فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ  0198/15/10لغايت 0198/15/10
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
سيده مرضيه حسيني -سكينه اعطمي -سعيدساالروند -مهران قشقايي -اسدا...قموشي -فرنوش فراهاني -معصومه جبليي -فاطميه صيانعي-
محمدحسين آقاكريم -آيمازجمالي برزگر -فرزانه داودي -حسن مقدم بيگي -محسن ابوالحسن دوست -فاطمه رضايي -محمدامين عزتييان-
محمدكفايتي -علي و كيوان شهاليي -معصومه فسنقري -صابرملك محمودي -آرش روحيي -طاهياعليوور -زهراسيليمانيان مقيدم -سيميرا
عبدالمالكي -محمدخاكوور -اسماء اسعد -سيدبابك حسيني -منيژه جمشيدي -محمدمهدي حبيبي اقدم -مهديه منيوههري -داودمحميدي-
صديقه دست افكن -زهره رحيمي -سيناداداشي -عليرضادنياگردراد -راضيه خرميان -نسترن حيدري -اسماعيل باقري -سيهيل ياراحميدي-
خديجه فتحي -محمدرضامهدوي -علي فالحي -غالمرضاروزي -اميدمحمودي -ميثم كوشنده -فرشادمنتظري -فاطمه خيان جياني -نفيسيه
صابري -حديقه محمدي -علي اكبرانصاري -اكرم قدياني -مرضيه دهقاني -بهارزرقاني -گالره مهرسرشت -سيحررفاقي -حسيين منصيفي-
ساسان مشگيني پور -اميرحسين موميوند -علي بروجردي -فرشته رضائي -مهنازناظري -نيماابراري -شكوفه موسوي مهر -بهرام يزدي زادگان
داودگودرزي -طاهره ترابيان -حسن ابراهيميان -نادراقدمي -زهراطالبي -عليرضاقواميان -شهره حسين زاده -فرديس هراتيان -پورياايراني
صفت -حميدمهرورز -سجادرحيمي -مجيدعسگرخاني -خورشيدشريعت پناه -ليالمعززي -الهه نيك سيرت *
رقيه سعدي زده -شادي دليعي -محمودحيدري -محمدصابرعباسي -نگين پورسليماني -زهراالخزاعي -مصطفي تكبر -زهراگرمابدري -ميريم
زارع -ساراكريمي -فائزه ولي -شادي صراف -مهنازباران -محبوبه نوري فرد -هانيه عباسي -عبداله زارعي -ليالمجرد -اميرشييخ -ايميان
حاج محمدي -محمدرضاالياسي -حسين فاضلي -علي محمدي -كاظم جاني -احسان اسماعيليان -عليرضاسميع آذر -ابوالفضل محمدي -پيمان
علي اكبري -منصورشفيع خاني -سميه احمدوند -مرتضي احمدي *
زهرا حسين زاده -اصالن نوع دوست -پيام كشاورز -عليرضاحسن زاده -حسين جعفري -نصرت ساده وند -محمدفاضل قاسمي -پدرام باقري-

1

گواهينامه

سادات رضائي – محمدبداغي -حسن ويسي -عليرضاخداخواه -محمدپناهي -سكينه بابا -عسكررحيمي -عارف هنياقيي -سيكينه سيلماني-

كارت سوخت

عليرضا يعقوبيان -پدرام نيكزاد -ليداعلي نژاد -علي ميرجوادي -روح ا...دريكوندي -كمال محمدي -جالل شورئي -بهرامعلي ملكي -زهيره

كارت خودرو

حيدري -محمدرضانعيمي -سعيدبايرامي -اميرحسين سليمي -مريم جاللي راد -محمدعابدبليدئي -آرش صالحيان -حميدمهران -رضانجمي-
راميارحسيني -محمدحسين معروفي -فرزاداحمدزاده -حسن شكري -آرش بيك بابائي -نگارسرحدي -اميرحسين فرهاديان -فريده نازدانه-
اميرحسين عليزاده -شهرام نظري -مجيداميري -پويارجبي – رضاقبادي فر -مجيدابراهيمي -علي مبيني نژاد -محمدسلگي -حميدزحمت كش
علي خنيفر -سعيدغفاري -سميه شيرعلي -احسان خزائي پور -زينب شريفي -مهدي سياح -ليال استرآبادي -هجيراميرخاني -رباب مسياوات-
مينابيگدلي -رامين فرزاد -آرش لكزائي -پرياكوهستاني -عزيزنوراني -محمدامين مهري -پريسيازارعي -محمدرضياديمه -محمدعسيگري
زاده -مرضيه جهاني -باقردوائيل -محمدرضاكوشش -مهران محمدي راد -محمدفالحي -سيدعمادموسوي -قاسم شاددل -نيرگس وفيائي-
ناصرنجفي -مليحه كيارستمي -عباس حيدري -بهمن افسري -شمسي نجاري -جالل زاهدي -علي حيبا -حسين خورسند -عليرضيا هگينيي-
احمداله وردي -محسن محمدي -گيتي بهرامي -لطييف مجيرد -محميدهادي حسيينيان -نگارصيالحي -سيجادكمره -غيزل رنجبيري-
جواداسكندرزاد -مجيدفتح اله پور -فرحنازآبشاري -محمدرضاكالهدرازي -بهنام داداشي -صابرجمالي -عليرضااسيمعيلي -محميدفرجي-
محمدذره پرور -حافظ صفري -كبري ذاقي نژاد -فاطمه كارگرنجفي -مريم كاهه -مهردادذاكرفتحي -داودكاظميان -فخرالسادات احميدي-
پريساسهرابي -مجتبي عبدالهي -جعفراشكاني -فايزآران -اعظم كاظمي -عذراآهنگران -بيژن رضيايي -اييرج همتيي -سيبحان متيين-

4

شناسنامه

ميناشهبازي -فاطمه سنابادي -زهره قرباني -مهردادمراقي -سكينه پناهي -عليرضاميرزائي -محمدجليل زاده -رامين شكرخدارا -زهراعباسي

و

مهدي بيات -شهنازراميار -مرضيه صدري -فتانه سيفي -محمدرضاراستگو -زهراسليمانيان -اميررضافرهادپور -علي رستگار -ميريم امينيي-

كارت ملي

نرگس جمشيدي -سعيدحبيبيان -ساسان تجاره -شاهين خدادادي -آرميناجعفري -رضامظفري -حديث آخوندي -محمدهارلي نظري -اميير
حسين كامجو -فاطمه نقدي -اعظمحسيني خواه -علي اصغرعليزاده -معصومه عطريانفر -ايمان سلجوقي -علي اكبررمضاني نژاد -جوادمحميد
طاهري -نسرين عظيمي -محي الدين ديباجي -عباسعلي اسدي -اميرحسين درفشان -منصوره رحيمي -كبري گرشاسبي -فاطمه خداورديان-
علي خواجوندي -آرزوبصيري -زهرااكبري نسب -جمال ساالري -عمران سابكي زاده -احسان فرازي -نازارمندئي -كوروش شيكري -عليي
بختو -كيان اردكاني -بنيامين بهمئي -مصطفي شجاعي -فاطمه موسوي -ظهراب مختاري -محمدآهاك -محسن شاهاني -معصوم حسييني-
سيناملكي -سيدحسين رضوي -مصطفي خاتمي -مرضيه پيرايشي -ماشاءا...پردل -محمدرضاساساني -فاطمه طباطبائي -حسن عبيدالمالكي-
زينب رمضاني -زبيده ميركريمي -عليرضاقنبري -عليرضاقاسميان -احمدگمار -مجيدحامدي -سميراافراز -يحيي مختوم نژاد -رضاجعفري فرد
مسعود جعفري -فاطمه شاه وردي -عبداله افشار -طاهره محمدي -وحيد معظمي -ميناصبري -محمدعلي ارشادي -محمداكبري -رضاشييخ-
سردارعظيمي -عليرضاعرفي -مسلم قلي پور -رحيم طالب نژاد -حميدرضامشيري فر -مرضيه جعفري *

5
6

7

ملزومات
كارت خدمت

كوله پشتي -موبايل– البسه– كيف -كفش -عينك– ساعت– طالونقره -وجه نقد – كتاب -جزوه -هتر -دارو -كلييد – تبليت -درييل – تلفين
روميزي -قمقمه -فلش -پاوربانك -كارتخوان -هاي -قفل درب – كيبرد كامويوتر *
خسرومددي -محمدحاجي قرباني -بي بي مترانوري -امين عباسي -محمدحسيني -سوهراكبري -رضارامشي -نادرقراخانلو -بهروزنعيميي-

گذرنامه

مهدي زابلي -حميدكردزنگنه -روضت اله شاهين -بهمن رمضاني -مهدي عليزاده -روح ا...جاللي *

دفترهه

بهنام هودن -رضا مستوفي -حوريه محمدوند -حميدكرمانشاهي -محسن احمدي -زهراسالمي -مهيري دهقيان -فرشييدكيومريي -رحيميه

خدمات

صوفي -مرتضي محمدي -مهساابوالحسني -علي دره قايدي -اوستاشورهه -محمدحسين پيشه ورز -امين مريح پور -كلثيوم شيهبازي -وليي

درماني

غالمي -سامان ايران نژاد -پوريابابايي راد -مهدي رسولي -محبوبه اميريان فر *

صاحبان اشياء  ،از ساعت 7311لغايت06311روزهاي شنبه الي پنج شنبه با تلفن  11911072و  11911070تماس گرفته و با در دست
داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي و كوي از آن به ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه واقع
درايستگاه امام خميني (ره)خروجي خيام مراجعه نمايند .

