
نام پدرنام خانوادگینامکد عضویت

ابوالفضلنادریمجتبی401

محمد جوادصمدیاعظم402

مجتبینادرینادر403

اسمعیلاسدیعلی محمد404

ولی الهپناهیاصغر405

مهدیسلطانیمجید406

مهدیسلطانیامیر407

احمدصفاریسهیال408

محمد حسنسروریانمحسن409

حسینالهوتیزهره410

محمد جوادفریدونیمحمد411

مصطفیتوکلیامیر412

رضاعمادیالهام413

محمد اسمعیلعالئی بوئینیمحمد414

حمید رضاابراهیمیمیالد415

حمید رضاابراهیمیمسعود416

نصرت الهحمیدیماهرخ417

شعبانامجدیمحمود418

محسنتدینامیرحسین419

سید ابو ترابمیرمهدیفاطمه420

حسینسمیعیمحمد421

عبد الهیاوریعلیرضا422

جولیروشنیرضا423

نصرت الهقهاریمریم424

رضاروشنیعلی425

ابوالفضلتوسلیرضا426

محمدسمیعیشکوفه427

رضاتوسلیمحسن428

حسنیاوریصادق429

صادقیاوریعاطفه430

غالم حسینمهاجریحمیدرضا431

غالمحسینمهاجریمحمدحسین432

غالم حسینمهاجریصدیقه433

سید مهدیحسینیآزاده سادات434

محمد مهدیمجیدیفاطمه435

محمدحسینیسید مهدی436

غالمعلیقندهاریمحمدحسن437

800 تا 401لیست سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان از کد 



محمدابراهیمجمالیعلی438

محمدرضاخوشنویسانمحمد439

محمدجهانگیریزهرا440

محمدخوشنویسانامین441

حسینتاجداریمهدی442

علی اصغرصحتنادر443

حسنامام جمعهرضوان444

علی اصغرحمزه لوعلیرضا445

علیآقاشاهیجنت446

علیرضاحمزه لوسهیال447

علیرضاحمزه لوسوسن448

علی اصغرحمزه لوزهرا449

عباسآقاشاهیمرضیه450

سیدابراهیممکیسیده نجمه451

سیدرضاحسینیسیدمحمدعلی452

علینیکنامیمحمد453

علیمومنیافسانه454

مرتضیصالحیمسعود455

حسینریاضتزین العابدین456

قدرت الهقانونیصغرا457

حسیناشراقیمحمد458

علیمیرمهدیمحمدرضا459

محمدرضامیر مهدیمرتضی460

محمدرضامدنینرگس461

محمدعبدلیهوشنگ462

نعمت الهصیادیپریسا463

رضاعمادیپیمان464

فتح الهعمادیرضا465

عباسحمیدیپروین466

رضاعمادیعلی467

علیامجدیژاله468

ابوالفضلقشالقیعلی اصغر469

علی اصغرقشالقیعباس470

علی اصغرقشالقیابوالفضل471

مرتضیبرجیحسین472

عباسامینیامیرارسالن473

مرتضیامینیمیترا474

محسنشاهرضاییبهرامعلی475

محمدحسننیکنامیابوالفضل476

محمدرضااسمعیلیعلی477



علیاسمعیلیامیر478

علیاسمعیلیحمیدرضا479

علی محمدافقیحسین480

محمدباقرخصالیحلیمه481

عیدی محمدغفاریعلی اصغر482

شعبانامجدیحسن483

عباسعلیدلگشائیسیف اله484

اسماعیلعابدیمریم485

مجتبینادرینادره486

احمدعلیعظیمیمجید487

محمدصادقشهریاریمصطفی488

مجتبیگماریسعید489

علی اکبرولیجانیفهیمه490

سید مهدیمیر مهدیسیده زهره491

حسنمخلصیمهدی492

علی اصغرمهرانفرزانه493

محمدرزاقیراضیه494

علیمرادجمالیمحمدابراهیم495

علیبرجیمسعود496

حسینپاشاام البنین497

محمدحسینمدنیمسعود498

عبدالکریمحضوریناصرعلی499

عبدالرحیمحضورینوراله500

سیداسدالهدرویش هندیسید مهرداد501

محمدحسنامام جمعهامید502

عزیزالهگلزاریمحمد رضا503

محمدقربانعبیریربابه504

جعفرمرجانیحمید رضا505

ابوالفضلبخشایشمهدی506

مهدیبخشایشعلیرضا507

نعمت الهعبیریکبری508

رضانوربخشسعید509

محمدعلیمحمدیبتول510

حسنسمیعیندا511

حسنسمیعیمنا512

حسنسمیعیزهره513

محمدرضاعبیریمحمد514

محمدحسینناظمیمحمد515

محمدحسینناظمیبهادر516

رضاناظمیمحمد حسین517



جوادمهدویحمید رضا518

عبدالغفارجوانبختاکرم519

محمدمهدویایمان520

حسنزهریعلیرضا521

مصطفیاصبریجالل522

مجیدعبیریفاطمه523

مرتضیگل محمدیمهدی524

محمدرضاعراقیمحمد حسین525

محمدباقرعبدلیمحمد526

محمدباقرتناورمحمد رضا527

اسدالهعلی رضائیمجید528

محمداسمعیلفیاضیمژگان529

محمداسماعیلفیاضیمرتضی530

حسینامینیقاسم531

محمدگل محمدیحمید532

سیدمحمدتکمیلیاعظم سادات533

محمدعلیتوکلیسعید534

احمدتوکلیمحمد علی535

رضاعنایتیامه لیلی536

محمدنیکبختسکینه537

قدمعلییاوریمحمد رضا538

محمدتقیعزیز الهیفرزانه539

محمدجوادصدراییمحمد کاظم540

محمدحسناشراقیآمنه541

ناصرگنجیمجتبی542

محمدامام جمعهحسین543

حسینامام جمعهءمریم544

علی رضاقیومیمحمد هادی545

ابوالفضلشاهپریمحسن546

حسنبطحائیمحسن547

محسنبطحائیمژگان548

محسنعالقمندسعید549

علی اکبرمحمدیجمیله550

سیداحمدحسینیسید کریم551

نوروزعلیشاهپریلیلی552

قاسمیکرنگیزین العابدین553

سیدمرتضیمنیریعفت السادات554

محمدسیفینصر اله555

محمدباقرنیکنامیزهرا556

فرج الهناصریعلیرضا557



علیرضاناصریمسیب558

علی اصغرابراهیمیملک تاج559

علیرضاناصریمینا560

ابراهیمفتاحیاسماعیل561

محمدبزرگیحیدر562

جوادسیفینرگس563

محمدعلیخرمیصدیقه564

علیرضاجهانگیریمحمد565

علیرضاجهانگیریمتین566

محمدبزرگیعلی اکبر567

علی اکبرمسیحیاعظم568

علی اکبربزرگیمنا569

علی اکبربزرگیمنصوره570

محمدحسینناظمیزهرا571

محمدحسینناظمیمحبوبه572

محمدحسینناظمیمریم573

محمدحسینناظمینسیم574

محمدمهدیشهبازیمحمد جواد575

محمد جوادشهبازیحسین576

محمد جوادشهبازیمحمد مهدی577

محمداسمعیلقندهاریمهدی578

علی اکبرتدینحسن579

مرتضیبرجیزهره580

محمدعلیامینیاعظم581

علیذاکریسکینه خاتون582

محمد علیرومیعلیرضا583

محمدبزرگیابوالفضل584

ابوالفضلبزرگیامین585

ابوالفضلبزرگیفرشید586

احمدنوبختخسرو587

محمدحسینزالیزهرا588

ابوالفضلاشراقیمریم589

سیدرضانوربخشسید محمد590

سیدرضانوربخشسید حسین591

رضاشهسواریحسین592

محمدنیکنامیمهدی593

سیدرضامهدویسید حسن594

عباسبستاکیفاطمه595

مهدیحیدریمنصور596

سیدرضامهدویسیده الهه597



سیدحسنتکمیلیسید محمد598

مصطفیغفاریزهرا599

عباسعلیدالوراحمد600

علی اکبرزاهدیمحمد جواد601

محمد جوادزاهدیمحمدعلی602

مهدیآقابراتیفاطمه603

حسینسلطانیداریوش604

حبیبنامداریمجتبی605

مرتضیجابریآذر606

حسیننیازیقاسم607

قاسمنیازیسینا608

قاسمنیازیسروش609

محمدحسناشراقیمحمد تقی610

محمدعلیمحمودیرضا611

رضامحمودیمهدی612

علی اصغرقشالقیناهید613

محمدکاظمیاوریجابر614

روشن علینجفیاعظم615

مصطفیاتحادیمریم616

مصطفیاتحادیزهرا617

ابوالفضلآقابراتیمحسن618

زین العابدینیاوریپیمانه619

احمدآذرآئینفاطمه620

ابوالقاسمخدابخشیعلی اکبر621

اسمعیلحسینیسید محمد622

ابوالفضلسهرابیمحمدحسن623

حیدرمنتجبینصرت اله624

حسینشکریمریم625

نعمت الهامینیمیثم626

عباسخادمیانمهدی627

عباسخرمیحمیدرضا628

محمدباقراصبریحسین629

حسینیاوریفاطمه630

غالمرضاسلوکیعلی اکبر631

محمدحسنرستمیپروانه632

محمدرزاقیداود633

محمدکامرانییوسف634

جعفرکفایتیگوهرنسا635

علی اصغرمهرانفاطمه636

محمدباقرزاغیزهرا637



ولی الهیاوریمجتبی638

اسدالهفصاحتساره639

احمدخانی رزوهغالمعلی640

جمشیدربیعیامان641

مجتبیربیعیامین642

حسینرمضانیمحمد جعفر643

علیامینیفضل اله644

رضامیرهندیفاطمه645

فضل الهامینیاشکان646

جوادفخوریحمیدرضا647

محمدباقرانوریمحمدرضا648

علیرضاتدینالهام649

حمزهعالئیعلی650

ابوالفضلشهیدیتهمینه651

ناصرذاکریبهاره652

حسنذاکریناصر653

مهدیمذهبیمحمد علی654

محمدنوروزی فریدنیفاطمه655

محمدمهدیغفاریالهه656

جالل الدینجاللیشهاب الدین657

غالمحسیناسماعیل بیگیفاطمه658

تقیبیاتی فردزری659

ابوالفضلنیکنامیمحمدحسن660

محمدحسینمسیبیمحمد661

علیرضامومنیحسین662

حاج آقاخادمی پورفضل اله663

یدالهفیاضیمحسن664

ابوالفضلشهیدیراضیه665

محمدعلیغفاریفاطمه666

محمدسمیعیاسمعیل667

مهدیاسکندریمهرداد668

رضااسکندریمهدی669

محمدناصریسهیال670

محمدتقیربیعیمحمد وحید671

عزیزالههادیمحمدعلی672

مسعودصالحیپریسا673

علی اکبرحبیبیحمیدرضا674

محمدسمیعیعلی675

قدرت الهشاه علیمنصوره676

حبیبگلزاریمریم677



سیدابوالقاسمحسینیسیدمحمدحسن678

عباسشیدائیانمریم679

مصطفینیکنامیمهدی680

محمدخادمیاکرم681

علیعبداله جانیمنصور682

شیرمحمدکریمیسعید683

محمدصادقاله یاریامیر684

علی اکبراله یاریمحمدصادق685

صفر علیطاالرییاسر686

محمدرضاخوشنویسانعلی اصغر687

محمدصدراییاکرم688

علی اصغرخوشنویسانریحانه689

علی اصغرخوشنویسانراضیه690

محمدخوشنویسانحامد691

مجتبیشایستهفاطمه692

حسینثمریمهدی693

مهدیجاللیحجت اله694

محمدرضابستاکیفاطمه695

باقرجاللیمهدی696

محمدشهسواریاکرم697

محمدتقیاحمدیزهرا698

علیزینلیمحمدرضا699

صمدجمالیمحمد رضا700

ابوطالبریاضتمجید701

صادقاشراقیمحمود702

محموداشراقیامیر703

مرتضینیک نامیسعید704

مصطفیاشراقیفهیمه705

حسننیکنامیمرتضی706

مرتضینیکنامیمسعود707

محموداشراقیابوالفضل708

709

مرتضیجوادیفاطمه710

مرتضیجوادیاشرف711

مرتضیجوادیاعظم712

محمدجعفرمهدویعباس713

پرویزامینیعلی اصغر714

محمودمحمدی فردلیلی715

پرویزامینیعباس716

صادقاشراقیزهرا717



مرتضیغفاریمهناز718

محمدرضاجعفریحمید رضا719

محمدباقرفرخیمنیژه720

محمدباقرفرخیمرضیه721

محمدباقرانوریمحمد722

محمدسعیدیحسین723

ولی الهاسدیناهید724

یدالهقلمیرضا725

علی اصغرجهانشاهیاعظم726

رضاقلمیفرناز727

علینادریرباب728

محمدعلیشجاعیفاطمه729

سیدحسنتکمیلیسید محسن730

سیداحمدتهوریسید امیر731

حسینخرمیعباس732

محمدرضاجاللیناهید733

محمدابراهیمابراهیمیمریم734

محمدابراهیمابراهیمینسترن735

محمدابراهیمابراهیمیمرجان736

بهزادجاللیسمانه737

مرتضیجاللیمیترا738

علی اصغرجاللیجنت739

علیعباسیمحمد جواد740

مجیدجهانگیریمحسن741

مجیدجهانگیریمنا742

جوادسیفیعلی743

عباسنکونامصغری744

محمدحسینچاالکیمحمد رضا745

محمدرضاچاالکیراهله746

جوادسیفیزهرا747

محمدرضاچاالکیاقدس748

حسنبصائریعباس749

محمدباقرتائبیاکبر750

اکبرتائبیسعید751

محمداسماعیلاکرمیزهرا752

اکبرتائبیمهدی753

محمدعلیفراستغالمرضا754

قنبرعلیامیدوارزهرا755

سیدمحمدحسینیسید مصطفی756

محمودقطبیعلی اصغر757



محمدعلیمعینیفاطمه758

محمدرضااعظمیمهرداد759

احمدرضاجوانمردیمحمد760

رحمنتنهاییاحمد761

یدالهشعیبوجیهه762

ابوالفضلرکوعیمحمد تقی763

محمدتقیرکوعیمحمد رضا764

اسدالهعلیرضاییاحمد رضا765

سیدمیرتراباطیابیسید مصطفی766

ابوالفضلوکیلیمحمد علی767

حسینمعظمیهلن768

حمیدمعظمیحامد769

محمداسماعیلخدابخشیبراتعلی770

سیداحمدبطحائیسیدفرهاد771

محمدزینلیمرتضی772

علیرضاوکیلیآرش773

رضاو کیلیعلی رضا774

جعفرجوادیمهشید775

علیغیاثیحسین776

محمدحسینیسید احمد777

جاللمهدویزهرا778

محمدکاظمصدراییمحمد جواد779

علی جانروشنیمهدی780

رضااشراقیعلی781

صفرعلیطاالریفریبا782

محمدرضاامیدوار یالهام783

رضاپور محمدیفاطمه784

صفرعلیطاالریفرانک785

صفرعلیطاالریپریسا786

علیشهریاریمحسن787

محمدعلیغفاریزهرا788

محموددالورجالل789

محمدعلیقندهاریحسین790

علی اصغراشراقیمحمد باقر 791

رضامحمودیحمید792

محمدقندهاریداود793

ناصرقلیثمریفاطمه794

علی محمدمصطفائیمریم795

ناصرقلیثمریمصطفی796

رحمت الهکریمیمحمد امین797



محمدرضااسمعیلیحسین798

محمدسروریانشکوفه799

محمدتقیتبرائیرسول800


