فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ  0398/13/10لغايت 0398/13/30
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

نام صاحب شيء

نسيم زندي -گوهر تاج الديني -سوگل كريمي -عليرضا جعفرزاده -ليدا سلطاني -حليمه قوامي -سمميرا رردرمار -حسم دايمي
دوزدوزان -محمدجواد سليماني -امي رهسپارفرد -اسمعيل شهبازي -ميالد زندي -شهال علي رخشمي -زهمرا موسموي -زهمرا
ميرشريفي -آذر نوري نژاد -سميرا حيدري -امير نوري -حسي مرادي -شهررانو محمدي -زهرا تاجيك -مژده دهقاني -سمااد
قنبرزاده -انيس گراوند -مرضيه احمدي -سيدعماد مرتضوي -صديقه هوشيار -محمود نظري -حامد عباسيان -علي شمه قلمي-
محمد جندقيان -الناز سليماني -صديقه ميرجوادي -رومينا آزاد -پيمان نصيرنژاد -مهمدي محممدي -سميينه قمايمي -رهماره
عبدالماليي -مايد زادش -گلنوش رضي -امير قويدل -مهناز قانعي -شهرام محمدي -علي احمدي -عرفان محسني مقدم -ريتما
رارايي راد  -پريسا تراري -حسي قياسي -مهدي مسلمي *
2

3

كارت
شناسايي

سحر صدري -آذر حداديان -سيدعليرضا رسولي -محمدامي جليلي -ملييا نصيري -پانته آ يداللهي -زهرا جاللي -سمميه المالم
پور -زهرا اسداللهي -مهسا نفيسي -رهروز شااعيان -محمد صمديان -مهران رجبي -نرگس نعمتي -نسري آصفي -ميثم خادم-
محمدحسي منصوري -سميه واحدي -نيلوفر فيض اللهي -فاطمه حاجي زاده *

گواهينامه

آيلي زكي پور -محمد اسمعيل خداياري -فرزاد هورشاد -حسي هاشم زاده -مهشيد مشهدي -ناهيد رحيمي -ساناز وفي -چنگيز

كارت سوخت

شريفي -مايد داراري -زينب قويدل -محمد عام -محمدامي الالمرضايي -رنيامي شهدوست -حسي فليي -مريم عبدالماليي-

كارت خودرو

زهرا دوخانچي -ماهان عزيزخاني -فاطمه اروالفتحي -طيبه پازكي -حس رهياري -كمريم كاسمبان -مسمعود پهنماور -مهمدي
قاسملو -حمزه آييني -سهيل كاويان پور -زهرا مرداني -فاطمه تيشه ور -امير گودرزي نسب*
عليرضا اكرمي -سيدصارر جاللي -عليرضا صاحبي -سعيد محمدزاده -مبينا كيارستمي -حس تقيان -حامد فخاري -نسيم حماجي
زاده -مرتضي رنابر -علي انصاري -محمدرضا خادم حاتي -مهدي سرداري -محمد ياري -ارمراهيم خضمري -نمادر افشمار-
مرتضي والي نژاد -طاهر ظهراري -پويا كرمي -ميالد كاظمي -سيما كشوري فر -سيده صديقه رشيدي -هيم شمهريار -فاطممه
فراهاني -محس زيار -علي اكبر عبدالرحيمي -ماتبي رجبي -محس مويمدي -حسمي ميرزايمي -محمدرضما شماهمرادي-
نورمحمد كوناني -جارر لطيفي -شهره ودودي -عليرضا خانيان -آرش سهراري -ولي يوسفي -رشري راقريان -مصمطفي سمعيدي
پور -محمد رارسني -عرفان توكلي -محمدجواد ارراهيمي -داود شوارعان -سونيا رسام نمژاد -رمضمانعلي رهنمام فمر -مهمدي
محمدي -ناصر رادان جم -زهرا خواجويي نژاد -علي منتظميان -مصطفي حس  -داود لك -محمد دهقاني -سيدرضا هاشممي-
علي شعبان -مهدي نافي -كامران قادريان -محمد پارساييان -شهناز حييمي -آرمان لطفي -عليرضا حضرتي -ممريم حسمني-
معي صالحي -سيدعليرضا موسوي -تاج رارايي -ايمان شيراري -رسول فرزي دار -مريم مهدلو -ميرمحمد احممدي -ميمرامي

4

شناسنامه

رارايي -سيينه مددي -فاطمه عباسي -عارف كوليوند -علي اصغر سلطاني -ثمي دژاكام -زهره مرادي -مريم جديدي -فيمروز

و

سالمي -متي هدايتي -سااد آل خميس -سيده نفيسه حسيني -عليرضا نيك منش -احمد درييوند -سعيده امي دهقمان -طيبمه

كارت ملي

انصاري -آيالر ليزايي -محمدرضا درويش -مهدي چوپاني -عاطفه راه پيما -محمدرضا محمدي -پروانه سرخوش -نريمان ولمي
زاده -شهريار موحدي -علي قلي زاده -فاطمه تاجيك -فاطمه شفيعي -منيژه شرفي پور -مهري ررميي -مصطفي مهري -رهمروز
وصاليان -جمشيد كنف چيان -فرشاد ياسيني -گل علي رنابر -حميدرضا آذري -مقداد پارسمامنش -حسمي عباسميان -جعفمر
خادمي -محمد كريمي -زهرا شهدآرادي -محمدعلي مالمحمدي-صادق جهاني -مهديه راقري -سمااد قاسممي زاده -رحممان
جاهدزاده -رهنام نوري زاده -محمدتقي عرفان دوست -عباس سليمي -عليرضا عباسيان -فرشماد امينمايي -حسمي خاكشمور-
احسان زمانپور -ناديا مهدوي -ارراهيم اناري -مهري جميل آرادي -اسيندر حيدري -مهناز عبداللهي پور -ارمراهيم خمدارخش-
محمد شيراوند -آري پژوهي -مسلم ضرري زاده -رهزاد مواليي -حسي صدقي -محمد هروك -علي نام علي سمرخا  -عاليمه
عباسي -فاضل مسايلي -منصور رهبودي -حرمت سادات حماجي ميراسممعيل -ممريم اردكماني -رسمول رلموز زهمي -كيميما
جوادقزويني -سيدحامد حسيني -فريد قلي زاده -مصطفي عيني -عباس حالجي -محمدجواد مس آرادي -سعيد رضايي -ميالد
اميري -سيدعلي راالبان -احمد اميني *

5
6

7

ملزومات
كارت خدمت
گذرنامه

كوله پشتي -مورايل– البسه– كيف -كفش -عينك– ساعت– طالونقره -وجه نقد – كتا  -جزوه -چتر -دارو -كليد – فلش -ني-
دستگاه كارتخوان -چاقو تيزك  -المپ نواري -سمعك -رلبرينگ *
رضا جوادي -نويد احمد تيموري -عباداله خشاان -موسي اسدي *

دفترچه

ميالد همياني -كبري رحمتي -مهران خلفي -فضل اله زماني -شهناز عاشورنيا -رقيه كاظم پور -فاطمه شيري -اسماعيل ناظري-

خدمات

حميد يونسي -سحر صفي يار -فرزان قاضي مرادي -كامران صالحي -مونا سادات موسوي -محمدحسي ميرزاخانلو -سيدحسمي

درماني

نوري -فتح اله حسنلو -ساراسام روشهري -معصومه دانيالي -اسيندر صارمي نيا *

صاحبان اشياء  ،از ساعت 7331لغايت06331روزهاي شنبه الي پنج شنبه را تلف  33911072و  33911070تماس گرفته و را در دست
داشت اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي از آن ره ستاد اشياء پيدا شده شركت رهره ررداري راه آه شهري تهران و حومه واقع
درايستگاه امام خميني (ره)خروجي خيام مراجعه نمايند .

