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

مشخصات

0

كيف جيبي

0

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
مريم زند وكيلي -مصطفي داسدار -نازنين زهرا قلعه نوري -حميده مرادزاده -مجتبي قاسمي -فرهاد علي اوغلي -محمددرحيم نوروزيدان-
فاطمه محمدي -بسنه تگاب -زهرا ايتونوند -ابوالفضل نصراله زاده -زهره مه آبادي -مهديه نصيري -كامران پرهيخته -فاطمده اسددي -گدل
جهان تك دهقان -مهدي بادامي -ناهيد باقري -بهروز غفوري -راحله نجات بخش -محمد سلماني -معصومه هنجني -ميندا حيددري -ناهيدد
شيري -نرگس جواد اصفهاني -اكبر كشكولي -ثمين مهجوري -هليا عبدالهي -مجيد تكلومنش -زهرا سلماني پور -شدهين وواجده مرجداني-
مهران زماني -صهبا مصير -كيميا محمدپور -فاطمه شجاع -شهال اوسو -متانت سيفائي -سهند فرمند -وديجه صفويه -پيمان نامددار -ندازنين
زماني -نادر تقي پور -مجيد چلنگري -نويد معروف واني -مهناز يعقوبي -محمد شياسي -نرگس مهديزاده -محمدامين متقي -منصور مددير-
صابر صفدري منش -شهناز صالحي -سهيل دلير -مهدي دانيالي -حامد سگوند -نيلوفر گندمي -حميدرضا ميرزايدي -مهددي ملكدي -هانيده
ولقي -مرضيه كرمي -فاطمه مهدوي -شقان نامق -محمدعلي محمدي -مينا اله ويران -حسين كرماجاني -الهام ذكايي -محمدمهدي ربداني
منش -رضا كمري -صميم زحمت كش -محمدرضا اعتمادي -پروين ارجمند -محمدرضا مختاري -سارا جمشيدي *
محمدجواد سوهاني -سارا ابوالقاسم -محمدجواد احمدي -حسين حيدري -فائزه كياني -حميرا نصيري -سينا مشيري -حسن صفري -مهرگدان
توانا -آذر غالمي -رضوان اسالمي -ميثم كاله درازي -فاطمه قياسي -زهرا پورچالوئي -محمدمهدي نسيمي -رضا آذرمنش -پويان وطندي-
مهسا معصومي -مهدي قرباني -كامران وروش -سمانه لعلي پور -عباس زارع -زهرا ودابندلو -حنانده محمددپور -زهدرا وددامي -عزيدز
شادمهري -محمد مشكي -فاطمه سليمي -علي مشك ريز -معصومه علي ياري -رامين دينار -فاطمه سلطان راستي -بهمن شيعه زاده -عاطفده
رزازياني -فاطمه حسيني مقدم -حسن ارزاني -عاطفه باديه نشين -صغري جمالي -مهدي صالحي -فاطمه ودابخش -محسن كريمي پور -رضا
يزداني -افسانه صيدي -فاطمه محسن پور -زينب مهدي زاده -فاطمه سورمه -محمد حمزه لو -رويا فتاحي -حميد فمي -شكيبا پرتوي -ناصر
محمدي *

گواهينامه
1

كارت سووت
كارت وودرو

فائزه ابوفاضلي -علي ماندني -مهرشاد شهرياري -يوسف احمدي -كاوس قصبه -غالم علي ووش نواز -جعفر فيضي -علدي طداهري -اميدر
مرادي -ابوالفضل منتظري -حميده سادات حسيني پور -اسالم مفتاح -يعقوب دشتي -كيومرث مالمير -حميد غالمعلي -رضدا عالميدر -علدي
قبادزادگان -طاهره حيدري -حسين صادقي -عليرضا شهيدي -علي محمدي چشمه -محمد پيله وري -مينا طهراني -مرتضي ولي پوري -مهران
بهادري فر -وشايار ورمي -كريم بدرواني -غالمرضا موسوي -حميد رزاقي -صادق عليزاده -يوسف ايزدپناه -حميد قطبي ندااد -اسدمعيل
نجفي -سليمان كمانگر -پرويز جوادي -علي اسكندري -محمدرضا جعفري -سيده ام كلثوم ونداني *
ابوالقاسم حبيبي -امين سليميان -سيدحسين طباطبائي -ابراهيم احمدي -سيدعلي عمادي -مجتبي سراقي -سميه ندوري -فاطمده كاروانده-
سجاد وداداديان -محسن بابايي -محمدصالح محمدي -عباس صالح پور -مهران حق شناس -هستي وان پور -فرزان شيروواني -سپيده سديف
پور -توران لطفي -الهام علي نااد -بتول معصومي -نعيمه غفاراوغلي -فريبا فرزانه -داود حاج نصراله -سميه جهانگيري -مجيدد رضداقلي-
مرتضي رضايي -منصور دليرانيلو -كريم كرمي -ربابه مالئيان -محمودرضا بيات -مصطفي ياري -آرش ايران پوي -سهيال قيطاسدي -محمدد
قاضي -معصومه حسنلو -رامين محمدكاشي -محرم لطف الهي -شيوا يوسف زاده -محمد مقدم -پروين اميني -حميدرضا كريمي -سيده فاطمه
موسوي -محمدباقر محمودي -رضا قرباني -جواد غريب -كمال شمس آبادي -حسين نجفي -محسدن بحريندي -عرفدان سدلطاني -سديمين
بيرانوند -جواد امام وردي -آرش آرين -احد نوروزي -معين نصراله زاده -آرش ابراهيم زاده -معراج بهرامي پور -رحيم شدايگان -رسدول
پناهي -مصطفي ملكي -غزاله وليلي -زهرا تيموري -علي اصغر اسماعيلي -بهراد رزبان -امين اميري -حميد بيگدلي -مهدرداد شدكرزاده-
سعيد علي مدد سلطاني -زينب شقاقي -مونا سرحدي -وحيد كريمي -شروين سلمان زاده -احمد گنجي -محمددامين ياراحمددي -معصدومه

شناسنامه
4

و
كارت ملي

مولوي -علي نمازي -حسين مرادبيگي -شكوفه ندايي -واطره شاهاني -مصطفي صادقي -محسن محمدي -حسين دولتياري -مبينا ندوراني-
حسين صفري -حسن وو -فاطمه اسدي -مرجان بابا -الماس مهدي نااد -نيما مبرمي -مريم كامكاري -دانيال مرتضوي -رحمان بخشي -پوريا
قاري -محمد سعدوند -آرميتا مختارپور -محمدرضا حاج شيخ علي -مسعود صفرواني -حميد صدفاريان -مدريم سدادات ويرآبدادي -اميدد
آقامحسني -عباس سادگي -ناهيد رضايي -مهدي سيفي -زهرا مقامي -عادل جودي -سارا اصالني -نازنين شكراله -سودابه قربداني -وحيدد
كاظمي -مكرمه حاجيلو -فاطمه آمي احمدي -مهيار روانخواه -نعمت كوهي -نازقدم حبيبي -نسترن انسجون -مهناز نيك جدو -عبددالعزيز
زارعي -زهرا نامورمنش -داريوش عرفانيان -آيت اله فروزنده -وجيهه گلشني -قاسم گيلوري -سمانه سادات واسدعي -ابوالفضدل موسدوي-
مهري سادات ياسيني -فاطمه الوندي -مهدي فرج آبادي -حسين احساني -علي فكري -سعيد صفوي -زيبا گاللي -محمد علي واني -رحديم
شمس واني -زهرا نكوئي -پيمان شاهپري -پوريا اميرساالري -نسرين رئوفي -اميرحسين مجدي -عليرضا عباسي -رضدا غالمرضدايي -اميدر
همايتي -محمد پورشفيعي -سيما حيدري -لقمان نصيري -زينب سادات ميرمحمد -ابوطالب اميني -ناصر كليكانلو -سارا براتي ندااد -حسدين
بخشنده -حسين ووشرو -اشرف سادات حسيني -فاطمه موسوي نااد -مجيد قنبري -محمدمهدي ثمري -بهزاد ملكدي -مهسدا عبدالحسديني-
مرتضي صالحيان -رضا اسكندرزاده -محمد يحيي زاده -مريم ذوالفقاري -زهرا فهيمي نيك -محمد رحماني -ناهيد راش -متينه محمدرضدا-
مهدي لشگري -اميد رضايي نيا -مهران ابراهيم پور  -فاطمه قالوند -آريا سروميلي -دالرام صنعت كر -مجتبي منفرد -اكبر رشديديان -اكبدر
شيباني -مسعود حسين زاده -سعيد داوري فر -فرهاد ومر -محمد محمودي -محمد فرهادي -اكرم صفاري *

5
6

ملزومات
كارت ودمت
گذرنامه
دفترچه

7

ودمات
درماني

كوله پشتي -موبايل– البسه– كيف -كفش -عينك– ساعت– طالونقره -وجه نقد –كتاب -جزوه -چتر -دارو -كليد – فلش -ماشدين حسداب-
غذاي ورگوش -المپ  -LEDدور فرمان وودرو -عروسك -كاموا *
طاهر عظيمي -وحيد رزم آهنگ -وحيد كرمي -محسن پهلواني نااد -نرجس واتون نجات -مسعود حاج صادق -محمد باقري -مهدي رفيعي-
محمدعلي الله دشتي -امير نادري -رسول بيات -ديبا بوستاني -علي آذرنيا -سعيد اسدي -حامد احمدي *
نهال دهخار -منيره ملكي -فاطمه كريمي -علي عين آبادي -مرضيه الري زاده -افسر فتح الهي -يعقوبعلي دارابي -محمدد فالحدي -حامدد
يادگار -سميه پيرهادي -طراوت اسفندياري -محمدامين قهرماني -موسي بابايي -سيدحسين سادات باريكاني -زهدرا وجسدته روز -عليرضدا
بخشي -انسيه ملكي -توران رحيم اف -علي اكبر حسيني -آيالر پرور -سيدمحمدرضا اسالمي -سودابه وليلدي -فاطمده قليدان -اميرحسدين
بختياري -فاطمه پرنيائي *

صاحبان اشياء  ،از ساعت 7311لغايت06311روزهاي شنبه الي پنج شنبه با تلفن11911070و11911070تماس گرفته و با در دست داشتن اصل شناسنامه يا
كارت ملي و كپي از آن به ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه واقع درايستگاه امام وميني (ره)وروجي ويام مراجعه
نمايند .

