
نام پدرنام خانوادگینامکد عضویت

نعمت الهداودوندیمریم1201

اسدالهفیضیمحمد باقر1202

عبدالحسینفیضیعلی اکبر1203

عبدالحسینفیضیمحمد1204

زین العابدینعلیشاهیمرتضی1205

محمد صادقخرمیزهرا1206

اسدالهگلزاریسلمان1207

عباسجباریصادق1208

صادقجبارینرگس1209

ابراهیمجباریمریم1210

صادقجباریاحمد رضا1211

داودشمسیفاطمه1212

داودشمسیفرزانه1213

علیوطنینسرین1214

علی اکبرساالریعباس1215

عباسساالریعلیرضا1216

اصغرشیخیغالمرضا1217

محمد رضاحسومیقاسم1218

مهدیقلیلیاقتحسین1219

جعفراسدیالهام1220

جوادبهرامیمرتضی1221

اسدالهلیاقتحسین1222

شمس الهمحمد شریفیدرویش علی1223

عباسعلیربیعیمرتضی1224

رضابهمنیعلی اکبر1225

ولی الهمسیبیفاطمه1226

مصطفیصبریرؤیا1227

آقاعلیابراهیمیطیبه1228

حسینتاجدارینجیمه1229

محمدامام جمعهءمریم1230

ابراهیممرادیمهدی1231

حسینصمدیقاسمعلی1232

حسینصمدیعلی اکبر1233

حسینصمدیعلی اصغر1234

حسینصمدیاعظم1235

حسینصمدیمحمد رضا1236

1600 تا 1201لیست سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان از کد 



محمدتقیاشراقیرباب1237

محمدبخشندهمحسن1238

محمدبخشندهسعیده1239

محمد رضاکیانیمحمود1240

محمد حسنناظمیمسعود1241

محمدامام جمعهشهناز1242

محمد حسنناظمیفهیمه1243

محمدحسینصافیاحمد1244

احمدصافیامیر1245

احمدصافیمرضیه1246

اصغرصافیاشرف1247

مرتضیربیعیشیرین1248

عباسربیعیمنصور1249

حسناشراقیزهره1250

محمودمقدسیسیدعباس1251

محمودمقدسیسیدعلیرضا1252

محمد حسینحق پناهفاطمه1253

عباستوانائیالهه1254

محمدابراهیمفضائلیمهدی1255

عباسعلیظاهریزینب1256

محمد تقیکشاورزیمرتضی1257

محمد تقیشخصیمحمدباقر1258

حسینبابااسمعیلیعلیرضا1259

حسینترابیمیثم1260

نصرالهعباسیطاهره1261

نصرالهعباسیزهرا1262

محمد مهدیآقاشاهیایمان1263

اسفندیارصافیحمیدرضا1264

حسینمسیبیمهدی1265

محمدتقیمهدویابراهیم1266

عبد الرحیمامیرخانیاکبر1267

احمدغفاریحسین1268

علی اکبربخشندهمهرداد1269

محمد علیمعانیمریم1270

علی اکبربخشندهمهناز1271

علی اکبربخشندهسجاد1272

محمدکاظمکاوهءمحمدحسن1273

محمد حسنکاوهمحمدجواد1274

حسینالهوتینسرین1275



محمدجوادشیرانیعلی اکبر1276

مجتبیدلدارعشرت1277

محمد رضانادریمریم1278

علی اکبرناعمیاحمدرضا1279

احمدمهاجرانیشهناز1280

حسینناصریعلی اکبر1281

محمد جوادسهیلیفاطمه1282

محمد جوادسهیلیداود1283

داودسهیلیصنم1284

حسینخواجه وندیمرجان1285

محسینقایدیانحمیدرضا1286

نصرالهفصاحتالهه1287

علیحجتیکاظم1288

کاظمحجتیعلی اکبر1289

حسننیرینیعزیزه1290

حسینمرادیانرضا1291

حسننائینیمصطفی1292

محمد حسنغزنویمحمدمهدی1293

مرتضیشیرازیخدیجه1294

محمد ابراهیمصادقیمنصور1295

محمد حسناخگرزینب1296

مهدیمقدادیانمعصومه1297

حبیب الهابراهیمیرضا1298

رضاابراهیمینرگس1299

علی اکبرصالحیمرضیه1300

گل محمدنوبختپریسا1301

حسینمرادیمحمد1302

کیومرثمصطفاییکتایون1303

حسنریاضتاحمدرضا1304

رضاقلیرضاعلیمحمدباقر1305

عباسعلیخاکزاریمحمد1306

مرتضیبستاکیعلی1307

حیات الهصحراییخدیجه1308

محمد رضاتوسلیاعظم1309

محمدحسینمسیبیسمانه1310

حسننظری مقدمداود1311

محمد رضازینلیحمیدرضا1312

محمدرضازینلیعفت1313

کریمصدراییسعیده1314



حسینچاره جوبهنام1315

حسینحیدریزهره1316

احمدکریمیعلی محمد1317

محمد علیحجتیشهربانو1318

علی محمدکریمیامیرمحمد1319

علی محمدکریمیمحمدمهدی1320

علی محمدکریمیالهام1321

سیف الهخدابخشیپری1322

غالمرضاانوریشکوه الزمان1323

مصطفیانوریرضا1324

محمد علیانوریمصطفی1325

مصطفیانوریراضیه1326

مصطفیانوریرضوان1327

غالمرضایزدان پرستحسن1328

عباسنوروزیزهرا1329

علی اکبرناعمیحسین1330

حجی آقاسجودیزهرا1331

حبیب الهآخوندیعلی1332

محمدنوروزی فریدنیسکینه1333

محمد تقیمذهبیمهدیه1334

مهدیمذهبیمحمد تقی1335

محمد علیمذهبیمیثم1336

ابوترابمرادیمعصومه1337

ناصرابراهیمیمسعود1338

مجتبیاسکندریالهام1339

خیرالهشیانیناصر1340

نصرالهرضا سلطانیهادی1341

سعدالهسیف الهیعباس1342

نصرالهمعظمیمعصومه1343

حسینجهانگیریسهیال1344

حسنشاهپریگلوریا1345

محمدعلیشاهپریحسن1346

محمدعلیشاهپرینسرین1347

حسنشاهپریگالره1348

مصطفیخدابخشیمحمدمهدی1349

جوادفزونیامیر1350

مصطفیبزرگیمعصومه1351

محمدجعفرشهیدیمجتبی1352

محمدباقرابراهیمیناهید1353



مجتبیشهیدیمحمد حسین1354

محمدباقرابراهیمیزهرا1355

حسینفتحعلیتقی1356

سیدعباسقائمیسیده زهرا1357

تقیفتحعلیعلی1358

محمدنکونامداود1359

سیدعباسقائمیسیده فاطمه1360

داودنکونامرضا1361

محمدرضابستاکیاحمد1362

اصغربستاکیمریم1363

درویش علیدانشمندیعلی اکبر1364

نعمت الهیاوریفاطمه1365

محمدرضاچاالکیفتانه1366

نعمت الهمرجانیحمید رضا1367

اسدالهشفقیداود1368

محمدنبیساسانینسرین1369

اسدالهلیاقتزهره1370

ولی الهاتفاقینسرین1371

سلطان علیریاضتحبیب1372

مهدیسلطانیمژگان1373

کاظمیاوریمجتبی1374

محمدرضاعمادیمحمد1375

محسنابراهیمیکامران1376

قدرت الهیاوریمحمد اسماعیل1377

سیدجوادمیرغضنفریفهمیه السادات1378

محمدعلیزائریزهرا1379

زین العابدینعلیشاهیمجتبی1380

سیدباقرشجاعیسید محمد1381

یحییسخائیمحبوبه1382

سیدرضامیرکریمیسیده فرشته1383

ولی الهسلیمانیخیر اله1384

اسداسدیخیر النساء1385

محمدتقیجمالیحبیب اله1386

حبیب الهجمالیفاطمه1387

حسنیاوریاسماعیل1388

حبیب الهجمالیفائزه1389

محمدعلیتکمیلیابوالفضل1390

محمدزاغیمحمد رضا1391

عباسعلیامام جمعهاعظم1392



محمد رضازاغیمحمد1393

محمدزاغیرضوان1394

علیمیر کریمیسید رضا1395

غضنفراطاعتیحسن1396

نعمت الهیاوریاکرم1397

حاجیشهیدیمهدی1398

حسنصفائیاعظم1399

غالمحسینشوکتیسمیه1400

مصطفیاعتصامیمحمدرضا1401

مصطفیاعتصامیمعصومه1402

سید جوادمقدسیسیده مهدیه1403

اسدالهاختریحمیدرضا1404

احمدکارگزاریمریم1405

احمدکارگزاریفاطمه1406

مسعودروشنیمحمدعلی1407

حسینرستگاریزهره1408

حمیدرضاقطبیهدا1409

حسینرستگاریزهرا1410

محمدرضاغیاثیمحمدابراهیم1411

مرتضیحسینیمینا1412

حسنیاوریمینا1413

محمدتقیعباسیمحمدباقر1414

سیدکریمفرقانیسیدحامد1415

حسینوکیل باشیزهره1416

محمدرضاملکیمحمد مهدی1417

حسینعبیریباقر1418

محموددالورمهوش1419

علیعبیریاحمد1420

یدالهاسدیمریم1421

اسدالهشایستهمژگان1422

وهابامام جمعهءسید محمد1423

حسیننصیریسیداصغر1424

سیدکاظمسیادتیسیده سبا1425

محمدرضاجاللیبهروز1426

احمدامجدیآزاده1427

علی اکبرمؤمنیمجتبی1428

حسینابوالقاسمیمعصومه1429

محمدرضاسیادتیسیدکاظم1430

قاسمنوبختمجید1431



محمدفیاضیفاطمه1432

رضایاوریعلی اکبر1433

محمدعلییاوریزهره1434

حسینیاوریاحمدرضا1435

حسینیکرنگیمنظر1436

نعمت الهاعجازیمعصومه1437

علی اصغرمنتظریحمیدرضا1438

حمیدرضامنتظریعلی اصغر1439

اسمعیلچاره جوحسین1440

حسینچاره جوبهناز1441

حسینملکی پورزهرا1442

حاجیشهیدیکبری1443

غالمرضازهریابوالفضل1444

علی اصغرتوسلیمعصومه1445

محمدتقیامیر صادقیغالمرضا1446

حیدرعلیحبیبیمحمد حامد1447

محمدتقیعبیریمریم1448

محمدرضااسعدیفرشته1449

مهدیمحسنییزدان1450

علیمناجاتیفاطمه1451

ابراهیممهدویبهناز1452

حسنتاجداریعلیرضا1453

فرامرزشمسائی قاشیفیروزه1454

ابراهیممهدویفاطمه1455

سیداحمدمیر محمدیسید حسین1456

محمدتقیعبیریزهرا1457

اسفندیارصافیمریم1458

حسنقهرمانیمهدی1459

علی اصغرنوریمحمد ابراهیم1460

حسینمهدویابراهیم1461

محمدیاسینیمجید1462

دخیل الهریاضتمریم1463

علی اکبرقانونیسجاد1464

حسناسعدیزهرا1465

سیدمرتضیامامیسید علی1466

محمدابراهیماشراقیمحمد مهدی1467

محمدابراهیماشراقیمژگان1468

احمدجواهریمجتبی1469

محمدانصاریمرضیه1470



یدالهخرمیابوالفضل1471

محمدحسنقرائتیمهدی1472

عباسمسیبیمحسن1473

حسیناحمدیمحمد علی1474

محمدباقرمجیدیداود1475

محمدتقیفراستحسین1476

محمدصادقاله یاریعلی اکبر1477

سیدعلی محمدصفوی تهرانیمحمد رضا1478

محمدحسنباقری دستگردیمحمد علی1479

حیدراسعدیمحمد جواد1480

محمودصداقتیعبد الرضا1481

احمدیاوریباقر1482

صفرعلیزالیمرتضی1483

علی اکبرزالیمجتبی1484

علیرضاقیومیفاطمه1485

علی اکبرزالیمحسن1486

حسنشاکریفاطمه1487

حسینامام جمعهءمهدی1488

علیمسیبیمریم1489

ولی الهتکبیریمحمد رضا1490

مهدیحسینیعبد الرضا1491

ناصرکاظمیمژگان1492

مهدیحسینیموسی رضا1493

مهدیقلیلیاقتغالمرضا1494

رضاقلیمهدیخانیفاطمه1495

حسینابراهیمیحسین1496

حسینجهان بخشیمهدی1497

سیدمحمدعلیمتولیسیده سمیه1498

سیدمحمدعلیمتولیسیده زهرا1499

علیمحسنیمرتضی1500

یدالهصدرائیحمید رضا1501

سیدمرتضیشمسیسید ابوالقاسم1502

سید ابوالقاسمشمسیسید علیرضا1503

سیدابوطالببطحائیسید مهدی1504

عباسثابتیابوالفضل1505

یدالهصدرائیلیال1506

یدالهصدرائینسیم1507

محمدعلیروح اللهیقدرت اله1508

قدرت الهروح اللهیقادر1509



محمدعلیروح اللهیعلی محمد1510

محمدطاهرافقیمحمد رضا1511

محمدطاهرافقیاسماعیل1512

مهدی قلیلیاقتحسن1513

حسینعبیریمهرداد1514

ولی الهفیاضیحلیمه خاتون1515

علی اکبرسلطانیمحمد حسن1516

علی اکبرسلطانیمهدی1517

حسینجوادیافشین1518

علیرضائیمصطفی1519

حسنمهدویمرتضی1520

جوادبهرامیمهدی1521

مهدیبهرامیمیالد1522

محمدحبیبیمریم افاق1523

بندعلیخدامرادیاسماعیل1524

محمدرضامعانیزهرا1525

رضاصافیمحسن1526

محمدنوریفاطمه1527

مرتضیجابریمرجان1528

مرتضیجابریمریم1529

محمدزاهدیعلی اصغر1530

محمدتقیعربیحمید رضا1531

محمدتقیعربیسجاد1532

احمدمحمد هاشمی دهقیفاطمه1533

محمدمهدیسمیعیپوراندخت1534

مصطفیعظامیراضیه1535

حسینحاج نوروزیآرزو1536

سیف الهسلیمیحجت1537

سید محمدرضاحسینیسید حسن1538

نجفجمالیعلی1539

جوادعلیجمالیمسعود1540

ماشاالهجمالیفائزه1541

جوادعلیجمالیامیر1542

نجفجمالیجواد علی1543

عربعلیجمالیشهربانو1544

نجفجمالیمحمد امین1545

محمد امینجمالینجف1546

محمدصیادیمهری1547

عباسجمالیشوکت1548



حسن علیابراهیمیلطف اله1549

صادقناطقیرسول1550

صادقناطقیخدیجه1551

محمدولیخوبختحبیبه1552

محمدجعفرمرجانیمحمد1553

محمدرضامرجانیمحمدجعفر1554

محمدجعفرمرجانیعبدالمطلب1555

محمدرضامرجانیمحمدحسن1556

محمدجعفرمرجانیمحمدمهدی1557

حسنشیروانیخلیل1558

خلیلشیروانیمحمد ابراهیم1559

عبدالغفارسهرابیمعصومه1560

مرتضی قلیشاه منصورینسرین1561

حبیبریاضتحسین1562

حبیبریاضتبهروز1563

محمدابراهیمفیاضیصابر1564

عباسخوشنویسانمسعود1565

محمدرضاآخوندیعلی اصغر1566

محمدابراهیمکرمیزهرا1567

علی اصغرآخوندیعلی1568

غالمرضااعظمیاکرم1569

اسماعیلطاالریعلیرضا1570

علیسهرابیمهدی1571

محمدمیکالنینصرت اله1572

اصغرنیکبختفاطمه1573

سیدعلیمیرمهدیسیدمحسن1574

اسمعیلعظیمیمهری1575

حسینصدرائیمحمد1576

کریمصدرائیحسین1577

محمودرئوفیفاطمه1578

علیاشراقیاعظم1579

جالل الدینجاللیشیما1580

نعمت اهللشیخیعبداهلل1581

علیعبداله جانیابوالقاسم1582

محمدباقرتاجداریاکرم1583

عزت الهسرلکمهدی1584

یدالهوکیل باشیعذرا1585

حسنامام جمعهاحمد1586

حسنامام جمعهعلیرضا1587



محمداسمعیلغفاریفاطمه1588

علیرضااعظمیحبیب1589

مرتضیاعظمیبهجت1590

ابوالفضلتکمیلیاشرف1591

حسنحمیدیعلی محمد1592

حسنحمیدیمحمد علی1593

حسیننصیریافسانه1594

ولی الهاشراقیابوالفضل1595

ولی الهفراستمجید1596

محمدغفاریاذر1597

سیدحسنصفویسید سعید1598

محمدعلیخدا بخشیرضا1599

محمدشهسواریعلی1600


