
نام پدرنام خانوادگینامکد عضویت

ابوالفضلآقا نصیریبتول2001

ولی الهنصیریحسن2002

شمس الهمحمد نقیروح ا له2003

قاسمابراهیمیمریم2004

قاسمابراهیمیمرضیه2005

محمدباقرابراهیمیقاسم2006

قاسمابراهیمیمینو2007

قاسمابراهیمیآزاده2008

محمدحسنشفقیزهرا2009

ولی الهآقا شاهیمریم2010

حسینشهبازیاشرف2011

رضاجوادیجواد2012

ابوالقاسمامامیاشرف2013

جوادجوادیسوده2014

جوادجوادیامیر سینا2015

مظفرمهدویعلی اصغر2016

محمدتقیابراهیمیحسین2017

محمدزهریمرتضی2018

غضنفریاوریمهدی2019

حسیننیکبختسعید اله2020

سیدمحمدرضاصفوی تهرانیسیده محدثه2021

سیدمجتبیصفوی طهرانیسیده سمیرا2022

باباربیعیصفر علی2023

صفر علیربیعیهادی2024

اسدالهنیکبختخدیجه2025

اسدالهنیکبختزهره2026

سیف الهکمانیزهرا2027

نظامعلیجمالیآزاده2028

علیمعینیاکرم2029

علیمعینیحمیده2030

محمدتقیجعفریمحمد2031

قدرت الهسرلکاعظم2032

رضامجیدیمحمدعلی2033

عبدالهصدرائیمحمدحسین2034

محمدعلیصالحیمحمدحسن2035

2400 تا 2001لیست سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان از کد 



حسنزاهدیزهره2036

مجتبیاسماعیل بیگیمیثم2037

محمدباقرمحمدیمحمد2038

مرتضیخدابخشیاعظم2039

محمدمحمدیمهدی2040

صفدرعلیرحمانیعلی2041

باقروکیلیاکرم2042

عبدالعظیمقاسمیحامد2043

محمداسماعیلفیاضیاسداله2044

محمدتقیمهدویمظفر2045

جاللمهدویسیده مریم2046

رضادیانتیفاطمه2047

ابوالفضلشاه پریجمال2048

قاسمعلیدالورعلی2049

علیمحققیآزاده2050

قنبراعظمیمیالد2051

محمدرضااعظمیزهرا2052

عبدالهفراستمعصومه2053

عبدالهصدرائیفاطمه2054

سیدمصطفیمنیریسیده خانم2055

سیدعباسمنیریسیده الهام2056

محمدرضامشایخیمجید2057

محمدحسینتاج الدینآزاده2058

محمدجوادنیازیحسین2059

مصطفیطاالریحسن2060

تیمورطاالریمصطفی2061

ابوالقاسمشفاعتمحمدرضا2062

علی اکبررضاعلیمجید2063

محمددیانتیجمشید2064

تقیبزرگ پیمانفهیمه2065

محمددیانتیمحسن2066

محمددیانتیمرتضی2067

محمددیانتیافسانه2068

محمددیانتیمحبوبه2069

تقیبزرگ پیمانمهدیه2070

محمدمعصومیسید مهدی2071

غالمرضادیانتیمحترم2072

غالمحسیندیانتیصفرعلی2073



عباسدیانتیمینا2074

محمددیانتیام البنین2075

سیدعلیمیرمهدیسیده بتول2076

حسناعجازیعلی اصغر2077

علی اصغراعجازیمصطفی2078

حشمتمیرزائیعلی رضا2079

رجب علیتکبیریاحمدرضا2080

میرزاموسی خانی گنجهابوالفضل2081

محمدصادقزاهدیسمانه2082

محمدجعفروقوفیاحمد2083

نصرت الهقهاریطیبه2084

عباسامام جمعهءنادر2085

احمدامیدواراعظم2086

محمدحسینثمریناصر2087

عباسداودیفرزانه2088

حسنیاوریحمید2089

حسنجوادیمهری2090

حسینجوادیفاطمه2091

رضامحسنیحسین2092

حسینمحسنیزهرا2093

مصطفیدولتیطاهره2094

رضادم آبیسعید2095

قربانعلیدم آبیرضا2096

اسدالهدارائیزهرا2097

کریمرضایتکبری2098

هوشنگسهرابیناهید2099

علی اکبرطاالریمجتبی2100

ناصرعبیریمحمد2101

نصرالهمحمدیانمیالد2102

علیدلدارمحمد تقی2103

محمدمهدیمیر شریفیراضیه2104

علی اکبرشیرانیخیر النساء2105

نورالهمیر کریمیسید عبد اله2106

علی اکبرشیرانیمهری2107

خلیل الهدهاقینعلیرضا2108

علیرضاسفاریمحمود2109

علیرضاسفاریفاطمه2110

علی اکبرتوسلیزهرا2111



حمزهدهداریامین2112

قدرت الهحاج عابدیمحبوبه2113

حمزهدهداریعلی2114

رمضانعلیدهداریحمزه2115

نظامعلیترازیحسن2116

احمداعظمیزهرا2117

جعفردلگشاییحمید2118

جعفردلگشائیمجتبی2119

محمدباقرشهنازیابراهیم2120

محمدباقرشهنازیروح اله2121

محمدباقرشهنازیفرشته2122

سیدابراهیمطهوریسیده مرضیه2123

سیدابراهیمطهوریسید محمد رضا2124

سیدابراهیمطهوریسید مهدی2125

امیرزینلیید اله2126

یدالهزینلیمحمد2127

نبی الهعباسیمجید2128

حسیندرویش هندیزهرا2129

محمدباقرعباسینبی اهلل2130

رضافراستمریم2131

حسنفراستمجید2132

مهدیمهاجریایرج2133

محمدرضایاوریفضل اله2134

محمدحسینسعادتیامان2135

عباسزاهدیمحمد رضا2136

محمدحسنشفقیعباس2137

منصوررضا سلطانیمعصومه2138

محمدحسنشفقیعلی2139

زین العابدینجمالیفاطمه2140

زین العابدینجمالیمعصومه2141

محمدعلیداودوندیمحسن2142

حسنکوکبیحسین2143

حسنکوکبیمحمود2144

محمودکوکبیمحمدحسن2145

عباسمعانیناهید2146

نصرالهصالحیمریم2147

نصر اهللصالحیآرزو2148

نصرالهصالحیعاطفه2149



محمودروشنیفیروزه2150

رضااشراقیفاطمه2151

اسماعیلصفاییمهدی2152

روح الهبهرامیحسین2153

محمدحسنرئوفیمحمدابراهیم2154

محمدجوادتوسلیمحمدرضا2155

.مقدادیانحسن2156

سیدمحمدهجرتیسیدرضا2157

سیدمحمودمیرمهدیسیده امینه2158

ابوالفضلمهدویامیر مسعود2159

کریممیراحمدینسرین2160

باقرحسینیسیدحسن2161

طاهرنمکیفریبا2162

علی محمدلطفی زادهمسعود2163

حسنپور مظفریرضا2164

سیدعلیطباطبائیسیدعزیز2165

حسنقاضی زاهدیعلیرضا2166

رضاالهوتیزهرا2167

محمدمهدیجهان بخشیعباس2168

محمدباقرعلیشاهیمحمدطاهر2169

تقیفراستهاجر2170

براتعلیسخائیفاطمه سلطان2171

محمدباقرعلیشاهیراضیه2172

محمدباقرعلیشاهیطیب2173

محمدتقیعلیشاهیزهرا2174

صادقآخوندیاحمد2175

محمدرضاسلطانیصدیقه2176

احمدآخوندیسجاد2177

احمدآخوندیامیر2178

حبیبقربانیبهاره2179

حاجیفراستاحمد2180

احمدفراستیاسر2181

محمدعلیفراستکبری2182

عبدالهصدرائیمحمد2183

سیدرضیبشیررادزهرا2184

اسمعیلتبرته فراهانیمرجان2185

علیمعینیعلیرضا2186

ابراهیمتبرته فراهانیاسمعیل2187



حسینناعمیعطاءاله2188

حسینناعمیمحمدرضا2189

هوشنگپورموسی بزنجانیمیثم2190

محمدعلیحجتیعباس فرشاد2191

محمدجوادبزرگیمصطفی2192

محمدبزرگیربابه2193

حسنحاج نوروزیعلی2194

محمدموسوی زادهسیده مهدیه2195

محمدتقیریاضتمرتضی2196

حسینزمانیرضوان2197

حیدرمنتجبیعباس2198

ولی الهشیبانیخدیجه2199

علیرضامکیمهدیه2200

علیرضامکیعطیه2201

محمدتقیمکیعلیرضا2202

درویشجنگرویحسین2203

محمدمهدیسعادتیمحمد رضا2204

عبدالهفراستحسن2205

علیرضامعانیاالهه2206

سید محمودمیرمهدیسید امیر2207

محمدباقرروشنیفاطمه2208

محمدتقیاشراقیمحمد رضا2209

عباسعلیکریمیان کلیشادرخیپریسا2210

علیدیانتیسعیده2211

محمدتقیاشراقیمحمد جواد2212

مرتضیفالحیمجتبی2213

مصطفینصیریسمیه2214

ابوالحسنمرادیسمیه2215

ابوالحسنمرادیاعظم2216

محمدرضاابراهیمیایران2217

محمدرضاابراهیمیطلعت2218

محمدسبزه علیمعصومه2219

محمدباقرابراهیمیمحسن2220

حسینحقیقتقدمعلی2221

محمدحسنصالحیاحمد2222

اسمعیلغیاثیاحمد2223

عباسعلیزاهدیاکرم2224

محمدعلیعابدینیمحمد مهدی2225



خلیلامجدیاسفندیار2226

محمدرضاشاهرضائیحمید رضا2227

محمدحسنشاهرضائیمحمد رضا2228

مصطفیبراتعلیمحمدرضا2229

محمدحسنشاهرضائیمهری2230

حسینعمادیزهره2231

سیدهاشممدنیسید حسین2232

احمدرهبریفرشته2233

علیصافیمصطفی2234

حسنرهبریمجید2235

احمدرهبریمرضیه2236

خدابخششعیبعلی اکبر2237

حسنیاوریسکینه2238

اکبرعبیریاحمد رضا2239

عباسعلیسبزیلیال2240

براتعلیسخائی فردعلی اصغر2241

محمودعقیقیفاطمه2242

علی اصغرشکوریزینت2243

باقرسلطانیسعید2244

حسنصبوحیصدر اله2245

صدرالهصبوحینفیسه2246

صدرالهصبوحیفاطمه2247

رضااشراقیزهرا2248

مهدیقاضی زاهدیمازیار2249

براتعلیسخائی فردمرضیه2250

محمدمردانشاهطاهره2251

محمدرضامردانشاهیذبیح اله2252

محمودقاضی زاهدیبهرام2253

محمودقاضی زاهدیمهدی2254

علیعالییمهناز2255

حمزهدهداریمحمد2256

محمدتقیصحتمحمد مهدی2257

محمد مهدیصحتزهرا2258

علی محمدافقیمجید2259

حسینساسانیفرشاد2260

محمدعلیساسانیحسین2261

حسینساسانیفرزاد2262

اکبراخوندیزهرا2263



سیف الهخدائیاعظم2264

عبدالعلیمحمدیفتح اله2265

حجت الهیاوریمحمد2266

ابوالفضلشاهپریفاطمه2267

علی اکبرشاه حیدریاکرم2268

حسینچمنیمحمد2269

زلفعلیساریزهرا2270

سید علی اصغرموسویسید علی اکبر2271

مرتضیساریپروین2272

مرتضیساریسوسن2273

محمدسبزه علیمحمودرضا2274

محمدسبزه علیمیثم2275

نصیرهاشمینرگس2276

سیف الهخدائیروح اله2277

مجتبیبخشایششکوفه2278

روح الهخدائیحسین2279

احسان الهدلگشاییاحمد2280

منصورقندهاریمحبوبه2281

کاظمرفعهام البنین2282

حسینحسینیمریم2283

علیشایستهمهری2284

عباسعلیابراهیمیمحمدباقر2285

محمودسهرابیانساره2286

محمودسهرابیانمهدیه2287

احمدعباسیحسین2288

حسنبخشایشطاهره2289

محمدعلیسلسلهمحمد2290

ابوطالبجمالیصفرعلی2291

رضاعبدالحمیدیمرتضی2292

شکرالهکاظمی قلعه بهمنیآسیه2293

عبدالعظیمقاسمیروح اله2294

تقیمردانشاهیفاطمه2295

ذبیح الهاعظمیعلی رضا2296

اصغرشایستهحمیدرضا2297

اصغرشایستهمحمد2298

ابوالفضلخوشنویسانلیالء2299

مهدیصافیفرزانه2300

حیدرعظیمیزهره2301



محمدمهدیخلوصیمحمدرضا2302

غالمرضاصفاریزهره2303

محمدمهدیخلوصیعلیرضا2304

علیرضاخلوصیمحمد2305

محمدمهدیخلوصیرباب2306

قدمعلیخلوصیعزت2307

مجتبیکفایتیاسداله2308

محمودمشایخیمیثم2309

احمدمشایخیعلی اکبر2310

علیآسودهمحمد2311

علیآسودهسعید2312

محمدآسودهعباس2313

احسان الهصحتمریم2314

علی اکبردالورفرخ لقا2315

محمودامیدواریعباسعلی2316

نجفقلیدالورمحمد2317

باقرقهاریمحمدحسن2318

مصطفیصبریمحمدرضا2319

نعمت الهخرمیمرضیه2320

محمدمهدیکاوهام البنین2321

ابوترابسامیمحمد2322

حاجیعالئیمحمد ابراهیم2323

قربانعلیمحمدیمحبوبه2324

مرتضیسامیابوتراب2325

حسنزاهدیعلیرضا2326

حسیننخعیمحسن2327

علی اصغرجابریآسیه2328

عربعلیمصطفائیجمشید2329

علیمرادخواجهعلی2330

عزت الهلیاقتمحمدحسین2331

محمدحسنقهاریزهرا2332

سید یدالهشجاعیبیگم2333

پرویزاردشیری پیروادیمریم2334

قنبرعلیاورعیمجتبی2335

حسینتوکلمحمدرضا2336

محمدابراهیمیساره2337

علی اصغرابراهیمیزهرا2338

محمدابراهیمیفاطمه2339



محمدابراهیمیحسین2340

حسینابراهیمیمحمد2341

محمدباقرمحمدیصادق2342

سید محمدباقرمدنیسیده محبوبه2343

حسینحقیقتشمس علی2344

شمس علیحقیقتعلیرضا2345

محمدعلیشایستهامین محمد2346

ولی الهروشنیاشرف2347

محمدشایستهمحمدعلی2348

حسیندائمیاسماعیل2349

حسینمحمودیپوریا2350

سیدمحمدرضاساجدیسید رامین2351

براتهاشمیعذرا2352

محمدمهدیابراهیمییوسف2353

عبدالرسولخرمعماد2354

عبدالرسولخرممهدی2355

داودابراهیمیمهدی2356

قدرت الهیاوریعلی اکبر2357

محمدعلییاوریزهرا2358

محمدابراهیمناصریجمشید2359

محمدباقرصفائیفاطمه2360

جمشیدناصریفرشاد2361

محمدابراهیمناصریشهین2362

جمشیدناصریفرشید2363

غالمحسینسلیمانیعلی2364

محمدحسینباقریالهام2365

محمدجنتاشرف2366

ابوالفضلیاوریقاسمعلی2367

حسناشراقیمرتضی2368

رضااشراقیصفر علی2369

تقیشمسیزهرا2370

علیشمسیفرخی السادات2371

ذبیح الهحسین زادهعلیرضا2372

مجتبیمشایخیجمشید2373

محمدجعفرخرمفروغ2374

سیدریحان الهتهامیامینه2375

علیسرلکعزت اله2376

حسینفریدونیسمیه2377



محمدرضااعظمیفاطمه2378

شکرالهمعینی فربهزاد2379

محمدهاشمیسیده زهرا2380

جمالشریفیمحمد2381

جعفرعلی زاده فردعلی اکبر2382

جعفراسدیمهدی2383

محمدتقییاوریزهره2384

حسنعلی ابادیها نیه2385

حسنعلی ابادینجمه2386

عباسعلیعلی ابادیمهدی2387

حسینیکرنگیآذر2388

عبدالهعلیشاهیمهدی2389

محمدتقیکریمیرقیه2390

محمدتقیجمالیغالمرضا2391

محمدرضاحاج نوروزیمحمد علی2392

سید ابراهیمطهوریسیده فاطمه2393

حیدرعلیشکوریحمید رضا2394

ابوالفضلاتفاقیرضا2395

عزت الهافشانیامید2396

حسینصالحی رزوهءحسن2397

علیامامیامیر حسین2398

علیامامیشیما2399

ابوالقاسمامامیعلی2400


