فهرست اشياء پيدا شده مسافران مترو از تاريخ  0198/14/10لغايت 0198/14/10
رديف

مشخصات

0

كيف جيبي

2

كارت شناسائي

نام صاحب شيء
افسانه نوري -پورياشيرمحمدي -پوريارباطي -مهديس اصغري -محمدحسين وكيلي -نجمه امين رعياي -زهراعظيميي -نسيترن نييي زاده-
افروززماني -مبين فرهادي  -طيبه جمشيدي -منصوره شيراوند -سجادتركمن -داودقارليي -ليالاكبيري -مهيدي رحمياني -سجادرسيتمي
نعمتي -مهدي فيضي -عرفان رضايي -بتول قرباني -مليكاحبيبي فر -آرمان همايون بيرون -مريم اميني -حسين بشيري -زهراپرويزي -مهدي
عجولي -فاطمه اكبري  -محمدداعي فرد -سليمان مالئي -سيدمجتبي حسيني -بهنام كنگاور -محمدرضاحضرتي -اسيداله نصيري -سيليمان
برزگر -منصوره نيكومنش -محمدخادم پير -مليكايايچي -راضيه خلج معصومي -گل نوش رمضاني -ميالدمظلومي -سپيده گشياني-غالمعليي
پاريا -خدادادبخشي -عاطفه بهراديان -نعمت بهرامي -علي حسامي -اميرعلي پوركمالي -رضاقالوند -پوريازنگنه-سعيدآقاكريمي -حمييده
سروري -زهرامالكي -سميراجعفري -شهالميرزاحسيني -معصومه حسيني -روح اله حسيني -سحرناز حيدري -احترام عبدوس -احمديوسفي-
مهري شاه حسيني -رضاخطيبي -نجات كامران -فاطمه كاظمي -فاطمه باقري -نسرين شاكري -فاطمه اكرمي -عيادل صيفي زاده -نصيراله
ابراهيمي -محمدجوادآشورماهاني -ساراالفتي -الميرامهاجري *
فاطمه سيدآبادي -نادرآبادگر -رسول روشن بين -مهديه برزگر -علي ارالني -زهراواليت پناهي -موناوحدتي منش -زهراانورييان -شيكوفه
ايماني -مژگان نجفي -اكرم عبدي -محمدبهمني -زهرافتوحي -زهراداوري -بهنوش پيرويان -حسين جورابلو -مبيناپرندين -سوين رضائي-
الهام يزداني -خاطره اميني -اميررضاهادي پور -فائزه ايماني -محمدپورنهاوندي-مرضيه افضلي -سالم حبيبي -كسري فلك -عليرضااباذري-
حسين احمدي -نرگس احمدي -محسن نيك پور -مينااصف الدوله -حديثه كاميابي -نسترن داورني -رحمت علي ميري -محمدرضامشيهدي-
بهادرعلي حسين پور -ساريناسيدعلي -مرضيه نباتي -يگانه بني علي  -اكبرنيكي *
وحيدكوليوندي -رقيه تيوي -سيدمحمدجعفري -محمدرضاپرويزي -شكوفه چهاردولي -محبوبه رجبي -زهرا يلمه -فرشيته موحيد -آرميين

گواهينامه
1

پورابراهيم -وحيدمحمدوردي -سهراب داج -مظاهرسروري -كريم بهزادي -روشنك يونسي -هادي كيادربندي سر -بهمن اميرآبادي -هنگامه

كارت سوخت

شهبازي -علي اكبربايند -فرج اله نوروزي -نيلوفرسادات حسين پور -مرتضي جهاني -مگانوش كشيش زاده -سيداميرحسيين جيوادي -عليي

كارت خودرو

رحماني -حجت اله رحماني -مسعودمظفري -حانيه كميزي -اميرعباس پريز -عليرضا ايماني -عليرضاكوكبي -مريم سيادات نيوري -سيعيده
موسوي -فاطمه صغري صادقي -عيسي فرجي -بيرامعلي اميدپور -محمد دهيان زاده -محمدعلي گلستاني -فرهادبشيري -دلبرسادات ميزاري
ميدم -محسن فرضي -حجت خداياري -بشري خسروي *
مهدي هاشم زاده -مهدي نادي -محمدرضا اسدخاني -ميرمهدي حسيني -ابراهيم احمدي -مهستي اماني -رقيه شهابي فير -ميريم مييدمي-
رضانجفي -علي مالك -معصومه ماندني -محسن معدني پور -آراگل رنگي -الهام شهبازي -حسن جعفريان -ساالر نعمتي -اميرشيفي زاده-
ناصرالله گاني -موناپيمان -حميدرضاگودرزي -محمدياسين حداد -مهدي معيين اليديني -نيازنين بيگرگر -ميالدقلخياني -اميرفرميان-
سيدمحمدرضاتيوي -محمدعزيزي پناه -محمداميرراهب -بهروزقاسم نژاد -افسرالملوك بهنام -عبدالحسين عامري -محمدرضارضيايي -عليي
عباسي -حميدپارسامنش -سحرلطفي -سيدايوب طاهري -محسن احساندار -اميرعباس رحم دل -محمدرضامحمدي -حامدفرهمندي -ريحانه
علي بخشي و زهرابحيرائي -سياوش احمدي -شهنازكوراني -محمودهاشمي اصل -محمدحسين عباسعلي -حميدتاجرعليزاده -محمديوسيفي-
زهرامحمدي -محمدرضاشيرين زاده -عادله فعلي -زيباگلچيني -زهرارمضان -سيدداودخاكسار -سميه اكرمي -پرستوشييرمحمدي -شيياي
گوهري -محمدسپهوند -عمادسپه وند -سيده ساجده صوفي -زري محسني -احياء ساساني -زهرافاضلي -عباس شعيبي -محسين عزيزييان-
محمدحسن تاج -آرزو زارع -عباس ميرب -سرشاردرسيتي -موسيي منشياري -حامدراسيت كردانيي -زهرانجيف پيور -كيوررمرادي-

شناسنامه
4

و
كارت ملي

شهنازحصاري -زهرا كريمي -زهراابراهيمي -سعيدكاظمي -فاطمه كدخدايي -مصطفي صالحي -مهدي سميعي -مهشيدشيهري زاده -قاسيم
باقري-عين اله كاوسي -اعظم جمالي -علي اصغرربيعي -علي زارعي -زهرازهري -حسين ياري -اميرعليوند -بهروزانصاري -متين بيسادي-
كبري كلهري -فريبااماني -جوادكربالئي محمدحسين -حبيبه كمال زارع -فهيمه رضايي -اميرحسيين محيزون -ظهيور رشييدي -سيياوش
كوهستاني -رضافالحي -جوادحاتمي -نيكوعباسي -سلطنت حافظي -مريم آذرآئين -فاطمه حسن زاده -سعيد فييردخت -اله حسين شورچه-
ابراهيم جعفري -عليرضانصيري -حبيب اله فريدوني -محمدسريزدي -محسن انوشه ئي -نسرين سرور -محميودفتحي -زهراشياه حسييني-
محمدصادق مشيري -اكرم عابدي -آزاده رهبري -اميررستمي -ابوالياسم قديري نژاد -محمدابراهيم دينداري -زهرافارسي -بتيول محيرد-
سارابهادرخان -فرهادگرانمايه -محسن حسني -فاطميه سيربندي -ژيالاصيالني سييدحجت غيياري -محمدعباسيي -فاطميه ابراهيميي-
محمدرضاخادم الفيرا-رحمت حسين پور -سكينه سيفي -كريم ميرباقري-ماجددريانورد -محبوبه ابراهيمي -زهراابوالحسيني -نيمياموهبتي-
صباپيرهادي -سامان جمالي -فرهادخدادادي -معصومه كماليان -رضاموسائي -خديجه پوراسيفندياري -حسين فرهياد -مرتضيي نيوري-
محمدمهدي دعوائيها -علي مرادي -پريسا مرامي -شادي شجاعي -امين حسن پور -علي موسي زاده -زهرا اسمعيل زاده -نيرگس محميدي-
آسيه ربيعي -صادق معظمي -دانيال حسني -فرهادسپهره -كامران جاللي -بهاره دانشور -صغري صفري -غالمرضاحسين زاده -رحمان نييي
زاده -روح اله ايزي -رامين چيره دست -عليرضاخان محمدي -مرتضي نصيري صدر -مهساصادق زارع -سعيدسليمان زاده محمداسماعيل دجله
دوست – فاطمه عزيزخاني -فرهادگلي -ملوس تن آراي -محمدرضاپازاني -سيداحمدموسوي *

5

6

ملزومات
كارت خدمت
گگرنامه
دفترچه

7

كوله پشتي -موبايل– البسه– كيف -كفش -عينك– ساعت– طالونيره -وجه نيد – كتاب -جزوه -چتير -دارو -كلييد –دريچيه كيولر -دف-
اسپري -چاي -تخته رسم -مودم -فالكس -لوازم آكواريوم -هدفون -آچاربكس -قاب اسپيكر -تبلت *
حميدرضا ميرزائي -محمداحمدزاده -حسين اسكندري -مامداحمدي -دادمحمدزين الديني -نصيرفيضي -رضاشريفي -عليرضيا منصيوري-
رازق جمشيدي -وهاب دامن خورشيد -ميثم دعائي -بهرام كاوش ملي -محمدعليدوسيتي -جعفرفخيرآذر-محمدحسيين رسيتمي -حجيت
خداياري -شكراله صادقي -اميرحسن فتحي *
عباس فخاري -احمدوزينب دشتي نژاد -اميرعباس كورري مجد -زهرايوسفي -علي اكبرزكي زاده -جوادعبدالرحيمي -وحيدعلي اكبيرزاده-

خدمات

مهبدمحرابيان -پورياشاه محمدي -زهراصمدي -ربابه رضيازاده -نگياربرون -سيدابوالفضيل حسييني -داود روائيي -محسين كسيروي-

درماني

ميترامعماريان -سميراحسيني -فرزانه خداپرست -حميدصدربيگي -سيدمحمدقاسمي -علي باالبگلو -مريم عباسي *

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 كپي از آن به ستاد اشياء پيدا شده شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه واق درايستگاه امام خميني
(ره)خروجي خيام مراجعه نمايند .

