
نام پدرنام خانوادگینامکد عضویت

ابوالفضلعالقه مندمحمد801

فضل الهامینیالناز802

اکبرافاضلیشهره803

احمدکارگذاریعلی محمد804

اکبرافاضلیشیوا805

رضاشهیدیمصطفی806

علی اصغرغفاریمجتبی807

محمدرضافالحعصمت808

محمدرضافالححامد809

محسنیاوریسمانه810

گداعلیفالحمحمدرضا811

محمدابراهیمیمصطفی812

محمدحسنشفقیعصمت813

محمدجهانگیریاکبر814

محمدحسینامامیسیدمحمدعلی815

زین العابدینسهیلیفتانه816

حسینلطفیشهناز817

مرتضیزینلیمحمد818

محمدغفاریرضا819

محمدغفاریفرشته820

اسماعیلاحمدیمنصور821

احمد ناصرنوریمحمدرضا822

احمد ناصرنوریاحمدرضا823

احمد ناصرنوریمینا824

احمد ناصرنوریزهرا825

سیداسدحسینیمرتضی826

ابوالفضلمشایخیعلی827

حسنخواموشیمحمد828

محمدرضاعبدالوندزهرا829

محمدعلیهادیامیر830

محمدصادقعلیشاهیاقدس831

رضاحبیبیابوالفضل832

احمدخدابخشیحمیدرضا833

علیشکریحسین834

مرادعلیمرادیمژگان835

یدالهعسگری پورفائزه836

امرالهعسگری پوریداله837

یدالهعسگری پورحمید838

1200 تا 801لیست سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان از کد 



نورالهفصاحتغالمعلی839

ولی الهافشاریشهرام840

حسینحبیبیرمضان841

سلیمانتشیعیبهروز842

محمدزینلیولی اله843

ولی الهزینلیحمیدرضا844

منصورحمزه لوزهره845

علیداودوندیحجت اله846

حسینمیرزائیمهدی847

رحمت الهکریمیطاهره848

محمدحسنعباسیحدیث849

محمدابراهیمتاجداریصدیقه850

یدالهغفاریعلیرضا851

محمدابراهیمتاجداریزهرا852

غالمحسینمحمدیشیما853

ذبیح الهیادگاریزهرا854

قدرت الهانصاریحامد855

قدرت الهانصاریهانیه856

محمدحسینطاالریاکرم857

محمدحسنقاضی زاهدیحمیدرضا858

محمدحسنقاضی زاهدیابوالفضل859

رضااقدامیفرزانه860

حسنافروغهزهرا861

محمدوثوقیمجید862

فضل الهابراهیمیمرضیه863

ولی الهقاضی زاهدیعلی864

محمدحسینقاضی زاهدیولی اله865

سیدرضاحسینیسیده زهرا سلطان866

ولی الهقاضی زاهدیفاطمه867

حسنخواجه وندیعلیرضا868

مرتضیجابریالهام869

مرتضیجابریالهه870

علیغیاثیمحمدرضا871

مرتضیجابرینسرین872

مرتضیجابریسمیه873

عبدالهنجفی رزوهزهرا874

قدرت الهصالحی رزوهحسین875

صادقامین الرعایافاطمه876

رضاگل محمدیصدیقه877

محمدعالقه مندفهیمه878

محمدحسینغفاریمهدی879



محمدرضاآخوندیاحمد880

غالمحسینمعظمیمهناز881

محمدرضایترضا882

علیرضاحیدریپدرام883

عباسعلیرضایتاکرم884

حسینتاجداریمعصومه885

حسینتاجداریزهرا886

ابراهیماسکندریامیرحسین887

حسینمرادیانمعصومه888

محمدرضاناطقیعلی889

اکبرتسبیحیصمد890

علیامام جمعهءریحانه891

ابوالفضلمحمدیمهرداد892

امیردالوراکبر893

عباسعلی اکبرینساء894

محمدتقیجمالیجمشید895

احمدصادقیسمیه896

گل محمداله یاری بیکقنبرعلی897

محمدعلیقشالقیعلیرضا898

محمدحسینصدراییعلی899

سیدرضانصیریسید ابراهیم900

حسیننصیریسیدرضا901

صادقنوربخشمعصومه902

علیزینلیفاطمه903

کریمزینلیعلی904

علیزینلیزهرا905

حسینقیومیصدیقه906

محمدحسنشاهرضائیمحسن907

محسنشاهرضائیبهزاد908

محسنشاهرضاییشهرامعلی909

محسنشاهرضائیشهره910

اسمعیلفالحیپرویز911

احمدرضاریاضتمهرداد912

عزت الهریاضتمهدی913

محمدتقیریاضتاحمدرضا914

سیدحسنصفویسیداحمد915

محمدباقرشهبازیزهرا916

محمدباقرشهبازیحسین917

باقرقائدیزهرا918

حسینگل محمدیمحمد رضا919

محمدباقراستاد رحیمیشیدا920



محمدرضاگل محمدیعباس921

محمدرضاگل محمدیفرشته922

محمدرضاگل محمدیسمانه923

علی اکبرفرشچیحمید924

علی اکبرفرشچیروح اله925

احمدشهابیمهدی926

رمضانعلیشهابیمحمود927

کریمجمالیسمیه928

علیدالورهادی929

نصرت الهسجودیمحمد930

مرتضیعظمتیاکرم931

احمدناظمیمهدیه932

رضاناظمیاحمد933

محمد تقیفضائلیمحمد ابراهیم934

محمد حسینفضائلیزهرا935

محمد ابراهیمفضائلیمیالد936

رضافیضیپروانه937

محمدانصاریهدی938

محمدانصاریالهام939

محمدانصاریالهه940

محمدانصاریمعصومه941

محمد باقررجبیعلی اصغر942

سید کاظممحمودیسیده زهرا943

علی اصغررجبیمجتبی944

وحیدابراهیمیامیر945

محمد رضااختریمصطفی946

مهدیریاضتحمید947

حسینخادمیعباس948

حسینخادمیمحمد949

علیاشراقیسعیده950

مرتضینوریامیر951

نصر الهافشاریفاطمه952

حاجیافشاریولی اله953

بهمنوکیلینسرین954

محمد تقیسامانی زادهسمیه955

ولی الهافشاریسعید رضا956

ولی الهافشاریبهنام957

حسنمؤمنیجواد958

نورالهجمالیاکرم959

علیرضاما لکیانسیه960

محمد شریفنوربخشرضا961



تقیبیاتی فردالهام962

یدالهوکیلیفاطمه963

علیشکریداود964

حاجیذوالفقاریمحمد علی965

محمد علیذوالفقاریمهدی966

مرتضیزاهدیقاسم967

علی اشرفعظامیاعظم968

محمد علیسلطانیید اله969

ولی الهسلطانیمرجان970

امیرتوکلیمرضیه971

اصغرحسنیحمید972

حسنوکیل باشیلیلی973

حسینمعظمیمنیژه974

عباسرنجبرزهره975

فضل الهعالئیعلی محمد976

محمدرضاعباسیغالمعلی977

ابوالفضلفرد منشمحمد علی978

علیفیاضیطاوس979

علی اکبریاوریرضا980

محمدصادقخرمیطیبه981

محمدصادقخرمیاقدس982

مرتضیبراتعلیمرضیه983

حسینحبیبیخدیجه984

عباسخرمیمریم985

حسینصافیمجید986

علی اکبرمسیحیمرتضی987

حسینصافیاحمد988

مرتضیمسیحیامین989

عبدالهگرامیجواد990

حسینصافیمهین991

حسینصافیرضا992

محمدتقیعباسیمریم993

رضاکریمیحمید994

رضاکریمیمحمد995

علی محمدافقیعلیرضا996

علی اصغرگلزاریاسداله997

عباسخرمیعاطفه998

محمدعسکریغالمرضا999

حسنتوسلیالهام1000

یدالهاسدیحمیده1001

یدالهاسدیمنیژه1002



سیدمنصورمیرغضنفریسیدجواد1003

نورالهجمالیعلی اصغر1004

علیوطنیعباس1005

محمدمومنیحمیدرضا1006

سیدرضامقدسیمریم السادات1007

ولی الهرجبیکبری1008

علی اکبریاوریروحام1009

عباسعلیدلگشاییاسداهلل1010

مهدیحیدریحمیدرضا1011

عباسعلیعلی آبادیحسن1012

علیصدراییمعصومه1013

محمدحسنمسیبیقاسم1014

محمدحسنمسیبیپروین1015

مصطفیطاالریمهدی1016

حمیدرضاخادمیسمانه1017

علی اکبرخادمیحمیدرضا1018

حمیدرضاخادمیمحمدرضا1019

محمدمنتظریساره1020

محمدمنتظریشهاب الدین1021

محمدحسنقاضی زاهدیزهرا1022

محمدرضایاوریمحمود1023

عباسعلییاوریمحمد1024

مهدیخادمیانعباس1025

مهدیخادمیانعلی1026

مهدیخادمیانمحمدرضا1027

حمیدرضاشهریاریریحانه1028

محمدخلجیوحید1029

مهدیخادمیانلیال1030

مهدیخادمیاناسماعیل1031

مهدیخادمیانعاطفه1032

مهدیخادمیانابراهیم1033

محمدتقیمزارعیزهرا1034

محمدباقرنیک نامیمحمدرضا1035

سیدتقیموسویسید محمود1036

محمدواثقیرسول1037

محسنقندهاریامید1038

محمدتقیشفیعیمحسن1039

حسنعسگریحمیدرضا1040

خسروتیموریمحمدحسن1041

سیف الهسهرابیمنصوره1042

محمدحسنآقاشاهیراضیه1043



علیرضاناطقینوید1044

حسینمعینیمریم1045

محمدحسینسعادتیلیلی1046

حسنصفاییمجتبی1047

سیدعلیرضامقدسیسیدمهدی1048

سیدکاظمسیادتیسید ساجده1049

مصطفیبهرامیمرضیه1050

سیدعلیمحمود زادهسید رحیم1051

محمداشراقیمهدی1052

رضااسکندریعلی اکبر1053

محمدجوادسهیلیالهه1054

نعمت الهمرجانیمرضیه1055

غالمعلیرضایتعلیرضا1056

محمدفضائلیحسن1057

محمدحسینمیرزائیمائده1058

رجبعلیفضائلیطیبه1059

محمدهاشمیمحمود رضا1060

حسینشمسیعلیرضا1061

حسینسلیمانیامید1062

محمدآقاشاهیولی اله1063

علی اکبرغزنویشهاب1064

مظفرنوبختابوذر1065

غضنفربزرگیمهدی1066

غضنفربزرگیمحمد1067

محمدبزرگیغضنفر1068

صادقناطقیمعصومه1069

عباسعلیروح الهیغالمرضا1070

عباسعلیروح الهیمحمد رضا1071

عباسعلیروح الهیزهره1072

یدالهقندهاریمسعود1073

یدالهقندهاریسعید1074

یدالهقندهاریمجتبی1075

احمدشیر محمدیعباسعلی1076

ابوالفضلکریمیمریم1077

ابوالفضلفضائلیمحبوبه1078

غالمعلیاعظمی پورمحسن1079

ابوالفضلفضائلیعلی اکبر1080

علی اکبریاوریطاهره1081

ناصرفخاریفخر الدین1082

فضل الهسهرابیحمید1083

فضل الهسهرابیمریم1084



فضل الهسهرابیمحمد1085

ابوالفضلسهرابیفضل اله1086

احسانآنیزینب1087

فخرجوادیزهرا1088

فضل الهسهرابیعلیرضا1089

علی اکبرجابریبتول1090

محمدعلیمحسنیعلی اکبر1091

قربانعلیسجودیغالمرضا1092

سید محمدعلیامامیمریم السادات1093

محمدمهدیتدینمحمد رضا1094

غالمعلیپور اکبریمحمد1095

حسینحسینیزهره1096

محمدمهدیغفاریالهام1097

محمدغفاریمحمد مهدی1098

ابوالقاسمرکوعیمعصومه1099

غالمعلیفصاحتمهدیه1100

غالمعلیفصاحتمحمود1101

غالمعلیفصاحتمصطفی1102

احمدشفیعیزهرا1103

غالمعلیفصاحتمهدی1104

غالمعلیفصاحتمنصوره1105

محمدفروغیسمیرا1106

قدرت الهعمادیحسن1107

عبدالحسینصبریابراهیم1108

محمدعلیجاللیانمحسن1109

مصطفیثمریخسرو1110

نورعلیحقانیمهدی1111

نورعلیحقانیصدرا1112

مجتبیدلدارفاطمه1113

علیرضاقیومیبنت الهدی1114

محمدتوکلمجتبی1115

ابوالفضلسالمیمحمدحسین1116

علی اصغرمحمد باقریسعید1117

رضاغفاریشهربانو1118

ابراهیمعسگریراضیه1119

ابوالقاسمآقا محمدیمحمد رضا1120

ابراهیمعسگریرضوان1121

حسینمعینیعلیرضا1122

ولی الهمحمدیمصطفی1123

رضاموسوی دهقیمهدیه1124

اسدالهابراهیمییداله1125



محمدابراهیمیزهرا1126

رضاموسوی دهقیحسن1127

رضاموسویزهرا1128

فضل الهخرسندیفاطمه1129

یدالهابراهیمیمحبوبه1130

ابوالحسنموسوی دهقیرضا1131

حسینعموهاشمیامیر1132

حسینعموهاشمیفهیمه1133

عباسعلیجمالیافشین1134

محمدحسینسالمیمحمدعلی1135

مرتضیذنوبیحبیب1136

علیاشراقیامیر1137

زین العابدینجمالیمحمدرضا1138

ابوالفضلصدراییفرزانه1139

محمدتقیخادمی پورذکریا1140

علیلیاقتمرتضی1141

حسینلیاقتبهروز1142

حسینلیاقتعلیرضا1143

حسینلیاقتشیما1144

سیدهاشمموسوی زادهمریم1145

احمدلیاقتحسین1146

حسینلیاقتاحسان1147

هاشمموسوی زادهسیدحسین1148

احمدلیاقتمریم1149

حمیدابراهیمیصالح1150

محمدحسینابراهیمیحمید1151

محمدجوادامیدواریمرتضی1152

محمدرضانوروزیصغری1153

مرتضیامیدواریعلی1154

مرتضیامیدواریمیثم1155

عباسخوشنویسانسعید1156

جابراله یاری بیکحسین1157

محمدصدیقیابراهیم1158

ابراهیمصدیقیاکبر1159

سیدمصطفیمیرکریمیسیدعباس1160

علیرضابخشایشسعیده1161

عباسعلیمسیحیقاسم1162

محمدرضاصدرائیزینب1163

حسنحبیبیحمیدرضا1164

مصطفیزاغیزهره1165

نعمت الهصیادینگین1166



مهدیرضا علیالهام1167

محمدرضاخوبانمنوچهر1168

ناصرزهریمریم1169

سیدحسینمحمودیسیدجالل1170

یدالهابراهیمیفاطمه1171

علی اکبرناصریحمیدرضا1172

حمیدرضاناصریناهید1173

سیدحسیننصیریسیدمنصور1174

حسیناحمدیعلی اکبر1175

محمدحسینعزیزیزیبا1176

محمدهاشمیحمیدرضا1177

عباسمسیبیمریم1178

عزت الهجهان تابعلیرضا1179

عزت الهجهان تابحمیدرضا1180

محمدجعفراطاعتیمسعود1181

محمدحسینسامانیحمیده1182

محمدجعفراطاعتیابراهیم1183

یدالهساسانیفاطمه1184

ابراهیماطاعتیزهرا1185

محمدجعفراطاعتیعلی1186

حیدرعلیاطاعتیزهرا1187

محمدجعفراطاعتیمهدی1188

محسنسامانیمریم1189

رضانوربخشسیدمسعود1190

عباسحمیدیحمیدرضا1191

خسروتیموریحبیب اله1192

محمدطاهرافقیسمیه1193

ابوالفضلزاهدیمحمد1194

فضل الهخرسندمحسن1195

اکبرفروغیمنیره1196

محمدجوادحیدریسعید1197

مصطفیجابریراضیه1198

محمدمهدیتقدسیمحمدحسین1199

حیدرشفیعیمحمدرضا1200


