
نام پدرنام خانوادگینامکد عضویت

عباسجعفریعلی اکبر1

محمدنوریبتول2

علی اکبرجعفریمحسن3

علی اکبرجعفریزهرا4

علی اکبرجعفریمریم5

بشیرابراهیمیقربانعلی6

صفرعلیاله یاری بکحکیمه7

محمدعلیصادقیمحمد حسین8

مرتضیجابریفهیمه9

محمدحسینصادقیمیثم10

احمدعلیزادهمهسا11

محمدحسینصادقیمسعود12

محمداسماعیلفیاضیمحسن13

مصطفیاخالقیژاله14

عبدالمجیدعطارمهر نوش15

محمداسماعیلفیاضیمجتبی16

عزیزالهفیاضیمحمد اسماعیل17

عبدالمجیدحقی پورمهیه18

جوادجاللیمخصوص19

مرتضیعزیزیهدی20

محمدفیاضیحمید21

محمودسعادتیفاطمه22

حسینغفاریجواد23

علی اکبروکیل باشیعلیرضا24

فضل الهوکیل باشیامیر25

علیرضاامیدوارمهیار26

محمدصدراییعلی اکبر27

محمدحسینتواناخدیجه28

علی اکبرصدراییمحسن29

مهدیتوسلیتقی30

سیدضیاءامام جمعهسیدمحمدعلی31

سیدمحمدعلیامام جمعهسید هادی32

حسینامام جمعهمریم سادات33

محمدرضاامیدی فردامیرحسین34

علی اصغرمومنیمصطفی35

400 تا 1لیست سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان از کد 



علی اصغرمهرانمریم36

عبدالعظیمیوسفی شاتوریعلی37

عبدالعلیشاهطوریزهرا38

عطاءالهاشرف الکتابیهادی39

سیدابوالفضلمیریسیده الهام40

عباسمحسنیامیر41

غضنفرفراستزهرا بتول42

امیرمحسنیزینب43

مرتضیقندهاریمریم44

مرتضیقندهاریزهره45

مصطفیمنعمیمحمد46

حسینصدراییشکوه اعظم47

علیخوشنویسانپروانه48

عباسمنعمیمصطفی49

حسینشهپریحمیدرضا50

حسینشهپریمحمدرضا51

عباسعربعزت اهلل52

حفیظ الهدرخشندیفاطمه53

عزت الهعربسمانه54

عزت الهعربصابره55

عزت الهعربزهرا56

سیدحسینمیریسیدابوالفضل57

محمدرضاتوسلیمریم58

محمدحسینعزتیابراهیم59

تقیتوسلیهادی60

حسنزاهدیمرتضی61

جعفرعلیفروغیمجید62

محمدبستاکیاصغر63

محمدسعیدیبهجت64

اصغربستاکیمنصور65

محمدجواداحمدیمرضیه66

منصوربستاکیمحمد67

منصوربستاکیمهدیه68

محمدشفیعنمازیمحمد69

یدالهابراهیمیعلیرضا70

محمدمهدیابراهیمیمعصومه71

علیمیرزائیعباس72

علیرضاابراهیمیفریبا73

محمدکرمیحسن74



محمدصادقتدینحسین75

علی اکبرناعمیاعظم76

رضااورعیوحید77

ابوالفضلریحانیزهرا78

محمدنوروزیحسن79

حسنزاهدیمصطفی80

عباسعلیابراهیمیمعصومه81

علی اصغرابراهیمیعلیرضا82

حسینتوکلعلی83

جمشیدنوبختحسن84

سید حسینحسینیزهره السادات85

علیگنجیفضل اهلل86

اسدالهابراهیمیمحمدرضا87

ابوالفضلعالئیمحبوبه88

محمرضاابراهیمیعلی محمد89

فضل الهدیانتیحمید90

فضل الهدیانتیفرشاد91

محمدرضاعراقیفاطمه صغری92

علی اکبرمشایخیحشمت اهلل93

قنبرعلیامیدوارمحمودرضا94

حسنبستاکیفاطمه95

محمدحسنامیدوارمحمدحسین96

محمدنوریزهرا97

حسینتاجداریلیال98

محمدعلیتکبیریابوالفضل99

محمدباقرامام جمعهمحمد مهدی100

محمدرضازینلیمحمدحسن101

محمودغیاثیعلی102

عباسجوادیجعفر103

مهدیحسینیامجد104

ابوالفضلتوکلسارا105

علی اکبرخادمیزهرا106

محمدامینیماشااهلل107

محمدجوادغفاریمحمدرضا108

حسینصمدیعلیرضا109

مهدیروشنیعلیرضا110

مجتبینخعیمحبوبه111

مرتضیشجاعیسید مهدی112

سیدمهدیشجاعیسید محمدرضا113



خلیلامجدیسوسن114

سیدمهدیشجاعیناهیدالسادات115

مصطفیجابریراحله116

محمدعلیعلیجانیامیرحسین117

علیرضاابراهیمیمهدیه118

عباسعلیشیخیبتول119

محمدتوسلیمحمدرضا120

محمدرضاغفاریقدرت121

محمدرضاتوسلیاشرف122

حیدرنیکنامیزهرا123

ولی الهعباسیغالمحسین124

حسینمجتبائی رنانیمهری125

غالمحسینعباسیبهاره126

غالمحسینعباسیافسانه127

حسینمیثمیحبیب128

منوچهرصمدیاشرف129

محمدعالقه مندلیلی130

حبیب الهگرامیحسین131

سیدرضااجتهد نژادکاشانیسیدمحمدرضا132

محمدجوادزاهدیمریم133

یدالهجوادیاعظم134

محمدعلیسلطانیولی اله135

یدالهجوادیصدیقه136

علیرضاابراهیمیالهه137

ابوالفضلاعظمیمحمدرضا138

فرج الهاعظمیشهرزاد139

روح الهاعظمیابوالفضل140

.آقاشاهیعلیرضا141

محمدصادقآقاشاهیمحسن142

محمدعلیسلطانیمحسن143

مجتبیعبدالحمیدیمهدی144

مجیدقاضی زاهدیمریم145

محمدحسینمسیبیمحسن146

محمدابراهیمیسمیه147

محمدحسنمسیبیبراتعلی148

ملک محمدطباطبائیاشرف149

براتعلیمسیبیمحمدحسن150

مهدیمیرهندیسید رضا151

مصطفیطاالریاشرف152



حسینمتولیطلعت السادات153

خیرالهسلیمانیمهدی154

خیرالهسلیمانیمریم155

عباسجوادیبتول156

ابوالفضلتوکلالهام157

اسماعیلعلیرضاییمرضیه158

سیدمرتضیامام جمعهسیده فاطمه159

حسنامام جمعهسید مجتبی160

حسینمنعمیجواد161

جوادمنعمیاحسان162

علیرضاابراهیمیالهام163

جوادمیثمیلیالء164

محمدحسنزینلیمحبوبه165

محمدعلیوکیلیمحمد166

محمدعلیقربانیفردوس167

حسینکمالیانمحمدرضا168

یدالهغفاریزهرا169

محمدتوکلابوالفضل170

محمدتوکلعباس171

حسینامام جمعهءاشرف172

محمدحسینصدرائیمحمدرضا173

محمدرضاصدرائیمحمد174

محمدرضاصدرائیحمید175

عباسعلیزاهدیحسین176

مرتضیامینیمهرنوش177

حسنامام جمعهمجتبی178

محمدرضاحجتیانفاطمه179

محمدباقرتوکلعلی اصغر180

محمدباقرتوکلعلی181

غالمحسینمقدم فرداحمد علی182

احمدعلیمقدم فردحسین183

محمدمهراسبیفاطمه184

محمدمهراسبیمحمد ابراهیم185

خیرالهسلیمانیمیالد186

حسننوریعباس187

غالمعلیقندهاریعلی اصغر188

علیشهیدیزهرا189

رضاحسینیسید مرتضی190

محمودشمسیفاطمه191



علی حیدرسهیلیآرمان192

سیدمرتضیحسینیمتین سادات193

سیدمرتضیحسینیمینا سادات194

سیدمرتضیحسینیفائزه سادات195

مرتضیوثوقیمهر علی196

رضادرویش هندیصدیقه197

حاجی باباقاضی زاهدیمحمدتقی198

محمدرضاشهیدیصدیقه199

اسدالهمرادیمرتضی200

حمیدرضاشمسسمیرا201

حسینگلذاریمریم202

غالمرضاگلزاریعباسعلی203

حجت الهشعبانیمحسن204

عباسعلیگلزاریمهدی205

مجتبیفراتیمینا206

حسینایومناحمد207

عباسعلیگلزاریمسعود208

ناصرعلیقلیمهدی209

نصرت الهشیخغالمحسین210

حسنرزاقیالهام211

محمدشریفنوربخشابراهیم212

حسنرزاقیحمید213

محمدتقیابراهیمیغالمرضا214

محمدجوادسهیلیزهرا215

غالمرضاابراهیمیمهدی216

علیرضامهدیان ریزیآزاده217

حسینگلزاریمیثم218

حسنحمیدیمریم219

غالمعلیفیاضیمحمد220

محمدمنتظریسمیه221

ولی الهغفاریجمشید222

علیرضاابراهیمیعلی اصغر223

جوادمیثمیمهدی224

مصطفیتوکلیساره225

قدرت الهخدابخشیعلیرضا226

سیدعلیدرویش هندیالهه سادات227

مرتضیگنجیبهروز228

عزت الهکیان فرالهه229

مرتضیگنجیپروانه230



محمدشهسواریمهدی231

میرزامحمددالورمحسن232

محسندالورعلی233

محمدتقیگل محمدیمحمدرضا234

محمدرضاگل محمدیمحمدعلی235

محمدرضاگل محمدیمحسن236

محمدباقرفراستفرخنده237

حسنامینیالهه238

محمدعلیولیبکالهه239

غالمرضاحمیدیاعظم240

حسینشهیدیقاسم241

مصطفیتوالئیمیرمسعود242

محمدحسینیسیده مژگان243

علیبستاکیحمیدرضا244

علیبستاکیعلیرضا245

محمدبستاکیعلی246

اصغربستاکیفاطمه247

محمدرضاثابتیحسین248

ابوالقاسمصفاریرضا249

ابوالقاسمصفاریعلیرضا250

محمدعلیقربانیسعید251

محمدعلیتناورام لیلی252

سیدرضاعلویسیده الهام253

حسینصابریمحمود254

اسماعیلجمالیمحمد کاظم255

محمدکاظمجمالینجیمه256

احمدکاویانیابوالفضل257

احمدکاویانیابراهیم258

احمدکاویانیمحمد علی259

ابوالفضلکاویانیاحمد260

محمدباقرابراهیمیعلی261

غالمرضاابراهیمیپریسا262

علی اصغرغفاریماشاءاله263

حمزهرفعتیعلیرضا264

ابوترابمرادیاحمد265

ولی الهاشراقیزهرا266

احمدمرادیرضا267

علی اکبرمنصوریفریدون268

محمدتقیمشهدی فراهانیمهنوش269



حسنغیاثیحسین270

محمدرضابخشایشحیدر علی271

حیدرعلیبخشایشمحمد272

یدالهاحمدیزهرا273

حسناتحادیمجتبی274

حسنحمیدیمنظر275

علیعموهاشمیحسین276

حسیناختریمنصوره277

حسینعموهاشمیفاطمه278

علیعموهاشمیمریم279

سیدعباسمیرغضنفریسیدمحمدرضا280

محمدحسنناصریاعظم281

سیدعباسمیرغضنفریسید مجید282

اسماعیلشریفیزهرا283

قدرت الهخدابخشیمجید284

سیدتقینصیریاعظم السادات285

محمودحسینیحسین286

محمودحسینیپژمان287

محمودحسینیحمید288

حسنسلطانینصرت اهلل289

علی اکبراعظمیمعصومه290

بهرامدالورمحمد291

محمددالورزهرا292

عباساتحادیمحسن293

اکبرزین الدینیجعفر294

علی اکبربصائریاکرم295

جعفرزین الدینیحمید296

جعفرزین الدینیفاطمه297

جعفرزین الدینیزهرا298

جعفرزین الدینیاحمد299

جعفرزین الدینیزینب300

محمدرضاعباسیعباس301

حسینوکیل باشیمهدی302

علیوکیلیمحمدرضا303

حسینوکیل باشیسعید304

حسینوکیل باشیحمید305

حسینوکیل باشیاحمدرضا306

محمدرضااختریعلیرضا307

مصطفیحمیدیمریم308



احمدفتوحی پورسید یاسر309

مصطفیمنعمیفاطمه310

حسینمنعمیمهدی311

مصطفیمنعمیمنیره312

حسیندلدارمرتضی313

غالمحسینخوفیحسین314

حسینیاوریمحسن315

محسنیاوریمریم316

مصطفیتقدسیمحسن317

محمدحسینیسید حسین318

مهدینیک زادزهرا319

عباسنوربخشسیداحسان320

حسینحسینیسارا321

رضاقائدیفاطمه322

حسنوکیل باشیمعصومه323

محمدحسنامینیزهرا324

حسینکمالیانمهری325

اسدالهربیعیعلی326

علیحاجی نوروزیرضا327

حسننوریفرخنده328

علیحاجی نوروزیراضیه329

علی اکبرعمادیزهرا330

حسینشکریمحسن331

محمدرضازاهدیسودابه332

نعمت الهمرجانیزهرا333

محمدباقرمهدی زادهجالل تاج334

محمدباقرانوریحمید رضا335

محمدخادمیاعظم336

حسینخوشنویساناسراء337

محمداسمعیلابراهیمیسلطان338

غالمحسینناصریایوب339

حسینناصریغالمحسین340

زین العابدینناصریمریم341

غالمحسینناصریامین342

قاسممسیحیمریم343

غالمحسینناصریعلیرضا344

غالمحسینناصریایمان345

حسنعرب بافرانیپریسا346

جوادظهوریمژگان347



حسنامینیالهام348

عباساتحادیمجتبی349

مرتضیچمیمحبوبه350

مصطفیبختیارسعید351

حسینحسینیسیمین352

علی اصغرحمزه لومریم353

حسنتقدسیهانیه354

علیمهدویسید رضا355

حسینباطنیمحمود356

علی اکبرسلطانیلیال357

عباس قلیفتاحیابراهیم358

محمدکامرانیزهره359

مجتبیکفایتیمنصور360

اکبرسهراب پورمریم361

سید رضامکیسید ابراهیم362

محمدمهدیشهیدیمحمد حسن363

عباسحاج علیسودابه364

محمداسمعیلحسابیابراهیم365

سیدعلی محمدحسینیسیدعبد الرضا366

باقرجعفریام لیال367

باقرخوبروعلی محمد368

اسدالهولیجانیعلی اکبر369

حسینزاهدیعلی اصغر370

علیعصارابوالفضل371

حسنشفاعتخدیجه372

ابوالفضلگل محمدیحیدر علی373

حیدرعلیگل محمدیمهدی374

مصطفیبهرامیمحبوبه375

علیرضاامیدوارمهبد376

محمدرضارستگاریمحمد تقی377

حسنجاویدمریم378

غالمرضاحبیبیمحمد مهدی379

غالمرضاحبیبیفاطمه380

حسینناصریصفر علی381

حسنقربانیایران382

صفرعلیناصریمحمد383

صفرعلیناصریمریم384

صفرعلیناصریحمید385

صفرعلیناصریوحید386



محمدتقیخوشنویسانعباس387

عباسخوشنویسانشبنم388

حسینسلطانینوشین389

جعفرمرجانیمجتبی390

مرتضیعبیریبتول391

علینوربخشاعظم392

اصغراستاد رحیمیپری خانم393

محمودکیائیزهرا394

قدرت الهشیبانیمسعود395

حسینبیابانگردمحمود396

غالمرضاابراهیمیمهسا397

احمدمینکناهید398

جعفرنیک نامیبهنام399

محمدرضاسالمیولی اله400


