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پیجویی قطعات گمشده

ثروت شاه و خاندانش

از مجموعهی آرشیوهای قدغن

مقدمه :چرا باید دانست که شاه و خاندان پهلوی چه مقدار ثروت داشتهاند؟ آیا دوران این
افشاگریها به رس نیامده است؟ و مگر این نیست که جانشینان سلطنت پهلوی در چپاول
و غارت از پیشینیانشان هیچ کم نگذاشتند؟ با این وجود در وضعیتی که دوران پر ادبار
حاکمیت جمهوری اسالمی حافظهی جمعی را مختل کرده و حافظه البته به کمک دستگاه
رسانهیی و تبلیغاتی حامی خاندان پهلوی از گذشته تنها «شادی» و «درخشش» متدن بزرگ را
به یاد میآورد ،باید دوباره به این افشاگریها برگشت ،آنها را از زیر آوار تاریخ بیرون کشید
و زنگارهایشان را زدود تا از «افشاگری» فراتر بروند .در پرتو این گزارش که تنها دو روز پیش
از یکرسه شدن تکلیف نظم سلطانی در مجلهی «تهران مصور» منترش شده است ،معنای
حقیقی شعار «ایران رو پس میگیریم» وقتی از سوی خاندان پهلوی و حامیان آنها نظیر
فرشگرد و ققنوس بیان میشود ،آشکار خواهد شد .آشکار خواهد شد که «ایران» برای آنها
چه معنایی داشته است و به دنبال «پس گرفنت» چه چیزی هستند .حرست خاندان پهلوی تنها
حرست از دست رفنت تاج و تختی «منادین» نیست ،آنها به معنای واقعی کلمه مالک همهچیز
بودند و تنها توانستند قسمتی از بخش «منقول» آن را از ایران خارج کنند که البته خود ثروتی
هنگفت بوده است .دعوای آنها با حاکامن وقت تنها دعوا بر رس تاج و تخت نیست ،بلکه
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همچنین دعوا بر رس مالکیت است ،دعوای سهامداران خلع ید شده با سهامداران مستقر.
این گزارش تنها بخش کوچکی از این «مالکیت» را آشکار میکند چرا که بنا به تاکید مقدمهی
«تهران مصور» در هامن زمان «در این صورت [ثروت] اعضای خاندان شاه و بنیادهای آنان
با وجود آنکه بعضی به صورت وقف درآمده -ذکر شده و [ثروت] خاندان ملکه وجود نداردو همینطور [ثروت] خانوادههای سببی هم ذکر نشده است ».و عالوه کنید بر این ،فهرست
انواع خانوادهها و افرادی را که به واسطهی نزدیکی با دربار و این یا آن عضو خاندان پهلوی
از ثروت بیکران موجود بهرهیی میبردهاند .در این گزارش میخوانیم آنها میخواهند چه
چیزی از ایران را پس بگیرند و حرست چه چیزی در روزگار گذشته را میخورند.
***
دربارهی ثروت شاه و اصوال خاندان سلطنتی،هر چه در ایران کم نوشتهاند و گفتهاند ،در جهان بسیار
نوشتهاند و بسیار گفتهاند .این ثروت بهرحال ثروتی افسانهییست ،این ثروت بهرحال ،نه از راه عادی
و بیدخالت زور و نفوذ ،و از طریق سامل ،بل معموال یا به ارث رسیده از غصب (کارهای رضاشاه) و یا
مستقیام از راه زیرآبهایی که بودجهی مملکت را به منبعهای شخصی میرساند ،کسب شده است.
اینجا ثروتاندوزیای که در کشورهایی با اقتصاد باز بر پایهی رسمایهداری جرم نیست ،به عنوان یک
کینهجویی و مخالفخوانی آنچنان که مد روز است -مطرح نیست .ثروت ،اگر از راه سامل و اقتصادی
به دست آمده باشد ،نه فقط گناهی نیست ،بلکه چه بسا چون اقتصاد کشور را رونق میبخشد ،و
چیزی تولید میکند ،نافع است .لکن این داستان غمانگیز ثروتاندوزی در سایهی استبداد است .این
داستان غمانگیز هرج و مرجطلبی و تاراج است که ابعادی عظیم مییابد.
شاید در البالی آمار و ارقام ،ثروتهای افسانهیی و ثروتاندوزیهای آنچنانی ،بخشی از علل قیام
ملت را پیدا کنیم .زندگی افسانهیی هزار و یکشبوار بر ویرانهی النههای فقرزدهی مردم .و این دو،
ثروتاندوزی و تاراج با رهربی ،هیچگاه در ارتباط و در الفت نبوده است ،رهربی -به علت رسشت
آن باید توام با تقوا ،گذشت و پاکدلی باشد ،ورنه...
دربارهی ثروت شاه و خانوادهاش همیشه راه افراط و تفریط پیموده شده ،بعضی چون بیانیهها و
نرشیات مخالف اروپایی در انتظار آگهی! -آنقدر آن را باال بردهاند ،که برای تامین آن مجموعهی
نقدینگی جهان کم است ،مثل رقم 800میلیارد دالر -برای یک نفر! -از سوی دیگر بعضی هم آنقدر
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آن را دستکم گرفتهاند ،که دل به درد میآید و از بیاطالعی نویسندگان آن به حیرت میافتد .گفتهی
اسدالله اعلم ،نخستوزیر پیشین و وزیر دربار درگذشته به یاد میآید که به مناسبت وقف کاخ مرمر
گفته بود« :به عرض هامیونی رساندم که البته جسارت سوال از پیشگاه شاهنشاه را منیکنم ،ولی آیا
شاهنشاه با بخشش متام ثروت شخصی خویش ،فکر زندگی خودشان را هم کردهاند».
تنها دربارهی امالکی که در چهل سال اخیر نقل و انتقال شده ارقام به آسامن ره میبرد .امالکی که
در سال 1320از رضاشاه به فرزندش رسیده ،در سال  1328با ماده واحدهیی ،بخشش رشوع سلطنت
پس گرفته شد .در سال بعد کوشش شد ،به فروش رسانده شود ،دکرت مصدق جلوی آن کار را گرفت.
پس از کودتای  28مرداد مثل همهی کارهای اصالحی دکرت مصدق متوقف شد.
در هامن سال 1329بانک عمران برای شکل دادن به آن تاسیس شد با رسمایهی پانصد هزار دالری از
راه امالک 250،هزار دالر کمپانی فورد و بقیه از بازپرداخت قیمت امالک فروخته شده .و اینها عبارت  
بودند از :متامی  1277ده 706 ،روستا متعلق به شاه ،به اضافهی  1975مرتع و  2381قطعه مستغالت.
در کنار بحر خزر ،کرمانشاه و خراسان ،با درآمد ساالنه  88میلیون ریال ،در 20سال پیش!
و مستغالت تنها نبوده است .درآمد دولت (بودجهی مملکت) یکی دیگر از راه های ایجاد درآمد
بوده است .اخیرا در کتابی با عنوان «اختاپوس صدپا» بر اساس مقالهی مجلهی نیش ،نقل و انتقاالت
حساب شامرهی  214895-20-MTPCCبنیاد پهلوی در اتحادیهی بانک سوییس (ژنو) با ذکر تاریخ
صدور چک آمده است:
دریافتیهای بنیاد پهلوی از:
رشکت نفت  20میلیون دالر
سازمان برنامه  10میلیون دالر
وزارت دارایی  35میلیون دالر
وزارت جنگ  6میلیون دالر
کلوپ شاهنشاهی  9میلیون دالر
بانک مرکزی  25میلیون دالر
که جمعا  83میلیون دالر [میشود].
در حالی که دریافتی از همین حساب بوده است:
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فرح پهلوی  34میلیون دالر
محمودرضا پهلوی  5,5میلیون دالر
ارشف پهلوی  6میلیون دالر
دیگرانِ خاندان  15میلیون دالر
چند ایرانی  5,4میلیون دالر
چند خارجی  6,17میلیون دالر
در وجه حامل  8میلیون دالر
جمعا  6,89میلیون دالر تنها در بیشرت از دو سال (بین  1960و  )63و از یک شامره حساب بنیاد پهلوی
در یک بانک.
بهر حال ،این روز صورتی بدست آمده است ،براساس افشاگریهایی ،این صورت ،گرچه مفصل است
اما خواندنی -حق هر توضیحی نیز برای رشکتها و افراد موجود است ،پس از یک ماه اگر توضیحی
نرسد این صورت به عنوان مستند قابل استناد خواهد بود .ناگفته مناند در این صورت [ثروت] اعضای
خاندان شاه و بنیادهای آنان -با وجود آنکه بعضی به صورت وقف درآمده -ذکر شده و [ثروت]
خاندان ملکه وجود ندارد و همینطور [ثروت] خانوادههای سببی هم ذکر نشده است.
***
در جزوهیی ،در همینباره توضیح داده شده که سهام بنیاد پهلوی و خاندان در بانک توسعهی
صنعتی و معادن و رشکتهای ایرانناسیونال ،کارخانجات آزمایش ،فروشگاههای کوروش و چندین
جای دیگر نیامده است .همینطور داراییها (کاخها ،سهام ،هتلها و مستغالت و پولهای نقد) خارج
از کشور ،که خود داستان جداگانهیی دارد ،به حساب نیامده است .مثال بنیاد پهلوی در حال ساخنت
یک ساختامن  70-60طبقه در نیویورک است که همهی کارهای بنیاد پهلوی در آمریکا قرار بود در
آن متمرکز شود.

بانکها ،رشکتهای بیمه و موسسات رسمایهگذاری
-1بانک عمران ،رسمایه  4میلیارد ریال ،دارایی  110112میلیون ریال (اسفند  )56بنیاد پهلوی ،کلیهی
سهام.
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 -2بانک ایرانشهر ،رسمایه  3میلیارد ریال ،دارایی  36747میلیون ریال (اسفند  )55بنیاد پهلوی30 ،
درصد سهام.
 -3بانک داریوش ،رسمایه  3میلیارد ریال ،دارایی  24146میلیون ریال (اسفند  )56بنیاد پهلوی،
سهامدار عمده.
 -4بانک توسعه و رسمایهگذاری ایران ،رسمایه  3040میلیون ریال ،دارایی  21642میلیون ریال (اسفند
 )55بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -5بانک اعتبارات ایران ،رسمایه  2میلیارد ریال ،دارایی  113458میلیون ریال ،شفیقها (فرزندان
شاهدخت ارشف) ،سهامدار عمده.
 -6بیمهی ملی ایران ،رسمایه  150میلیون ریال ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 -7رشکت عمران ترنیوال ایران ،بنیاد پهلوی و سه رشکت خارجی ،سهامداران.
 -8رشکت رسمایهگذاری عمران ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -9رشکت ایرانشهر فینانس ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -10رشکت آریا لیسینگ ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -11بانک صنعتی شهریار ،سازمان شاهنشاهی خدمات اجتامعی ،جزو سهامداران.
 -12رشکت بیناملللی توسعه و عمران ،رسمایه  70میلیون ریال ،بنیاد ارشف پهلوی و دو رشکت
خارجی ،سهامداران.
 -13رشکت خدمات بیمهای خاورمیانه ،بنیاد ارشف پهلوی ،کلیهی سهام.
 -14مرکز بیناللملی پروژههای ایران .روزا [رزا] پهلوی (زن احمدرضا) و یک رشکت آملانی ،کلیهی
سهام.
 -15رشکت پسانداز وام مسکن کوروش ،بنیاد پهلوی و خیریهی فرح پهلوی ،جزو سهامداران.
 -16رشکت وام و پسانداز اکباتان ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -17رشکت عمران فینانیسه ،مرکز در ژنو برای رسمایهگذاری در خارج از کشور ،بنیاد پهلوی،
سهامدارعمده.
 -18فرست ویسکانسین کوریوریشن ،بنیاد پهلوی 5 ،درصد سهام.

صنایع فلزی
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 -1رشکت جرنالموتورز ایران ،رسمایه  900میلیون ریال ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -2رشکت جیپ ،رسمایه  600میلیون ریال ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -3رشکت هپکو ،مونتاژ ماشینهای راهسازی و دیگر خودروهای سنگین ،رسمایه  700میلیون ریال،
بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -4رشکت تولید شاسی و بدنهی اتومبیل در ایران ،رسمایه  600میلیون ریال ،بنیاد پهلوی و رشکت
آملانی تیسن ،کلیهی سهام.
 -5رشکت پیشتازان موتورسیکلت و دوچرخه ،شهناز پهلوی با مشارکت رشکت هوندای ژاپن ،کلیهی
سهام.
 -6رشکت تولیدی تیزرو ،شهناز پهلوی ،سهامدار عمده.
 -7رشکت پرسیان متال فورمز ،تولید پروفیل فلزی و جراثقال سقفی ،رسمایه  108میلیون ریال ،پهلبدها،
سهامدار عمده.
 -8گروه کارخانههای نورد آلومینیم ،عبدالرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -9رشکت ایران  -جاندیر ،مونتاژ تراکتور ،رسمایهی اولیه  700میلیون ریال ،عبدالرضا پهلوی ،سهامدار
عمده.
 -10رشکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه ،منیژه پهلوی (همرس غالمرضا) ،سهامدار عمده.
 -11رشکت نورد و لولهی اهواز ،سازمان شاهنشاهی خدمات و بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -12رشکت صنعتی ایرتراکستون ،ساخنت جرثقیل ،اهرم و غیره ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -13رشکت داکتیران ،تولید لولههای چدنی ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -14رشکت آلومپارس ،تولید وسایل آلومینیومی ،شمس پهلوی ،جزو سهامداران.

صنایع متفرقه
 -1رشکتهای بریجستون ایران ،رسمایه  1850میلیون ریال ،محمودرضا پهلوی با مشارکت دو رشکت
ژاپنی ،سهامدار عمده.
 -2تولیدی کیانتایر (بی .اف .گودریچ سابق) ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -3زگالتش ،ساخت آند ،کاتد و الکرتولود ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
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 -4تارابگین ،ساخت انواع عایقهای حرارتی و صوتی ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -5کارخانههای مداد ایران ،موقوفهی آرامگاه پهلوی ،کلیهی سهام.
 -6الدال ،تولید مواد شیمیایی ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -7گروه صنایع کاغذ پارس ،سازمان شاهنشاهی خدمات ،سهامدار عمده.
 -8حریر پارس ،سازمان شاهنشاهی خدمات ،سهامدار عمده.
 -9داروپخش ،رسمایه  1200میلیون ریال ،داروسازی ،سازمان شاهنشاهی خدمات ،کلیهی سهام.
 -10تولیدی و صنعتی آبگینه ،تولید شیشهی جام با مشارکت رشکت گالوریل  -بلژیک ،خیریهی فرح
پهلوی ،جزو سهامداران.
 -11شل شیمیایی ایران ،تولید مواد شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با مشارکت رشکت شل  -هلند،
شهرام پهلوینیا ،سهامدار عمده.

صنایع نساجی
 -1شهباف ،رسمایه  480میلیون ریال ،محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -2ایران پوپیلن ،رسمایه  200میلیون ریال ،محمودرضا پهلوی ،جزو سهامداران.
 -3ریسندگی و بافندگی آذراصفهان ،شهرام پهلوینیا ،جزو سهام داران.
 -4ریسندگی و بافندگی کرج،غالمرضا پهلوی و خانواده ،اکرثیت سهام.

صنایع ساختامنی
 -1سیامن فارس و خوزستان ،رسمایه  7میلیارد ریال ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -2سیامن آبیک قزوین ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -3سیامن تهران ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -4صنایع سیامن غرب ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -5پارسوید ،ایجاد قطعات پیشساختهی ساختامنی ،سازمان شاهنشاهی خدمات ،جزو سهامداران.
 -6آجرجنوب ،محمودرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -7گچ تهران ،بنیاد پهلوی و شهرام پهلوینیا ،جزو سهامداران.
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ثروت شاه و خاندانش
 -8ایرانیت ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -9پالستایران ،تولید لوازم ساختامنی ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -10پریفاب ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -11آهک چالوس ،مهدی بوشهری (شوهر ارشف) ،جزو سهامداران.

رشکتهای معادن
 -1سنگواره ،بنیاد پهلوی 40 ،درصد سهام.
 -2آبسنگ ،خیریهی فرح ،جزو سهامداران.
 -3فیروزهی مشهد ،محمودرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -4صنعتی شهوند ،محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -5معدنی دونا ،محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -6معدنی ایران و رومانی ،محمودرضا پهلوی ،جزو سهامداران.
 -7معادن نورکان ،محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.

رشکتهای ساختامنی
 -1سازمان نوسازی وعمران اراضی غرب تهران ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 -2سازمان عمران کیش ،با رسمایهگذاری حدود  200میلیون دالر ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 -3عمران و آپارمتانسازی خوردین ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 - 4ساختامنی عمران  تکالر ،بنیاد پهلوی و دو رشکت یونانی و دامنارکی ،کلیهی سهام.
 -5عمرانی و شهرسازی شمیران نو ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -6ساختامنی آربیتا ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 -7ساختامنی فرانکور ایرانین ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 -8مونتکس ایران ،بنیاد پهلوی و یک رشکت آملانی ،کلیهی سهام.
 -9آتیساز ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -10خانهسازی اسکان ایران ،بنیاد پهلوی و رشکت آمریکایی ریولدز کونسرتاکشن ،کلیهی سهام.
   11ج ورچ ین

ثروت شاه و خاندانش
 -11لتامل کن ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -12نوکار ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -13ساختامنی گلزار ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -14ساختامنی کلبه ،محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -15میم-جیم-میم ،محمودرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -16عمران ملکشهر (ساختامن یک شهرک در نزدیکی اصفهان) محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -17خانهسازی و توسعهی تهران بزرگ .محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -18شهرسازی و ساختامنی فرحآباد ،محمودرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -19نشیران ،کیوان پهلوینیا فرزند فاطمه.
 -20گروه مهندسین مشاور لوترک ،کیوان پهلوینیا فرزند فاطمه.
 -21سهامی مهندسی و نوسازی ایرانمولیر ،شهرام پهلوینیا با مشارکت یک گروه فرانسوی ،کلیهی
سهام.
 -22کایدسمیت اینرتناشنال ،شهرام پهلوینیا با مشارکت یک گروه خارجی ،کلیهی سهام.
 -23خانهسازی الهیه ،شهرام پهلوینیا ،اکرثیت سهام.
 -24مهندسی و ساختامنی ایرانلیهون ،شهرام پهلوینیا به اضافهی یک گروه رشکتهای ژاپنی ،کلیهی
سهام.
 -25مهستان ،بنیاد ارشف پهلوی ،کلیهی سهام.
 -26گسرتش شامل شهیاد ،رسمایه  1000میلیون ریال ،ارشف پهلوی ،کلیهی سهام.
 -27سازانکو ،بنیاد ارشف پهلوی و یک رشکت خارجی ،کلیهی سهام.
 -28ث.ز.آ ،مهدی بوشهری و یک گروه خارجی ،کلیهی سهام.
 -29عمرانی شهر صنعتی ساوه ،شهباز پهلبد (پرس شمس پهلوی) ،اکرثیت سهام.
 -30فیاتک ،شهرآزاد پهلبد (دخرت شمس) و یک رشکت ایتالیایی ،اکرثیت سهام.
 -31آناهیتا ،شهباز پهلبد ،اکرثیت سهام.
 -32ایرانموبیل هومز ،شهیار پهلبد (پرس شمس) ،اکرثیت سهام.
 -33ساختامنی فرامین .شهباز پهلبد ،اکرثیت سهام.
   12ج ورچ ین

ثروت شاه و خاندانش
 -34شهر صنعتی کوروش .شهباز پهلبد ،اکرثیت سهام.
 -35کوروش بنا ،شهباز پهلبد ،جزو سهامداران.
 -36ساختامنی و مهندسی مهرشهر ،شهباز پهلبد ،اکرثیت سهام.
 -37مهندسی و ساختامنی ایرا ،پهلبدها ،کلیهی سهام.
 -38ایرارس ،پهلبدها ،کلیهی سهام.
 -39سازگان ،شهباز پهلبد ،جزو سهامداران.
 -40ایرا-اسپی کاپاگ ،پهلبدها و یک رشکت فرانسوی ،کلیهی سهام.
 -41خطوط لولهی ایرا ،پهلبدها.
 -42سامانایران ،شهرام پهلوینیا ،جزو سهامداران.
 -43متیشان ،غالمرضا پهلوی 40 ،درصد سهام.
 -44اینداسرتیال هومز اینرتناشنال ،غالمرضا پهلوی و منیژه پهلوی ،کلیهی سهام.
 -45سودتگ ایران ،شفیقها ،سهامدار عمده.

صنایع غذایی ،واحدهای کشاورزی و دامداری
 -1تولیدی قند کرج ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -2قند پارس ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -3قند مرودشت ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -4تولیدی کارخانه قند و تصفیهی شکر اهواز ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -5قند دزفول ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -6قند شاهآباد ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -7قند فسا ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -8قند کرمانشاه ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -9قند لرستان ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -10زرنوش ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -11کشت و صنعت جیرفت ،بنیاد پهلوی 20 ،درصد سهام.
   13ج ورچ ین

ثروت شاه و خاندانش
 -12کشت و صنعت ایران و آمریکا ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -13ایرانشل-کات ،بنیاد پهلوی 10 ،درصد سهام.
 -14دامداری و کشاورزی ایراناسکاتیش ،بنیاد پهلوی و شمس پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -15تولید و بستهبندی گوشت زیاران ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -16تولیدی وردا ،کارخانجات رسکهسازی و تولید مواد غذایی ،نیلوفر پهلوینیا (دخرت حمیدرضا)،
سهامدار عمده.
 -17کشت و صنعت شهیاران ،محمودرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -18کشاورزی کیانشهر ،محمودرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -19صنایع کشاورزی گلتپه ،محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -20عمران روستایی ایران ،شهرام پهلوینیا ،سهامدار عمده.
 -21کشمش تاکستان ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 -22تولیدی عمراندشت ،تولید خوراک دام و طیور و تولید الکل ،بنیاد پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -23کشاورزی و آبیاری نیوال ،کیوان پهلوینیا ،اکرثیت سهام.
 -24صنایع روغن نباتی شکوفهی آریا ،بنیاد پهلوی و فاطمه پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -25کیدشت ،شهناز پهلوی و شوهرش خرسو جهانبانی ،اکرثیت سهام.
 -26جهانمورا ،شهناز پهلوی و شوهرش ،اکرثیت سهام.
 -27تولید ابریشم ایران ،شهرام پهلوینیا و یک گروه ژاپنی ،کلیهی سهام.
 -28مجتمع دامپروری و شیر پاستوریزهی شهفر ،شهرام پهلوینیا ،جزو سهامداران.
 -29گله ،ایجاد واحدهای کشت و صنعت ،ارشف پهلوی ،کلیهی سهام.
 -30بذر پیرشو ،عبدالرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -31سازمان کشاورزی دشت باز ،عبدالرضا پهلوی ،کلیهی سهام.
 -32شهپرین ،احمدرضا و روزا [رزا] پهلوی ،کلیهی سهام.
 -33تهران بوره ،واردات گوشت و غالت ،احمدرضا و روزا [رزا] پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -34سازمان کشاورزی علی پهلوی ،علی پهلوی (پرس علیرضا) ،کلیهی سهام.
 -35کشت و صنعت متیشان ،غالمرضا پهلوی 40 ،درصد سهام.
   14ج ورچ ین

ثروت شاه و خاندانش
 -36کشاورزی پارسیشهر ،غالمرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -37کشت و صنعت دشت آجی ،غالمرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -38کشاورزی و عمرانی سبزدشت ،غالمرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -39تولیدی سیاک ،غالمرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -40کشت و صنعت کارون ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -41لبنیات پاستوریزهی پاک ،مهدی بوشهری ،جزو سهامداران.

بازرگانی
 -1بهداشتی عمران ،واردات مواد دارویی و لوازم آرایشی ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -2ماشینآالت عمرانی ،واردات ماشینآالت راهسازی و ساختامنی ،محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -3سولرز ایران ،واردات و حقالعملکاری ،مهدی بوشهری ،سهامدار عمده.
 -4آپریلموزیک ،پخش نوار و صفحه ،مهدی بوشهری ،اکرثیت سهام.
 -5تکنیساز ،واردات شیشه و لوازم برقی ،مهدی بوشهری ،اکرثیت سهام.
 -6بلیران ،واردات و حقالعملکاری ،مهدی بوشهری ،اکرثیت سهام.
 -7تولیدی و بازرگانی مهرآفرین ،واردات و منایندگی ،شهیار پهلبد ،اکرثیت سهام.
 -8جاندیرپخش ،واردات و فروش ماشینآالت کشاورزی و راهسازی جاندیر ،عبدالرضا پهلوی،
سهامدار عمده.
 -9توسعه و تجارت شهاوران ،احمدرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -10بی .اند .اف ،واردات و منایندگی ،بهمن پهلوی پرس غالمرضا ،اکرثیت سهام.

خدمات
 -1ان.سی.ار .ایران ،پخش لوازم الکرتونیکی در ایران ،بنیاد پهلوی 38 ،درصد با مشارکت نشنالکش
رجیسرت آمریکا.
 -2حفاری سد ایران ،عملیات حفاری ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده با مشارکت سد کوانیک.
 -3خدمات دریایی ایران ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
   15ج ورچ ین

ثروت شاه و خاندانش
 -4بنگاه بختآزمایی ملی ،سازمان شاهنشاهی خدمات ،کلیهی سهام.
 -5فوتبال ایران ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده (تیم پرسپولیس).
 -6تدارکات و خدمات دریایی باسکو ،محمودرضا پهلوی ،سهامدار عمده.
 -7سی .ار .سی ،فاطمه پهلوی ،سهامدار عمده (ساختامن بولینگ).
 -8خدمات هواپیامیی ژاپن ،شهرام پهلوینیا ،سهامدار عمده.
 -9هواپیامیی ارتاکسی ،شفیقها ،اکرثیت سهام.
 -10هواپیامیی خدمات ویژه ،شفیقها ،جزو سهامداران.
 -11سازمان آموزشی نومرز (انتشارات فرانکلین سابق) ،سازمان شاهنشاهی خدمات ،کلیهی سهام.
 -12س.ر.ی ،بنیاد ارشف ،کلیهی سهام.
 -13انجمن قایقرانی بادبانی ،شهریار شفیق.
 -14خدمات سینامیی و فیلمربداری ،مهدی بوشهری ،اکرثیت سهام.
 -15گسرتش صنایع سینامیی ایران ،مهدی بوشهری ،سهامدار عمده.
 -16ایرساکو ،مهدی بوشهری و رشکت استابلیشمن بیزنس دولویمنت ،کلیهی سهام.
 -17آبهای معدنی دماوند ،مهدی بوشهری و یک رشکت فرانسوی.
 -18نان شهر ،کارخانجات نان ماشینی ،بنیاد شمس پهلوی ،کلیهی سهام.
 -19کشتیرانی درایوند ،شهباز پهلبد ،اکرثیت سهام.
 -20کانون ورزشی مهر ،مهرداد پهلبد (شوهر شمس).
 -21کانوش ،کارخانجات نان ماشینی ،احمدرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -22کلوپ ورزشی دریاکنار ،غالمرضا پهلوی و بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 -23مزون و دکور ،سیمیندخت آتابای (نوهی رضا شاه) ،کلیهی سهام.
 -24ایران شکار ،کامران آتابای.
 -25جهانگردی ایران و ژاپن ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -26هنداد ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -27آریا لیرینگ ،اجاره و فروش ماشینآالت ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
 -28انبارهای عمومی ،بنیاد پهلوی ،جزو سهامداران.
   16ج ورچ ین

ثروت شاه و خاندانش
 -29ایران سارس (کامپنون برنارد) ،مقاطعهکاری و ادارهی اموال ،شفیقها ،جزو سهامداران.
 -30لیزینگ ایران ،عملیات لیزینگ ،شفیقها ،جزو سهامداران.
 -31سافریران ،معامالت رهن ،شفیقها ،جزو سهامداران.
 -32سافریناس ،شفیقها ،جزو سهامداران.
 -33خانهی ایران ،امور حمل و نقل ،مهدی بوشهری ،سهامدار عمده.
 -34سازمان تبلیغاتی فاکوپا ،سازمان اجتامعی خدمات ،کلیهی سهام.
 -35هتل شهسواران ،محمودرضا پهلوی ،اکرثیت سهام.
 -36هتلهای لوکس ایران ،بنیاد پهلوی ،کلیهی سهام.
 -37سازمان عمرانی و توریستی منکآبرود ،بنیاد پهلوی ،سهامدار عمده.
 -38هتلهای ایران ،بنیاد پهلوی 50 ،درصد سهام.
هتلهایی که بنیاد پهلوی یا کلیهی سهام آنها را در دست دارد و یا در آنها سهیم است از جمله
عبارتند از :هتلهای بابلرس ،ونک ،رامرس ،جدید رامرس ،آریارشایتون ،کوروش ،اینرتکنتیننتال شیراز،
قدیم چالوس ،جدید چالوس ،گامرون بندرعباس ،داریوش کو یرسان تخت جمشید ،متل پرسپولیس،
نوشهر ،هایت خزر ،هایت مشهد ،هیلتون تهران ،متل تخترس ،هتل تخترس ،آبعلی ،شاهی ،آمل،
بوعلی همدان و...
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   17ج ورچ ین

