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مقدمه:چرابایددانستکهشاهوخاندانپهلویچهمقدارثروتداشتهاند؟آیادوراناین

افشاگریهابهرسنیامدهاست؟ومگرایننیستکهجانشینانسلطنتپهلویدرچپاول

ادبار پر کهدوران دروضعیتی اینوجود با نگذاشتند؟ پیشینیانشانهیچکم از وغارت

حاکمیتجمهوریاسالمیحافظهیجمعیرامختلکردهوحافظهالبتهبهکمکدستگاه

رسانهییوتبلیغاتیحامیخاندانپهلویازگذشتهتنها»شادی«و»درخشش«متدنبزرگرا

بهیادمیآورد،بایددوبارهبهاینافشاگریهابرگشت،آنهارااززیرآوارتاریخبیرونکشید

وزنگارهایشانرازدودتااز»افشاگری«فراتربروند.درپرتواینگزارشکهتنهادوروزپیش

ازیکرسهشدنتکلیفنظمسلطانیدرمجلهی»تهرانمصور«منترششدهاست،معنای

نظیر آنها پهلویوحامیان ازسویخاندان »ایرانروپسمیگیریم«وقتی حقیقیشعار

فرشگردوققنوسبیانمیشود،آشکارخواهدشد.آشکارخواهدشدکه»ایران«برایآنها

چهمعناییداشتهاستوبهدنبال»پسگرفنت«چهچیزیهستند.حرستخاندانپهلویتنها

حرستازدسترفنتتاجوتختی»منادین«نیست،آنهابهمعنایواقعیکلمهمالکهمهچیز

بودندوتنهاتوانستندقسمتیازبخش»منقول«آنراازایرانخارجکنندکهالبتهخودثروتی

هنگفتبودهاست.دعوایآنهاباحاکامنوقتتنهادعوابررستاجوتختنیست،بلکه
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همچنیندعوابررسمالکیتاست،دعوایسهامدارانخلعیدشدهباسهامدارانمستقر.

اینگزارشتنهابخشکوچکیازاین»مالکیت«راآشکارمیکندچراکهبنابهتاکیدمقدمهی

»تهرانمصور«درهامنزمان»دراینصورت]ثروت[اعضایخاندانشاهوبنیادهایآنان

-باوجودآنکهبعضیبهصورتوقفدرآمده-ذکرشدهو]ثروت[خاندانملکهوجودندارد

وهمینطور]ثروت[خانوادههایسببیهمذکرنشدهاست.«وعالوهکنیدبراین،فهرست

انواعخانوادههاوافرادیراکهبهواسطهینزدیکیبادربارواینیاآنعضوخاندانپهلوی

اینگزارشمیخوانیمآنهامیخواهندچه ازثروتبیکرانموجودبهرهییمیبردهاند.در

چیزیازایرانراپسبگیرندوحرستچهچیزیدرروزگارگذشتهرامیخورند.

***

دربارهیثروتشاهواصوالخاندانسلطنتی،هرچهدرایرانکمنوشتهاندوگفتهاند،درجهانبسیار

نوشتهاندوبسیارگفتهاند.اینثروتبهرحالثروتیافسانهییست،اینثروتبهرحال،نهازراهعادی

وبیدخالتزورونفوذ،وازطریقسامل،بلمعموالیابهارثرسیدهازغصب)کارهایرضاشاه(ویا

مستقیامازراهزیرآبهاییکهبودجهیمملکترابهمنبعهایشخصیمیرساند،کسبشدهاست.

اینجاثروتاندوزیایکهدرکشورهاییبااقتصادبازبرپایهیرسمایهداریجرمنیست،بهعنوانیک

کینهجوییومخالفخوانیآنچنانکهمدروزاست-مطرحنیست.ثروت،اگرازراهساملواقتصادی

بهدستآمدهباشد،نهفقطگناهینیست،بلکهچهبساچوناقتصادکشوررارونقمیبخشد،و

چیزیتولیدمیکند،نافعاست.لکناینداستانغمانگیزثروتاندوزیدرسایهیاستبداداست.این

داستانغمانگیزهرجومرجطلبیوتاراجاستکهابعادیعظیممییابد.

شایددرالبالیآماروارقام،ثروتهایافسانهییوثروتاندوزیهایآنچنانی،بخشیازعللقیام

ملتراپیداکنیم.زندگیافسانهییهزارویکشبواربرویرانهیالنههایفقرزدهیمردم.وایندو،

ثروتاندوزیوتاراجبارهربی،هیچگاهدرارتباطودرالفتنبودهاست،رهربی-بهعلترسشت

آنبایدتوامباتقوا،گذشتوپاکدلیباشد،ورنه...

دربارهیثروتشاهوخانوادهاشهمیشهراهافراطوتفریطپیمودهشده،بعضیچونبیانیههاو

نرشیاتمخالفاروپاییدرانتظارآگهی!-آنقدرآنراباالبردهاند،کهبرایتامینآنمجموعهی

نقدینگیجهانکماست،مثلرقم800میلیارددالر-براییکنفر!-ازسویدیگربعضیهمآنقدر
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آنرادستکمگرفتهاند،کهدلبهدردمیآیدوازبیاطالعینویسندگانآنبهحیرتمیافتد.گفتهی

اسداللهاعلم،نخستوزیرپیشینووزیردرباردرگذشتهبهیادمیآیدکهبهمناسبتوقفکاخمرمر

گفتهبود:»بهعرضهامیونیرساندمکهالبتهجسارتسوالازپیشگاهشاهنشاهرامنیکنم،ولیآیا

شاهنشاهبابخششمتامثروتشخصیخویش،فکرزندگیخودشانراهمکردهاند.«

تنهادربارهیامالکیکهدرچهلسالاخیرنقلوانتقالشدهارقامبهآسامنرهمیبرد.امالکیکه

درسال1320ازرضاشاهبهفرزندشرسیده،درسال1328بامادهواحدهیی،بخششرشوعسلطنت

پسگرفتهشد.درسالبعدکوشششد،بهفروشرساندهشود،دکرتمصدقجلویآنکارراگرفت.

پسازکودتای28مردادمثلهمهیکارهایاصالحیدکرتمصدقمتوقفشد.

درهامنسال1329بانکعمرانبرایشکلدادنبهآنتاسیسشدبارسمایهیپانصدهزاردالریاز

راهامالک،250هزاردالرکمپانیفوردوبقیهازبازپرداختقیمتامالکفروختهشده.واینهاعبارت

بودنداز:متامی1277ده،706روستامتعلقبهشاه،بهاضافهی1975مرتعو2381قطعهمستغالت.

درکناربحرخزر،کرمانشاهوخراسان،بادرآمدساالنه88میلیونریال،در20سالپیش!

ومستغالتتنهانبودهاست.درآمددولت)بودجهیمملکت(یکیدیگرازراههایایجاددرآمد

بودهاست.اخیرادرکتابیباعنوان»اختاپوسصدپا«براساسمقالهیمجلهینیش،نقلوانتقاالت

حسابشامرهیMTPCC-20-214895بنیادپهلویدراتحادیهیبانکسوییس)ژنو(باذکرتاریخ

صدورچکآمدهاست:

دریافتیهایبنیادپهلویاز:

رشکتنفت20میلیوندالر

سازمانبرنامه10میلیوندالر

وزارتدارایی35میلیوندالر

وزارتجنگ6میلیوندالر

کلوپشاهنشاهی9میلیوندالر

بانکمرکزی25میلیوندالر

کهجمعا83میلیوندالر]میشود.[

درحالیکهدریافتیازهمینحساببودهاست:
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فرحپهلوی34میلیوندالر

محمودرضاپهلوی5,5میلیوندالر

ارشفپهلوی6میلیوندالر

دیگراِنخاندان15میلیوندالر

چندایرانی5,4میلیوندالر

چندخارجی6,17میلیوندالر

دروجهحامل8میلیوندالر

جمعا6,89میلیوندالرتنهادربیشرتازدوسال)بین1960و63(وازیکشامرهحساببنیادپهلوی

دریکبانک.

بهرحال،اینروزصورتیبدستآمدهاست،براساسافشاگریهایی،اینصورت،گرچهمفصلاست

اماخواندنی-حقهرتوضیحینیزبرایرشکتهاوافرادموجوداست،پسازیکماهاگرتوضیحی

نرسداینصورتبهعنوانمستندقابلاستنادخواهدبود.ناگفتهمنانددراینصورت]ثروت[اعضای

بنیادهایآنان-باوجودآنکهبعضیبهصورتوقفدرآمده-ذکرشدهو]ثروت[ خاندانشاهو

خاندانملکهوجودنداردوهمینطور]ثروت[خانوادههایسببیهمذکرنشدهاست.

***

توسعهی بانک در خاندان و پهلوی بنیاد سهام که شده داده توضیح همینباره در جزوهیی، در

صنعتیومعادنورشکتهایایرانناسیونال،کارخانجاتآزمایش،فروشگاههایکوروشوچندین

جایدیگرنیامدهاست.همینطورداراییها)کاخها،سهام،هتلهاومستغالتوپولهاینقد(خارج

ازکشور،کهخودداستانجداگانهییدارد،بهحسابنیامدهاست.مثالبنیادپهلویدرحالساخنت

یکساختامن60-70طبقهدرنیویورکاستکههمهیکارهایبنیادپهلویدرآمریکاقراربوددر

آنمتمرکزشود.

بانکها،رشکتهایبیمهوموسساترسمایهگذاری

1-بانکعمران،رسمایه4میلیاردریال،دارایی110112میلیونریال)اسفند56(بنیادپهلوی،کلیهی

سهام.
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2-بانکایرانشهر،رسمایه3میلیاردریال،دارایی36747میلیونریال)اسفند55(بنیادپهلوی،30

درصدسهام.

پهلوی، بنیاد )56 )اسفند ریال میلیون 24146 دارایی ریال، میلیارد 3 رسمایه داریوش، بانک -3

سهامدارعمده.

4-بانکتوسعهورسمایهگذاریایران،رسمایه3040میلیونریال،دارایی21642میلیونریال)اسفند

55(بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

)فرزندان ریال،شفیقها میلیون دارایی113458 ریال، میلیارد 2 ایران،رسمایه اعتبارات بانک -5

شاهدختارشف(،سهامدارعمده.

6-بیمهیملیایران،رسمایه150میلیونریال،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.

7-رشکتعمرانترنیوالایران،بنیادپهلویوسهرشکتخارجی،سهامداران.

8-رشکترسمایهگذاریعمران،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

9-رشکتایرانشهرفینانس،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

10-رشکتآریالیسینگ،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

11-بانکصنعتیشهریار،سازمانشاهنشاهیخدماتاجتامعی،جزوسهامداران.

رشکت دو و پهلوی ارشف بنیاد ریال، میلیون 70 رسمایه عمران، و توسعه بیناملللی رشکت -12

خارجی،سهامداران.

13-رشکتخدماتبیمهایخاورمیانه،بنیادارشفپهلوی،کلیهیسهام.

14-مرکزبیناللملیپروژههایایران.روزا]رزا[پهلوی)زناحمدرضا(ویکرشکتآملانی،کلیهی

سهام.

15-رشکتپساندازواممسکنکوروش،بنیادپهلویوخیریهیفرحپهلوی،جزوسهامداران.

16-رشکتواموپساندازاکباتان،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

پهلوی، بنیاد کشور، از خارج در رسمایهگذاری برای ژنو در مرکز فینانیسه، عمران رشکت -17

سهامدارعمده.

18-فرستویسکانسینکوریوریشن،بنیادپهلوی،5درصدسهام.

صنایعفلزی
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1-رشکتجرنالموتورزایران،رسمایه900میلیونریال،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

2-رشکتجیپ،رسمایه600میلیونریال،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

3-رشکتهپکو،مونتاژماشینهایراهسازیودیگرخودروهایسنگین،رسمایه700میلیونریال،

بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

4-رشکتتولیدشاسیوبدنهیاتومبیلدرایران،رسمایه600میلیونریال،بنیادپهلویورشکت

آملانیتیسن،کلیهیسهام.

5-رشکتپیشتازانموتورسیکلتودوچرخه،شهنازپهلویبامشارکترشکتهوندایژاپن،کلیهی

سهام.

6-رشکتتولیدیتیزرو،شهنازپهلوی،سهامدارعمده.

7-رشکتپرسیانمتالفورمز،تولیدپروفیلفلزیوجراثقالسقفی،رسمایه108میلیونریال،پهلبدها،

سهامدارعمده.

8-گروهکارخانههاینوردآلومینیم،عبدالرضاپهلوی،سهامدارعمده.

9-رشکتایران-جاندیر،مونتاژتراکتور،رسمایهیاولیه700میلیونریال،عبدالرضاپهلوی،سهامدار

عمده.

10-رشکتکارخانجاتنوردوپروفیلساوه،منیژهپهلوی)همرسغالمرضا(،سهامدارعمده.

11-رشکتنوردولولهیاهواز،سازمانشاهنشاهیخدماتوبنیادپهلوی،جزوسهامداران.

12-رشکتصنعتیایرتراکستون،ساخنتجرثقیل،اهرموغیره،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

13-رشکتداکتیران،تولیدلولههایچدنی،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

14-رشکتآلومپارس،تولیدوسایلآلومینیومی،شمسپهلوی،جزوسهامداران.

صنایعمتفرقه

1-رشکتهایبریجستونایران،رسمایه1850میلیونریال،محمودرضاپهلویبامشارکتدورشکت

ژاپنی،سهامدارعمده.

2-تولیدیکیانتایر)بی.اف.گودریچسابق(،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

3-زگالتش،ساختآند،کاتدوالکرتولود،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.
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4-تارابگین،ساختانواععایقهایحرارتیوصوتی،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

5-کارخانههایمدادایران،موقوفهیآرامگاهپهلوی،کلیهیسهام.

6-الدال،تولیدموادشیمیایی،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

7-گروهصنایعکاغذپارس،سازمانشاهنشاهیخدمات،سهامدارعمده.

8-حریرپارس،سازمانشاهنشاهیخدمات،سهامدارعمده.

9-داروپخش،رسمایه1200میلیونریال،داروسازی،سازمانشاهنشاهیخدمات،کلیهیسهام.

10-تولیدیوصنعتیآبگینه،تولیدشیشهیجامبامشارکترشکتگالوریل-بلژیک،خیریهیفرح

پهلوی،جزوسهامداران.

11-شلشیمیاییایران،تولیدموادشیمیاییوسمومدفعآفاتنباتیبامشارکترشکتشل-هلند،

شهرامپهلوینیا،سهامدارعمده.

صنایعنساجی

1-شهباف،رسمایه480میلیونریال،محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

2-ایرانپوپیلن،رسمایه200میلیونریال،محمودرضاپهلوی،جزوسهامداران.

3-ریسندگیوبافندگیآذراصفهان،شهرامپهلوینیا،جزوسهامداران.

4-ریسندگیوبافندگیکرج،غالمرضاپهلویوخانواده،اکرثیتسهام.

صنایعساختامنی

1-سیامنفارسوخوزستان،رسمایه7میلیاردریال،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

2-سیامنآبیکقزوین،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

3-سیامنتهران،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

4-صنایعسیامنغرب،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

5-پارسوید،ایجادقطعاتپیشساختهیساختامنی،سازمانشاهنشاهیخدمات،جزوسهامداران.

6-آجرجنوب،محمودرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

7-گچتهران،بنیادپهلویوشهرامپهلوینیا،جزوسهامداران.
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8-ایرانیت،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

9-پالستایران،تولیدلوازمساختامنی،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

10-پریفاب،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

11-آهکچالوس،مهدیبوشهری)شوهرارشف(،جزوسهامداران.

رشکتهایمعادن

1-سنگواره،بنیادپهلوی،40درصدسهام.

2-آبسنگ،خیریهیفرح،جزوسهامداران.

3-فیروزهیمشهد،محمودرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

4-صنعتیشهوند،محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

5-معدنیدونا،محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

6-معدنیایرانورومانی،محمودرضاپهلوی،جزوسهامداران.

7-معادننورکان،محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

رشکتهایساختامنی

1-سازماننوسازیوعمراناراضیغربتهران،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.

2-سازمانعمرانکیش،بارسمایهگذاریحدود200میلیوندالر،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.

3-عمرانوآپارمتانسازیخوردین،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.

4-ساختامنیعمرانتکالر،بنیادپهلویودورشکتیونانیودامنارکی،کلیهیسهام.

5-عمرانیوشهرسازیشمیراننو،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

6-ساختامنیآربیتا،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.

7-ساختامنیفرانکورایرانین،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.

8-مونتکسایران،بنیادپهلویویکرشکتآملانی،کلیهیسهام.

9-آتیساز،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

10-خانهسازیاسکانایران،بنیادپهلویورشکتآمریکاییریولدزکونسرتاکشن،کلیهیسهام.
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11-لتاملکن،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

12-نوکار،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

13-ساختامنیگلزار،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

14-ساختامنیکلبه،محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

15-میم-جیم-میم،محمودرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

16-عمرانملکشهر)ساختامنیکشهرکدرنزدیکیاصفهان(محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

17-خانهسازیوتوسعهیتهرانبزرگ.محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

18-شهرسازیوساختامنیفرحآباد،محمودرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

19-نشیران،کیوانپهلوینیافرزندفاطمه.

20-گروهمهندسینمشاورلوترک،کیوانپهلوینیافرزندفاطمه.

21-سهامیمهندسیونوسازیایرانمولیر،شهرامپهلوینیابامشارکتیکگروهفرانسوی،کلیهی

سهام.

22-کایدسمیتاینرتناشنال،شهرامپهلوینیابامشارکتیکگروهخارجی،کلیهیسهام.

23-خانهسازیالهیه،شهرامپهلوینیا،اکرثیتسهام.

24-مهندسیوساختامنیایرانلیهون،شهرامپهلوینیابهاضافهییکگروهرشکتهایژاپنی،کلیهی

سهام.

25-مهستان،بنیادارشفپهلوی،کلیهیسهام.

26-گسرتششاملشهیاد،رسمایه1000میلیونریال،ارشفپهلوی،کلیهیسهام.

27-سازانکو،بنیادارشفپهلویویکرشکتخارجی،کلیهیسهام.

28-ث.ز.آ،مهدیبوشهریویکگروهخارجی،کلیهیسهام.

29-عمرانیشهرصنعتیساوه،شهبازپهلبد)پرسشمسپهلوی(،اکرثیتسهام.

30-فیاتک،شهرآزادپهلبد)دخرتشمس(ویکرشکتایتالیایی،اکرثیتسهام.

31-آناهیتا،شهبازپهلبد،اکرثیتسهام.

32-ایرانموبیلهومز،شهیارپهلبد)پرسشمس(،اکرثیتسهام.

33-ساختامنیفرامین.شهبازپهلبد،اکرثیتسهام.
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ثروت شاه و خاندانش

جورچین

34-شهرصنعتیکوروش.شهبازپهلبد،اکرثیتسهام.

35-کوروشبنا،شهبازپهلبد،جزوسهامداران.

36-ساختامنیومهندسیمهرشهر،شهبازپهلبد،اکرثیتسهام.

37-مهندسیوساختامنیایرا،پهلبدها،کلیهیسهام.

38-ایرارس،پهلبدها،کلیهیسهام.

39-سازگان،شهبازپهلبد،جزوسهامداران.

40-ایرا-اسپیکاپاگ،پهلبدهاویکرشکتفرانسوی،کلیهیسهام.

41-خطوطلولهیایرا،پهلبدها.

42-سامانایران،شهرامپهلوینیا،جزوسهامداران.

43-متیشان،غالمرضاپهلوی،40درصدسهام.

44-اینداسرتیالهومزاینرتناشنال،غالمرضاپهلویومنیژهپهلوی،کلیهیسهام.

45-سودتگایران،شفیقها،سهامدارعمده.

صنایعغذایی،واحدهایکشاورزیودامداری

1-تولیدیقندکرج،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

2-قندپارس،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

3-قندمرودشت،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

4-تولیدیکارخانهقندوتصفیهیشکراهواز،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

5-قنددزفول،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

6-قندشاهآباد،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

7-قندفسا،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

8-قندکرمانشاه،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

9-قندلرستان،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

10-زرنوش،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

11-کشتوصنعتجیرفت،بنیادپهلوی،20درصدسهام.
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جورچین

12-کشتوصنعتایرانوآمریکا،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

13-ایرانشل-کات،بنیادپهلوی،10درصدسهام.

14-دامداریوکشاورزیایراناسکاتیش،بنیادپهلویوشمسپهلوی،اکرثیتسهام.

15-تولیدوبستهبندیگوشتزیاران،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

)دخرتحمیدرضا(، پهلوینیا نیلوفر غذایی، مواد تولید و کارخانجاترسکهسازی وردا، تولیدی -16

سهامدارعمده.

17-کشتوصنعتشهیاران،محمودرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

18-کشاورزیکیانشهر،محمودرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

19-صنایعکشاورزیگلتپه،محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

20-عمرانروستاییایران،شهرامپهلوینیا،سهامدارعمده.

21-کشمشتاکستان،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.

22-تولیدیعمراندشت،تولیدخوراکداموطیوروتولیدالکل،بنیادپهلوی،اکرثیتسهام.

23-کشاورزیوآبیارینیوال،کیوانپهلوینیا،اکرثیتسهام.

24-صنایعروغننباتیشکوفهیآریا،بنیادپهلویوفاطمهپهلوی،اکرثیتسهام.

25-کیدشت،شهنازپهلویوشوهرشخرسوجهانبانی،اکرثیتسهام.

26-جهانمورا،شهنازپهلویوشوهرش،اکرثیتسهام.

27-تولیدابریشمایران،شهرامپهلوینیاویکگروهژاپنی،کلیهیسهام.

28-مجتمعدامپروریوشیرپاستوریزهیشهفر،شهرامپهلوینیا،جزوسهامداران.

29-گله،ایجادواحدهایکشتوصنعت،ارشفپهلوی،کلیهیسهام.

30-بذرپیرشو،عبدالرضاپهلوی،سهامدارعمده.

31-سازمانکشاورزیدشتباز،عبدالرضاپهلوی،کلیهیسهام.

32-شهپرین،احمدرضاوروزا]رزا[پهلوی،کلیهیسهام.

33-تهرانبوره،وارداتگوشتوغالت،احمدرضاوروزا]رزا[پهلوی،اکرثیتسهام.

34-سازمانکشاورزیعلیپهلوی،علیپهلوی)پرسعلیرضا(،کلیهیسهام.

35-کشتوصنعتمتیشان،غالمرضاپهلوی،40درصدسهام.
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جورچین

36-کشاورزیپارسیشهر،غالمرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

37-کشتوصنعتدشتآجی،غالمرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

38-کشاورزیوعمرانیسبزدشت،غالمرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

39-تولیدیسیاک،غالمرضاپهلوی،سهامدارعمده.

40-کشتوصنعتکارون،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

41-لبنیاتپاستوریزهیپاک،مهدیبوشهری،جزوسهامداران.

بازرگانی

1-بهداشتیعمران،وارداتموادداروییولوازمآرایشی،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

2-ماشینآالتعمرانی،وارداتماشینآالتراهسازیوساختامنی،محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

3-سولرزایران،وارداتوحقالعملکاری،مهدیبوشهری،سهامدارعمده.

4-آپریلموزیک،پخشنواروصفحه،مهدیبوشهری،اکرثیتسهام.

5-تکنیساز،وارداتشیشهولوازمبرقی،مهدیبوشهری،اکرثیتسهام.

6-بلیران،وارداتوحقالعملکاری،مهدیبوشهری،اکرثیتسهام.

7-تولیدیوبازرگانیمهرآفرین،وارداتومنایندگی،شهیارپهلبد،اکرثیتسهام.

پهلوی، عبدالرضا جاندیر، راهسازی و کشاورزی ماشینآالت فروش و واردات جاندیرپخش، -8

سهامدارعمده.

9-توسعهوتجارتشهاوران،احمدرضاپهلوی،سهامدارعمده.

10-بی.اند.اف،وارداتومنایندگی،بهمنپهلویپرسغالمرضا،اکرثیتسهام.

خدمات

1-ان.سی.ار.ایران،پخشلوازمالکرتونیکیدرایران،بنیادپهلوی،38درصدبامشارکتنشنالکش

رجیسرتآمریکا.

2-حفاریسدایران،عملیاتحفاری،بنیادپهلوی،سهامدارعمدهبامشارکتسدکوانیک.

3-خدماتدریاییایران،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.
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جورچین

4-بنگاهبختآزماییملی،سازمانشاهنشاهیخدمات،کلیهیسهام.

5-فوتبالایران،بنیادپهلوی،سهامدارعمده)تیمپرسپولیس(.

6-تدارکاتوخدماتدریاییباسکو،محمودرضاپهلوی،سهامدارعمده.

7-سی.ار.سی،فاطمهپهلوی،سهامدارعمده)ساختامنبولینگ(.

8-خدماتهواپیامییژاپن،شهرامپهلوینیا،سهامدارعمده.

9-هواپیامییارتاکسی،شفیقها،اکرثیتسهام.

10-هواپیامییخدماتویژه،شفیقها،جزوسهامداران.

11-سازمانآموزشینومرز)انتشاراتفرانکلینسابق(،سازمانشاهنشاهیخدمات،کلیهیسهام.

12-س.ر.ی،بنیادارشف،کلیهیسهام.

13-انجمنقایقرانیبادبانی،شهریارشفیق.

14-خدماتسینامییوفیلمربداری،مهدیبوشهری،اکرثیتسهام.

15-گسرتشصنایعسینامییایران،مهدیبوشهری،سهامدارعمده.

16-ایرساکو،مهدیبوشهریورشکتاستابلیشمنبیزنسدولویمنت،کلیهیسهام.

17-آبهایمعدنیدماوند،مهدیبوشهریویکرشکتفرانسوی.

18-نانشهر،کارخانجاتنانماشینی،بنیادشمسپهلوی،کلیهیسهام.

19-کشتیرانیدرایوند،شهبازپهلبد،اکرثیتسهام.

20-کانونورزشیمهر،مهردادپهلبد)شوهرشمس(.

21-کانوش،کارخانجاتنانماشینی،احمدرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

22-کلوپورزشیدریاکنار،غالمرضاپهلویوبنیادپهلوی،کلیهیسهام.

23-مزونودکور،سیمیندختآتابای)نوهیرضاشاه(،کلیهیسهام.

24-ایرانشکار،کامرانآتابای.

25-جهانگردیایرانوژاپن،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

26-هنداد،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

27-آریالیرینگ،اجارهوفروشماشینآالت،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.

28-انبارهایعمومی،بنیادپهلوی،جزوسهامداران.
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29-ایرانسارس)کامپنونبرنارد(،مقاطعهکاریوادارهیاموال،شفیقها،جزوسهامداران.

30-لیزینگایران،عملیاتلیزینگ،شفیقها،جزوسهامداران.

31-سافریران،معامالترهن،شفیقها،جزوسهامداران.

32-سافریناس،شفیقها،جزوسهامداران.

33-خانهیایران،امورحملونقل،مهدیبوشهری،سهامدارعمده.

34-سازمانتبلیغاتیفاکوپا،سازماناجتامعیخدمات،کلیهیسهام.

35-هتلشهسواران،محمودرضاپهلوی،اکرثیتسهام.

36-هتلهایلوکسایران،بنیادپهلوی،کلیهیسهام.

37-سازمانعمرانیوتوریستیمنکآبرود،بنیادپهلوی،سهامدارعمده.

38-هتلهایایران،بنیادپهلوی،50درصدسهام.

ازجمله آنهاسهیماست یادر آنهارادردستداردو یاکلیهیسهام بنیادپهلوی هتلهاییکه

اینرتکنتیننتالشیراز، بابلرس،ونک،رامرس،جدیدرامرس،آریارشایتون،کوروش، از:هتلهای عبارتند

قدیمچالوس،جدیدچالوس،گامرونبندرعباس،داریوشکویرسانتختجمشید،متلپرسپولیس،

نوشهر،هایتخزر،هایتمشهد،هیلتونتهران،متلتخترس،هتلتخترس،آبعلی،شاهی،آمل،

بوعلیهمدانو...

منبع:

تهرانمصور.شامرهی5.جمعه20بهمن1357.صفحهی39
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