاها بنام -اسدا ...خواجه پيري -علي اسبقي -غالمرضا نواب زادگان -مهدي رجبي -حسن مالئي -محمطدباقر
عيدي -مهرداد قادري -غزاله فرحناک -فريده محمدزاده -عفيه كيايي -داود فکور -محمدجواد رزاقي -حميدرضا برغاني -رزگار طاهري-
سيدمحمدحسين افضلي -بهروز پيري -رامين قربان پور -فرهاد صارمي -مهدي نقي زاده -رضا موسايي -اسماعيل اوستان -محسطن رسطتمي-
شناسنامه
4

و
كارت ملي

غالمرضا عليزاده -مصفيي شريعتي مهر -عفيه محمدي -حميد شم

 -نهضت شيخ االسالمي -حامد ايرجي -سيدعباس حسطيني -ياسطر سطيل

پور -گلي داداشي -سيد طه ابفحي -علي ساالروند -فاطمه عبدالوند -رقيه داداشي -رحمت جهاني -مريم رحيمي -احياء بشطيري -حامطد
روزبهاني -عقيل حبيبي -فاطمه سادات هاشمي -ربابه افشاري -سرور اصالت -اله مراد زريني -سيد ططه سطهيلي -وحيطد بطاراني -ناهيطد
محمدي -علي عسگري -شهريار رجبي -يعقوب جالل پور -معصومه شادمهر -عينعلي تراهي -سلمان اللهويري نان -محمدباقر عظيمي -علطي
خواجه نصير -امين زندي -كيومرث ملکي -رجب كوثري زاده -سحر افضلي فرد -نازنين زهرا و محمدرضا و فرشيد محسني -مبينا خيري -هادي
شيرعلي نيا -ابراهيم پوراروج -علي خندان -دانيال زارعي -حامد عليزاده -عليرضا شهرجردي -هاجر زماني -ميالد صيادي -فاطمه تقي پور-
وحيد هورفر -ريحانه دادآفريد -حميدرضا صانعي -آيدا كاظمي بلند -عادل ميالدزاده -اميرحسين نوري -صير قدرتي -مجتبي اكبري -وحيد
سلفاني -امير اشکورجيري -اسماعيل اسدي -طاهره مرادي -مهناز رحيمي -ربابه برزويي -حسين طاعتي -حسين علي پور -اميطر زارعطي-
پريسا نامجو -محمدرضا سمسلي -علي اندراني -كيار
رستمي -وحيد شيائي -سحر نوري نژاد -نرگ

اشرفي -مهتاب بلندگراي -علي قاسمي -سجاد جطاقوري -عطار فالحطي -فاطمطه

ميرزايي -رهدار دهداري اشر  -مهناز نوروزي *

موبايل – البسه – كيف -كيش -عينك – ساعت – طال و نقره  -ظرو  -كتاب -جزوه -چتر -هندزفري  -شارژر -اسباب بازي -پتو -دسطتگاه
5

ملزومات

كارتخوان -دارو -قهوه فوري -بدليجات -روبالشتي -ريش ترا  -دستگاه پلي استيشن -دستگاه فشارسنج -روفرشي -قالب ماهيگيري -كاله
ايمني موتور -چراغ راهنما *

6

كارت خدمت
گذرنامه

دفترچه
7

خدمات
درماني

بابك مهرالحسيني -اسماعيل ناروئي -جاويد حيدري -وحيد نصرالهي -احمد بيات -محمود مسلمي -خدابخش اسمعيلي -اسطماعيل اصطيهاني
نژاد -عرفان رضايي -هيمن اسماعيلي -اميد ميالني -سيداحمد حسيني -اسماعيل حسيني -هادي داودي *
زهرا امانلو -ناصر سلفان نژاد -مهرداد رسولي -مهدي كوهي -خسرو اصالني -سيدمهدي حسيني -هادي فيصلي -بهطاره جبطاري -سيدرضطا
حسيني -عليرضا همتي -محمود اصغري -سجاد بادپا -ناهيد منوچهرپور -سيدمحمدسجاد احمدي -مرضيه اسديان -محمدباقر سطلماني نطژاد-
سميه پذيرا -محمدرضا آستركي -حميد تاجيك -رمضانعلي گيتي -مرتضي فرهنگ آزاد -يعقوب صمدي -امير سيف اللهي -كمال بني جمالي-
فاطمه ريحاني -بدري اماني – كاظم قربان زاده *

صاحبان اشياء  ،از ساعت  7331لغايت  06331روزهاي شنبه الي پنج شنبه بطا تليطن  33911070و 33911072
تماس گرفته و با در دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي از آن به ستاد اشياء پيدا شده شطركت بهطره
برداري راه آهن شهري تهران و حومه واقع در ايستگاه امام خميني (ره) خروجي خيام مراجعه نمايند .

