
نام پدرنام خانوادگینامکد عضویت

سیدحسینموسویسید مهدی2801

حسینعلیمظفریکرمعلی2802

غالمحسینعباسیحجت اله2803

حسینصدرائیمصطفی2804

حسینصدرائیمیثم2805

اسدالهفروغیمهدی2806

ابوالقاسممیرمهدیسیدحسن2807

فتح الهدلیریمجتبی2808

دارااحمدیزهرا2809

علی محمدگنجیفاطمه2810

محمدعلیامینیفاطمه2811

رضااشراقیمهری2812

رضامحسنیحمیدرضا2813

مرتضیمحمودیسید محمد2814

اکبرخادمیشیما2815

مهدیجمالیحسن2816

حسنآزادیاحسان2817

محمدکامرانیجعفر2818

نعمت الهعالمهءزهره2819

حسنفیروزیکریم2820

محمدرضامحمدباقریملیحه2821

مرتضیشیرازیحسین2822

مهدیتوسلیمرضیه2823

احمدخواجه وندیزهرا2824

محمدتوسلیمهدی2825

مصطفیاحمدیعلیرضا2826

رضااحمدیمصطفی2827

مصطفیاحمدیحمیدرضا2828

علی اکبروقوفیسهیال2829

محمدعلیاحمدیقاسم2830

علیاحمدیطوبی2831

سیدحسیننصیریسید یداله2832

سیداصغرنصیریپروانه2833

سیداصغرنصیریسیده فاطمه2834

جواداسکندریمسعود2835

3103 تا 2801لیست سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان از کد 



علی اکبرتوکلیشایان2836

علی اکبرتوکلیمه گل2837

محمدرضاعبدالوندفرزانه2838

غالمحسینمهاجریعلیرضا2839

حسینعلیواثقیفاطمه2840

محمدنبیظاهریعلیجان2841

علیجانظاهریحسن2842

علیجانظاهریحمید2843

جعفرقلیمساحراضیه2844

مصطفیخدابخشیمحمدعلی2845

محمدعلیخدابخشیامیر2846

محمدحسنسیفیزهره2847

محمدجوادامیدواریاحمد2848

احمدامیدوارمریم2849

محمدحسنعمید متشرعخدیجه2850

ولی الهرجبیعلیرضا2851

سیدمرتضیحسینیآغا رباب2852

نعمت الهعالمهءزهرا2853

زین العابدینغریبحسین2854

محمدرضاغریبفاطمه2855

بهرامعلیقربانیزینب2856

حسینغریبمحمدرضا2857

حسینغریبجواد2858

حیدرعلیجمالیمحمدصادق2859

حسینفراستمعصومه2860

حیدرعلیغفاریسعید2861

محمدصادقجمالیمریم2862

محمدصادقجمالیفاطمه2863

حمیدنخعیسمیرا2864

محمدکریمیاحسان2865

حسنعلییاوریمحمدرضا2866

محمدیاوریحسنعلی2867

محسنقادریسجاد2868

محسنقادریصدیقه2869

محمدمهاجریحیدر2870

عباسبهرامعلیابوالقاسم2871

ابوالقاسمبهرامعلیثریا2872

محمدرسولافروغماه گل2873



علیرضاخوفیحمیدرضا2874

علینادریابوالقاسم2875

عباسمحسنیمرتضی2876

سیدمحمدمیرکریمیسید ابوتراب2877

علیرضاکفایتیامیر عباس2878

اکبردانشیام البنین2879

محمدرضاعظمتیمجتبی2880

احمدناصریامید2881

سیف الهجمالینرگس2882

سیدمحمدنصیریسیده ساره2883

حسنرباطیسهراب2884

ناصرتوکلیناهید2885

منوچهراحمدیحسین2886

عباسعلیسالکیاعظم2887

محمدعباسیزهرا2888

عباسگونانیاحمد2889

عباسگونانیاسماعیل2890

سیدحبیبنصیریسیده میترا2891

سیدحبیبنصیریراضیه سادات2892

سید عبدالهطباطباییسید احمد2893

محمدرضاعشقیعباس2894

محمدبزرگیمظفر2895

مظفربزرگیعلی2896

محمدحسناکرمیعلیرضا2897

محمد حسنالهوتیرضا2898

محمدعلیرجبیرضا2899

محمدمهدیصافیسوسن2900

علیکشاورزیمهدی2901

ابوالفضلبخشایشابراهیم2902

رضادرویش هندیسیدمجتبی2903

محمدحسینعباسیحمیدرضا2904

علیبخشایشغالمرضا2905

علیباطنیامیر2906

محمدرضاشهریاریاحمد2907

سید مهدیبطحاییسیده مرضیه2908

سید آیت الهطباطباییسیدحسن2909

ولی الهریاضتمحمود2910

مجیدریاضتوحید2911



حسنریاضتعلیرضا2912

حسنفخاری گلپایگانیحسین2913

علیحافظیامیر2914

مرتضیدائمیحمیده2915

علی اکبردولتیمرتضی2916

علیاعظمیعلی اصغر2917

اکبرمومنی زادهمحمد2918

مرتضیصیادیفرشته2919

محمودحبیبیاشرف2920

حسینحسنیحمید2921

محمدیزدانپرستمحبوبه2922

محموداسکندریمهدی2923

محمدمعصومیسید مجتبی2924

علیصافیسکینه2925

حسنپورمظفرمحمدرضا2926

سلطانعلیمحمدیفریده2927

محمدرضاسلطانیعلی2928

ولی الهعباسیمجتبی2929

رضاعمادیشیوا2930

محمدزاهدیسارا2931

حسیننصیرینسرین2932

محمدعلیرجبیمرتضی2933

براتعلیمسیبیامیرحسین2934

حسنعسگریاحمدرضا2935

فتح الهحسنیسمیه2936

رضاسلطانیمحمد2937

محمدرضازینلیسارا2938

شهاب الدینالهوتیپروین خانم2939

محمدتاج خورشیدعلی اصغر2940

محمدحسنرکوعیمحمد2941

محمدنبیامام جمعهعلی اکبر2942

محمد جوادغفاریمیثم2943

ابوالفضلجمالیاسماعیل2944

حسینعلیشاهپریمرضیه2945

محسنآقابراتیوحید2946

محسنغیاثیمحمدتقی2947

ولی الهگلپایگانیاحمدرضا2948

عربعلیفراستمالک2949



عباسشایستهاعظم2950

حسینافاضلزهرا2951

ابوالفضلجهانگیریمجید2952

ابوالفضلجهانگیریعلیرضا2953

ابوالفضلجهانگیریزهرا2954

ابوالفضلجهانگیرینفیسه2955

محمدحسنحجتیمحسن2956

محمدعلیفراستحسین2957

صفرعلینوریمجید2958

محمدحبیب اللهیپروین2959

اسدالهبهرامیغالمرضا2960

ابوالفضلشعاعیعلی اکبر2961

محمدرضاسمیعیمحمدصادق2962

علی اکبرتوسلیعلیرضا2963

محمد حسینتوکلیمسعود2964

اسدالهگلزاریعلی2965

باقرسبزه علیفرشته2966

سیدمحمدحجازیسیدمهدی2967

محسنسامانیمهری2968

ناصرامجدیزهرا2969

حسینامینیجواد2970

حسینعمادیفرشته2971

جاللمخلصیمحمد2972

محمدتقیقنبریمهدی2973

علی اصغرمکیوحید2974

ابوالفضلجمالیمهدی2975

محمدتقیجمالیمحبوبه2976

حسنزاهدیزهرا2977

محمدتقیثمریابراهیم2978

ابوالفضلجمالیبتول2979

مجتبیسیدین خراسانیمژگان2980

رضاقلیاشرفیانحسین2981

حسیناشرفیانفاطمه2982

لطف الهصالحیمهدی2983

مرتضیمحمد نقیمجید2984

محموداکرمیسمانه2985

جاللوکیلیمهدی2986

هدایت الهامیدواریمحسن2987



ابوالفضلگماریمسعود2988

عطابخشطیباتیمهدی2989

حسیناشرفیانامیر رضا2990

علی اکبرخادمیمریم2991

محمد حسنامیدواریساره2992

علیحسین پورفاطمه2993

علیحسین پورناصر2994

علیحسین پورمرتضی2995

علیحسین پورمصطفی2996

علیحسین پورعباس2997

محمدامام جمعهمحمد نبی2998

جهانگیرمحمدی شریفمحمد حسین2999

رضامهدویابراهیم3000

ناصرعبیریاکرم3001

مظفرمهدویسلمان3002

مظفرمهدویمحبوبه3003

مرتضیحبیب الهیمجتبی3004

محمد جوادصدرائیمهدی3005

محمد حسینصبائیراضیه3006

محمد علیمنصورینسرین3007

رضامهدویاحمد3008

نصرت الهمهدویرسول3009

مظفرمهدویمیثم3010

محمدامامیابوالفضل3011

جمشیدنوبختحسین3012

ناصرتدینمحبوبه3013

احمدبهرامیزهره3014

محمدبهرامیامان اله3015

مصطفیشفقیمحمود3016

کاظماسکندری پورعلیرضا3017

رضاخلیلیسهیال3018

سعیدوکیلیرضوان3019

ابراهیمجعفریعلی3020

ابراهیمجعفریزهرا3021

صفرعلیعظیمیحسین3022

علی محمدحاجی نوروزییداله3023

مصطفیشفقیزهره3024

محمد حسینتوفیقیمحمد علی3025



محمد علیپیکان پور فردپروانه3026

اسمعیلجابرییداهلل3027

محمدناصریاعظم3028

حسینبهشتیزهرا3029

حسنعبدالمنافیحمید3030

حسیناسکندریمهدی3031

محمدعلیحیدریزهره3032

محمد علییاوریمسعود3033

کاظماسکندری پورابراهیم3034

کاظماسکندری پورمحمد3035

حیدرعلیپاک طینتجواد3036

کاظماسکندری پوراسماعیل3037

مجیدانصاری نسبرسول3038

محمدباقرشاه حیدریحسین3039

حسینشاه حیدریعلیرضا3040

مهدیشاه حیدریبابک3041

مهدیشاه حیدریپوپک3042

سید حسینمیر محمدیسید عماد3043

علیرضاحسنیابوالفضل3044

احمدصداقتیسهیال3045

محمدعلیعبدالحمیدیاعظم3046

احمدمرادیمهدی3047

محمدعلیمنصوریفریبا3048

امیرعبدالهیشاه پور3049

علی اصغرحمزه لومصطفی3050

علیاحمدیمحمد جواد3051

حیدرعظیمیمریم3052

ابوطالباطهریزهرا3053

مرتضیمحمدنقیعلیرضا3054

محمداشراقیمسعود3055

حمدالهرضائیمریم3056

علی اکبرحقیقتنصرت اله3057

ناصررحمانیصبا3058

نصرالهمعظمیالدن3059

ابوالفضلشجاعیناصر3060

ابوالفضلعظیمیرضا3061

علی اکبرسلطانیشیما3062

محمدرضاخدارحمیامیر مسعود3063



سیدمحسنمیرمحمدینسیبه3064

رضاعظیمیمهدیه3065

مهدیجمالیمحمود3066

سید مهدینبویفرزانه3067

محمودمحمودیبدری3068

حسنامیدی فردمرتضی3069

حسینغزنویمریم3070

مختاراستوارهانیه3071

حبیب الهفرقانیصدیقه3072

مجتبیتوکلسمیرا3073

مجتبیتوکلپریسا3074

مختاراستوارزهره3075

حسینغزنویمهناز3076

هاشمتوکلیمجتبی3077

محمد تقیتواناربابه3078

ابوالفضلخادمیزهرا3079

غالمرضاعسگریمحمد3080

محمدرضامحمدنژادحمیده3081

سید علی اکبرموسویسید عباس3082

سید احمدبطحائیمژگان3083

سید عطاالهمدنیسیده مهناز3084

عباسعلیجوادیافسر3085

ناصرفخاریعلی 3086

حسندالوریمحمدحسین3087

محمدجواداحمدیسمیه3088

احمدجمالیزهرا3089

محمدرضامنتظرییاسر3090

ولی الهسلمانیمحمد3091

رمضانعلیشفاعتیاحمدرضا3092

رمضانعلیشفاعتیعلیرضا3093

جوادامینیالهه3094

هاشمامام جمعهمحمدباقر 3095

ذبیح الهمنتظریمجید 3096

مجیدمنتظریامیرحسین3097

مهدیشایستهمحبوبه3098

محمداکرمیاعظم3099

محمدعلیجوکاریحسن3100

سید محمدباقرمیرشریفیسید جواد3101



منصورمحمدیصادق3102

محمدعظمتیمنوچهر3103


