
  شرکت واحد شده  بازداشت رانندگان از شماریاسامی 
  
  )عضو هيئت مدیره ( یوسف مرادی-١
  )عضو هيئت مدیره()  ۶ منطقه ( عطا باباخانی-٢
  )عضو هيئت مدیره()  ۶منطقه ( مرام  غالم خوش-٣
  )عضو هيئت مدیره ( ناصر غالمی-٤
   )عضو هيئت مدیره( یعقوب سليمی-۵
  ) مدیرهعضو هيئت (حسين  علی ذات-۶
  )عضو هيئت مدیره ( علی ترازی-٧
  )عضو هيئت مدیره ( سيد داود رضوی-٨
  )عضو هيئت مدیره ( سعيد ترابيان-٩
  )عضو هيئت مدیره ( منصور حيات غيبی-١٠
  )عضو هيئت مدیره ( ابراهيم مددی-١١
  )رئيس هيئت مدیره( منصور اسالو -١٢
   حسن سعيدی-١٣
   رضا بهروزیان-١٤
  )۵منطقه  (آبادی ی محمدعلی عيس-١۵
   سيدرضا نعمتی-١۶
  )۵منطقه ( آرش پوالد پور -١٧
   محمدرضا محمدنژاد-١٨
  )عضو هيئت مدیره (حسين شهسواری -١٩
  وهاب محمدی -٢٠
   علی بخشی-٢١
  ) ۵منطقه  (زاده  ناصر محرم-٢٢
  )۵منطقه  (رضا یوسفی  علی-٢٣
  ) ۵منطقه  (رضا توسلی  علی-٢٤
    ) ۵منطقه  ( مجتبی توانی-٢۵
  ) ۵منطقه  (ر قانعیامي -٢۶
  )۵منطقه  ( بهرام نشانی-٢٧
  )۵منطقه  ( محمدحسين هداوند-٢٨
  )۵منطقه  (اهللا کشاورز حجت -٢٩
  )۵منطقه  ( حسين برشان-٣٠
  )۵منطقه  (رسيانا حسين ف-٣١
  

   شرکت واحد ۶منطقه 
  
  جواد کفایتی -٣٢
   سليمان محمدی-٣٣
   عيداهللا حسينی-٣٤
   حسن کریمی -٣۵
   مسعود فروغی -٣۶
   رضا عباسی غالم -٣٧
   منوچهر مهدوی تبار -٣٨
   ) اما از کار اخراج شد،آزاد شد(  علی بلندی-٣٩
   مهدی حسينی-٤٠
  پور  حسن صفائی-٤١
  ) اما از کار احراج شد،آزاد شد(  حسن رضائی-٤٢
   علی قربانی-٤٣



   غدیانی-٤٤
   همایون جابری-٤۵
  صادق خندان -٤۶
  ئی مسعود بابا-٤٧
  اکبر نظری  علی-٤٨
  ) ١منطقه  ( حبيب-٤٩
  

   شرکت واحد٣منطقه 
  
  ) آزاد شده، اما از کار اخراج شد(  احمد صامی-۵٠
  )آزاد شده، اما از کار اخراح شد(  ابراهيم قره قزلو-۵١
  )آزاد شده، اما از کار اخراح شده( مراد افروز -۵٢
   )ز کار اخراح شدآزاد شده، اما ا( محمد اسکندری -۵٣
  )آزاد شده، اما از کار اخراح شد(  علی اميری کردستانی-۵٤
   )آزاد شده، اما از کار اخراح شد(  محمد شکيبایی-۵۵
  آیت جدیدی -۵۶
   احمد ورمزیار-۵٧
   محمدرصا عباسی-۵٨
  عباس رحيمی -۵٩
  احمدی ناصر -۶٠
   راد رضا ساعدی  غالم-۶١
   ولی وفادار-۶٢
    یوسف مولوی-۶٣
  ار پور  اصغر مخت- ۶٤
   اسکندریارسالن -۶۵
  داود باغربيگی -۶۶
  زاده  محمرضا علی-۶٧
  )٢منطقه ( امداد رحيمی -۶٨
  ) ٢منطقه ( جهانگير شيلی -۶٩
  

   شرکت واحد ۵منطقه 
  
   محمدرضا مرادی -٧٠
  پور  فيروز رفيع-٧١
   ميریعقوب حسينی-٧٢
  پور سيدرضا نعمتی -٧٣
  )عضو هيئت مدیره (پور محمد نعمانی -٧٤
  )عضو هيئت مدیره ( محمود هژبری-٧۵
  
   اصغر سالمی-٧۶
   هادی کبيری-٧٧
   مهدی سربندی-٧٨
   مهدی بيانی-٧٩
   فرهاد نوروزی-٨٠
  مهدی فروندی -٨١
   رضائی -٨٢
   مرادوند-٨٣
   احمد حسنی -٨٤



   خانی -٨۵
   ناصر باستانی-٨۶
   رضا شهاب خراسانی-٨٧
   علی ابراهيمی-٨٨
   صادق محمدی -٨٩
  قربانيان علی -٩٠
   مجيد طالئی-٩١
   حسين جوادی -٩٢
  خانی  حسين مهدی-٩٣
  مصطفی اميری -٩٤
  

رانی تهران و  دستيابی به اسامی بيشتر برای اعضای فعال سندیکای شرکت واحد اتوبوس
به محض دریافت اسامی بيشتر، به این ليست اضافه . حومه، در حال حاضر ممکن نيست

  . خواهند شد
  

  ) در تبعيد(سياسی ایرانکانون زندانيان 
   ٢٠٠۶ فوریه ۶ برابر با ١٣٨٤ بهمن ١٧دوشنبه 

  


