
نام پدرنام خانوادگینامکد عضویت

رضاجوادیمریم2401

ابراهیمقربانیمسعود2402

فتح الهاشراقیمرضیه2403

حسینبهرامی یکتاعلیرضا2404

زین العابدینمحسنیآزاده2405

محمدباقرانوریامیرحسین2406

مصطفیابراهیمیعماد2407

محمدعلیفروغیعلیرضا2408

محمودابراهیمیسعید2409

حسینسهیلیعلی اصغر2410

رضابهرامی یکتاحسین2411

حسینسهیلیاحسان اله2412

مصطفیابراهیمیعلیرضا2413

یدالهیاوریمحمدرضا2414

قنبرطبرزدیزهرا2415

عزیزالهزین الدینیاسماعیل2416

اسمعیلناطقیمصطفی2417

محمدزرین خامهفتانه2418

حسنکاویانیمحسن2419

علیحبیبیعزت2420

مجتبیتوانائیثریا2421

اسدالهقانونیعلی اصغر2422

محمدخلیلیخدیجه2423

مرتضیفراستسوسن2424

حبیب الهابراهیمیفاطمه2425

حسنصابری تیرانیزهرا2426

غالمعلیناظمیمژگان2427

عطاالهخوشنویسانفاطمه2428

محمدجوادعباسیمحمدرضا2429

محمدحسیناکرمیسعید2430

حسینتاجداری فردمریم2431

عبدالمنافناطقیزبیده2432

ابوطالبجمالیمحمدعلی2433

عباسعلیرضویانفاطمه صغرا2434

اسدالهیاوریبهروز2435

محمد حسنحجتیاحسان2436

مهدیفیضیمحمد2437

حیدرحبیبیاعظم2438

2800 تا 2401لیست سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان از کد 



رضامنعمیمهدی2439

محمداحمدی تکمه داشمهناز2440

محمدجوادزاهدیمرضیه2441

علیجانطالبیمجید2442

مصطفیمحسنیمعصومه2443

حسینعلیواثقیمجتبی2444

براتعلیسخائی فردکبری2445

محمدابراهیمرئوفیالهام2446

محمدحسینسخائیمهدی2447

حمیدثمریمیترا2448

محمدجوادرستگاریمهین2449

عباسجعفریابراهیم2450

محمدحسنافتخاریاحمد2451

محمودحاجی بندهعاطفه2452

محمدحاجی بندهمحدثه2453

محمدحسینحاجی بندهولی اله2454

عبدالههوشنگیزهرا2455

حسنحاجی بندهمحمود2456

حسنحاجی بندهمحمد2457

نصرت الهرنجبرمعصومه2458

کریمحاجی بنده قلعه بهمنیرقیه2459

حاجی آقاتوکلیمصطفی2460

مصطفیتوکلیسیما2461

محمدرضاصیادیاقدس2462

ابراهیماستهلکیعلی2463

محمدحسیناطاعتیزهره2464

محمدحسیناطاعتیمریم2465

کریمکریمیمریم2466

نعمت الهشیر محمدیمریم2467

عباسسزائیمریم2468

علی اکبرسزائیعباس2469

قدرت الهجوادیمینو2470

قدرت الهجوادیمریم2471

رجبعلیصبائیمحمد2472

محمدصبائیمجتبی2473

محمدمحمدیفاطمه2474

علی اکبرخرمیمریم2475

کرمجمالیحمیده2476

مسعودعلیشاهیسعید2477

محمدتقیمحسنیمحسن2478

ذبیح الهسخائیزهرا2479



عربعلیعلیشاهیمسعود2480

مسعودعلیشاهیحمید2481

قدمعلیحقیقتعلی اکبر2482

غضنفریاوریامیر حسین2483

محمداکبریاوریغضنفر2484

عباساشراقیقاسم2485

اسدالهدلیریاعظم2486

سیدرضاموسویسیدجواد2487

ناصرمتانتیاسر2488

حسینآرامیعلی اصغر2489

علیرضافیاضیمحمد حسن2490

محمدرضاتکبیریعلی اکبر2491

محمدرضابخشندهصفیه2492

هاشمشفاعتعلی2493

حسینسروریمحمد تقی2494

حجت الهداودوندیعمار2495

مسعودعبیریبهاره2496

علیخوش نویسانمریم2497

ولی الههاشمیفاطمه2498

محمدتقیسروریمهدی2499

اسدالهدلدارعلیرضا2500

محسنعبیریوجیهه2501

احمدمرادیابراهیم2502

علی اکبراسدیسیروس2503

نادعلیجلیلیبهمن2504

علیبیابان گردمرضیه2505

محمدتقیموالیینعمت اله2506

مجتبیافروختهمهدی2507

حسینثمریایوب2508

حسنبطحائیسید حسن2509

حیدربخشایشحمیدرضا2510

حسنبطحائیسید علی2511

سیف الهمعیارینرگس خواتون2512

محمدتقیربیعیمهدی2513

اسدالهابراهیمیسیف اله2514

سیف الهابراهیمیامیرحسین2515

مصطفیحبیبیمینا2516

محمدعلیصحتامیر2517

یدالهپوالدوندبهروز2518

حسیننیکبختعلیرضا2519

سیداسماعیلبهرامیسید محمد2520



ولی الهتوکلیسکینه2521

سیداسماعیلبهرامیسید مصطفی2522

جوادحاج نوروزیحسن2523

محمدحسیننصیریعلی اکبر2524

عبدالهصدرائیزهرا2525

عبدالهصدرائیمعصومه2526

ابوترابمرادیمریم2527

محمدمهدویابراهیم2528

جوادجوان بختمرتضی2529

محمدمهدیصبوحیزهرا2530

حبیبسرورینسرین2531

سید ابراهیمامام جمعهسید حسین2532

حسنبخشایشزهره2533

علی اکبریزدانیمحمد2534

ابراهیمشهامتی سندانیزیبا2535

علیرضارفیعیرسول2536

عزت الهعالئییاسر2537

رضاحسینیسید احمد2538

اسدالهشیر محمدیمریم2539

زین العابدینصدیقمصطفی2540

حیدرعلیقهاریسلمان2541

اسدالهدلگشائیپریدخت2542

محمدرضاابراهیمیامیر حسین2543

اسدالهدلگشائیاکرم2544

غالمحسینقزوینیحمیدرضا2545

محمودگل محمدیمحمد حسن2546

محمدرضاتوانائیمحمد حسن2547

حسنبرجیایران2548

حسنبختیارمهدی2549

محمدحسنمسیبیسعید2550

سید فضل الهشریعتسیدمحمود2551

سید فضل الهشریعتسیدمجتبی2552

فضل الهشریعتسیدمهدی2553

محمدرضاوکیلی فردعفت2554

محمداحمدی تکمه داشحمید2555

علی اصغرقانونیمجید2556

محمدعظیمیآزاده2557

حسینبیاتیمریم2558

سید محمدطباطبائیانمریم السادات2559

محمدحسنعظیمینیلوفر2560

محمدعلیفصاحتمهدی2561



محمدحسنشهسواریمحبوبه2562

غضنفردانشمندیحمزه2563

مصطفیپورعباسی نجف آبادیزهرا2564

مصطفیپورعباسی نجف آبادیحمیدرضا2565

احمدیاوریاسداله2566

محمدرضاابراهیمیبهزاد2567

حسینجنتیعلیرضا2568

رضامهدویعلیرضا2569

محمدتقیربیعیرضوان2570

محمدحسینغفاریمسعود2571

جعفرقلیفروغیحمیدرضا2572

حبیب الهفروغیمریم2573

احمدگل محمدیزهره2574

احمدگل محمدیمحمد2575

علیکاوهفرشته2576

محمدحسینلیاقتسعید2577

محمدمحرابیعلیرضا2578

ذبیح الهشیبانیاکرم2579

ذبیح الهشیبانیفاطمه2580

ابوالفضلمحمدیبهزاد2581

غالمعلیمحمدیمحمود2582

علی اکبربهرامیپروانه2583

محمدصادقخرمیمحمدحسن2584

محمدحسنخرمیمحمدرضا2585

غالمعلیفضائلیزهرا2586

محمدابراهیمحاج نوروزیاکرم2587

ناصرعلیبهفراحسان2588

محمدجمالیسعید2589

عباسجمالیمحمد2590

محمدابراهیمحبیبیغالمعلی2591

معصوم علیجمالیمهدی2592

معصوم علیجمالیمریم2593

محمدتقیفیاضیمجید2594

ابوالفضلیاوریمدینه2595

غضنفرحقیقتفاطمه2596

سیدحسنمقدسیسیدمحمدباقر2597

سیدعلی اکبرمقدسیسیدحسن2598

محمدحسنرزاقیمریم2599

سیدحسنمقدسیمحدثه سادات2600

حسنشیخعلیمحمدرضا2601

حسنحاجی بندهمحمدحسین2602



درویشجنگرویصغری2603

محمدحسینحاجی بندهحمیدرضا2604

محمدعلیگودرزیاحمدرضا2605

حسینعلیعباسیمحمدرضا2606

حمدالهارجمندانلیلی2607

علیپوراشراقیزهره2608

محمدصادقخادم الحسینیمعصومه2609

وحیدمهاجریمحمدامین2610

وحیدمهاجریمتین2611

حبیب الهکروبیفروزان2612

سیدمحمدتهوریسیدعلی2613

سیدعلیتهوریالهه السادات2614

محمدرضاتوسلیاشرف2615

حمیدرضااعظمیفرشید2616

عباسعبدلیفاطمه2617

حسینجهانگیریناهید2618

حمیدرضااعظمیوحید2619

محمداعظمیحمیدرضا2620

محمدعلیمظفریحمیدرضا2621

حسنعبدالحمیدیسعید2622

سیدمجتبیصفویشوکت2623

محمدباقرنصیریسیدحبیب2624

حسینشهیدیرضا2625

جعفرقلیمساحمعصومه2626

نعمت الهکرمیآتوسا2627

محمدابراهیمکرمینعمت اله2628

یحییسخائیمریم2629

ولی الهقانونیمحمدعلی2630

شمس الهعباسیمعصومه2631

علیفروغیروح اله2632

حیدریاوریحسین2633

حیدریاوریمنصور2634

حسنصفائیمحمد2635

علی اصغرسامیمحمدحسین2636

قدرت الهمرجانیمهدی2637

محمدرضامحمدباقرییاسر2638

محمدرضامحمدباقریاحسان2639

صفرعلیامینیمهدی2640

علی محمداشراقیپوریا2641

ولی الهاشراقیعلی محمد2642

حسین رضاشریفیحمید2643



جعفرفضائلیحمیده2644

قدرت الهطاالریمحمد2645

ایرجفتحیسمانه2646

علیعلی خانیمنوچهر2647

ابوالفضلخرمیفاطمه2648

عبدالعظیمقاسمیسعید2649

محمدتقیغیاثیمرضیه2650

محمداسمعیلفیاضیعلیرضا2651

حیدریاوریمحمد2652

محمداسمعیلقهاریعلی محمد2653

عباساکثیریمهدی2654

علیرضااکثیریمیثم2655

عباساکثیریعلیرضا2656

عباساکثیریسعید2657

اسمعیلعباسیعلی اکبر2658

علی جانتبرائیپری2659

علی اکبرعباسیعلیرضا2660

علی اکبرعباسیامیرحسین2661

اسمعیلعباسیمصطفی2662

مجتبیعباسیمیثم2663

اسماعیلعباسیمجتبی2664

حاج آقاخادمی پورجعفر2665

علی اکبرخادمیزهره2666

جعفرخادمی پوررضا2667

حسنامینیخدیجه2668

ولی الهرجبیمحمد حسین2669

احمدگل محمدیمجتبی2670

علی اشرفعظامیاکرم2671

ولی الهمحمدیمجتبی2672

مهدیشایستهمحسن2673

مجتبیآقا نصیریزهرا2674

حسینجوهریمحسن2675

علی اکبرجمالیزهرا2676

حیدروحدتیزهره2677

عباسزمانیوحید2678

حسینجوهریمسعود2679

محمدعلیبشارمحمد حسین2680

مهدیشایستهمحمد اسماعیل2681

محمد حسنباطنیمحمدحسین2682

ولی الهمحمدیمصطفی2683

قدرت الهعظامیعصمت2684



عباسزمانیفاطمه2685

مهدیآقا براتیمحسن2686

حسینجوهریمحمد جواد2687

علی اصغرپهلوانیحمیده2688

محمداختریحمید رضا2689

حسنسیفینفیسه2690

احمدامیدواریزهره2691

سهرابمیرزا رضیسجاد2692

عیدی محمدحیدریشهربانو2693

حسینناطقیمهرداد2694

محمدعلیفراستناهید2695

ابوالفضلطاالریمهناز2696

غالمرضاطاالریعباس2697

علی اکبرنیکبختنادر2698

احمدحاجی بنده قلعه بهمنیعلی اکبر2699

حسنحاجی بنده قلعه بهمنیاحمد2700

محمدابراهیمنیاز مندفاطمه2701

علیرضایزدان پرستحسین2702

محمدیزدان پرستاکرم2703

محمدشهیدیمهدی2704

صادقیاوریمعصومه2705

احمدعلیعظیمیمسعود2706

عبدالصاحبزرین نعلمهدی2707

عبدالصاحبزرین نعلآمنه2708

جعفرزینلیاحسان2709

نورالهافشاری بادجانیغیث اله2710

مجتبیکاظمی بادجانیابراهیم2711

محمداختریغالمحسین2712

صفرعلیجنتسمیه2713

غضنفرفراستیاسمین2714

محمدجواداطا عتیعلیرضا2715

علی اکبرامید واراقدس2716

محمدتقیاشراقیاحمد رضا2717

اسمعیلخواجه علیجانیفاطمه2718

حیدرعلیبهمن زیاریناهید2719

امامقلیتوکلیقاسمعلی2720

علیابراهیمیفریبا2721

محمدحسینمسلمیمحمدرضا2722

سید مصطفیمنیریسیده کبری2723

محمدمعینی مؤخرمصطفی2724

اسفندیارصافیزهرا2725



اسفندیارصافیعلیرضا2726

نعمت الهدلشادیمژده2727

اسفندیارصافیمهدی2728

فضل الهامامیشکوه2729

محمدابراهیمناصریمهدی2730

محمدتقیاشراقیاکبر2731

علی اکبرفریدونیوحیده2732

جوادمعظمیمحمد2733

سیدامیرسعیدامامیسیدمحمدمهدی2734

مسعودمعظمینادیا2735

مسعودمعظمینگار2736

جوادمعظمیمجتبی2737

جوادمعظمیمنصور2738

جوادمعظمیمسعود2739

محمدعلیسلسلهمسلم2740

بابااطیابیسیدمصطفی2741

بابااطیابیمهین2742

بابااطیابیعابدین2743

عبدالکریمروشنیرضوان2744

عبدالکریمروشنیمحمدرضا2745

احمدآقاجورمندپری2746

محمدعلیفراستابوالفضل2747

حسینمیرزائیحمیده2748

علی اکبرنوریمنصوره2749

حسنبستاکیمریم2750

محمدباقرعباسیمحمد2751

محمدعباسیسلمان2752

محمدعباسیسجاد2753

محمدعباسیفاطمه2754

ماشاالهعقیقیمحمود2755

مجتبینوربخشزهرا2756

محمودعقیقیعلی2757

محمدباقریاورینادره2758

ابوالفضلنیکبختزهرا2759

عباسنیکبختابوالفضل2760

اسمعیلقنبریمحمدحسن2761

محمدحسینقنبریمسعود2762

محمدرضاقنبریعلی محمد2763

حسنبهاریعلی مراد2764

احمدیاوریجعفر2765

رضاخالصینعمت اله2766



حیدرسلطانیداود2767

رضاوکیلیمجتبی2768

محمدعلیاتحادیصفیه2769

منصورصدرائیناهید2770

احمدناظمیامیر2771

محمدعلیکرمانیمحمدهاشم2772

علیرضاآقانصیریفاطمه2773

ابوالفضلنادریقاسم2774

محمدحسینتقدسیلیال2775

غالمرضاامیدوارمحمد2776

حبیبدهقانینازی2777

ابوطالبثمریآرزو2778

ابوالفضلشفیعی ورزنهمحمدحسین2779

مهدیغفوری ورزنهمحبوبه2780

رضارهبرحمیدرضا2781

حسنرهبریزهرا2782

حمیدرضارهبروحید2783

حمیدرضارهبرامین2784

محمدسعادتفریده2785

جوادغفاریامیر2786

حسنرهبریمهدی2787

سیدحسینمشرفیمنیژه2788

محمدحسنآقاشاهیمحمدرضا2789

محمدجوادآقاشاهیمحمدحسن2790

محمدیاسینیمهدی2791

داودمقامیمحبوبه2792

محمدوزیری مهابادیعلیرضا2793

مرتضینوریوهاب2794

مرتضی قلیفروغیمحمد2795

آیت اهللطالبی فردمحمود2796

حسینحدادی پورشاپور2797

ولیبهنوش صفتسحر2798

حسنعظامیعماد2799

محمدصادقعظامیحسن2800


