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این نوش�تار با هدف بازخوانی و بررس�ی س�ه س�ند از عهد 

قاجار در ارتباط با تأس�یس یک مرکز درمان طبی در ش�هر 

قوچان تهیه ش�ده و س�عی بر آن بوده است تا در آغاز بحث 

ضمن ارائه تصویری از س�یمای سیاسی- اجتماعی قوچان 

در اواخر س�لطنت محّمدعلي شاه قاجار، به پیشینۀ پزشکی 

و درمان در قوچان نیز به اختصار اش�اره ش�ود. در این س�ه 

س�ند که به تاریخ 1327 ق. به نگارش درآمده است، عاوه 

بر آگاهي های موجود دربارۀ پیش�ینۀ پزشکی قوچان، اخبار 

مهّمی دربارۀ تش�کیات اداری و رواب�ط اقتصادی فیمابین 

ایران و روس�یه و به ویژه رونق اقتصادی منطقۀ مرزی ایران 

و روس در قوچان ارائه ش�ده اس�ت که از نظر جغرافیایی-

تاریخی محلی حائز اهمیت می باشد.

 این س�ه س�ند از زم�رۀ دیوانیات اس�ت و مرجع هر س�ه، 

سازمان اسناد ملی ایران.

سیمای قوچان در 1327 ق.

ــان.رضوی.واقع.شده،.و.از. ــتان.قوچان.اکنون.در.خراس شهرس

ــابور.و.اسفراین.و.از. ــرقی.به.درگز.و.از.جنوب.به.نیش ــمال.ش ش

غرب.به.فاروج.در.خراسان.شمالی.و.از.شرق.به.چناران.محدود.

ــعت.تقریبی.3981.کیلومتر.مربع،.حدود.75. ــود.و.با.وس می.ش

کیلومتر.مرز.مشترك.با.ترکمنستان.دارد.

ــکونتگاه.های. ــی،.محل.کنونی.قوچان.از.س از.نظر.تاریخ

دیرین.در.خراسان.کهن.به.شمار.می.آید.که.قدمت.آن.به.حدود.

ــد.و.در.منابع.باستان.از.آن.با.نام.های.آساك،. 250.ق..م..می.رس

ــهر.در.دوران.تاریخی.از. ــده1.و.این.ش ــکا.یاد.ش ــاك.و.آرس آش

ــده.و.از.دوران. ــاتراپ.های.هجده.گانۀ.پارت.محسوب.می.ش س

ــتو،.استوا،.آستانه،. ــالمی.تا.حملۀ.مغول.با.نام.های.اس اولیۀ.اس

ــان.و.در.دورۀ.قاجاریه،.قوچان.نامیده.می.شده. ــان،.خوش خبوش

است.2

حکومت.قوچان.و.شیروان.از.اوایل.عصر.قاجاریه،.عماًل.در.

اختیار.رضاقلی.خان.پسر.امیرگونه.خان.کرد.زعفرانلو.قرار.داشت.

و.پس.از.آنکه.سام.خان.بن.رضاقلی.خان.از.طرف.فتحعلی.شاه.و.

به.پاس.خدمات.در.1248.ق..به.حکمرانی.این.منطقه.منصوب.

ــجاع.الدوله. ــاه.به.لقب.ش و.در.1273.ق..از.طرف.ناصرالدین.ش

ــمیت.یافت.و.از.آن.زمان. )اول(.ملقب.گردید،.این.حکمرانی.رس

تا.1338.ق..حکمرانی.این.منطقه.به.صورت.موروثی.در.اختیار.

فرزندان.این.خاندان.بوده.است.3

ــا.دوران.حکمرانی. ــن.مکاتبات.در.1327.ق..و.مقارن.ب ای

ــجاع.الدولۀ.چهارم،.در.قوچان.صورت.گرفته. عبدالرضاخان،.ش

ــن.خان.میرپنجه.و.نوادۀ. ــان.فرزند.ابوالحس ــت..عبدالرضاخ اس

ــجاع.الدوله.دوم.است4.که.در.زمان.حکومت. امیرحسین.خان.ش

ــوم،.نایب.الحکومۀ. ــجاع.الدولۀ.س عمویش.محّمدناصرخان.ش

شیروان.بوده.است.و.ظاهراً.بعد.از.فوت.عمویش.در.1320.ق..با.

دادن.رشوۀ.کالن.به.درباریان.قاجار،.به.حکومت.موروثی.خویش.

ــت.5.اّما.در.1323.ق..بر.اثر.سخت.گیري.های. ــت.یافته.اس دس

عبدالرضاخان.در.مطالبۀ.مالیات.های.معوقه،.مردم.ناراضی.شده.

ــادی.از.مردم. ــهر.ایجاد.می.گردد.که.عدۀ.زی ــی.در.ش و.شورش

کشته.می.شوند.و.عده.ای.از.ناراضیان.نیز.در.تلگرافخانۀ.قوچان.

متحصن.می.شوند.و.آصف.الدوله.به.دستور.دربار،.عبدالرضاخان.

ــهد.تحت.نظر.نگاه.می.دارد. را.از.حکمرانی.برکنار.کرده،.در.مش

بازخوانی سه سند قاجاري دربارۀ تأسیس

 ادارۀ طبّی در قوچان

)اولین بیمارستان در قوچان �� 1327ق(

محّمد رضا قصابیان

1..اترکنامه،.ص.19........................................2..همان،.صص.20.و.21؛.سرزمین.و.مردم.قوچان،.6/1.و.7؛.خراسان.پژوهی،.صص.177.تا.190.

3..اترکنامه،.صص.59.تا.66؛.تاریخ.قوچان.قدیم،.برگ.254.

ــوم(.بر.سر.جانشینی.او.دودستگی.در.میان.مردم.قوچان.پدید.آمد.و.عده.ای.هواخواه.خسروخان.پسر.عموی.محّمد. ــجاع�الدوله.س 4..پس.از.فوت.محّمد�ناصرخان.)ش

ناصر�خان.و.تعدادی.طرفدار.عبدالرضاخان.فرزند.ابوالحسن�خان.برادرزاده.محّمدناصر�خان.شدند..برای.آگاهی.بیشتر،.نک:.اترکنامه،.صص.90.تا.93.

5..حرکت.تاریخی.کرد.به.خراسان،..275/3؛.شرح.حال.رجال.ایران،.264/5؛.یادداشتهای.ملک�المورخین،.23.
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ــرش.امیرحسین.خان.را.به.حکومت. تا.به.تهران.اعزام.کند.و.پس

قوچان.می.گمارد.6

ــتوفی.جانشین.پسر. ــم.خان.مس در.1325.ق..امیرابوالقاس

ــاری.آصف.الدوله.از.ایالت. ــود.و.پس.از.برکن آصف.الدوله.می.ش

ــان.و.روی.کار.آمدن.رکن.الدوله،.حکمران.قوچان.برکنار. خراس

ــلطان،.فرزند. ــس.از.او.حشمت.الس ــلطنه.و.پ ــده.و.سعدالس ش

ــه.و.بعد.رضاقلی.میرزا.عدل.الدوله.برای.حکمرانی.این. رکن.الدول

ــرانجام.پس.از.آن.که.در.1326.ق.. ــهر.تعیین.می.شوند.و.س ش

ــدن.مجلس.شورای.ملی،.عده.ای.از. و.همزمان.با.به�توپ�بسته.ش

ــیو.لوژی،.رئیس.گمرگ.قوچان.در. مردم.قوچان.با.حمایت.مس

ــتار.حکمرانی.عبدالرضاخان. تلگرافخانه.تحصن.نموده.و.خواس

از.تهران.می.شوند.7.عبدالرضاخان.با.حمایت.صدر.اعظم،.میرزا.

ــه.حکمرانی.قوچان. ــلطان،.مجدداً.ب ــان.امین.الس علی.اصغرخ

ــا.1337.ق..که.در.ارگ. ــن.تاریخ.ت ــود..او.از.ای ــوب.می.ش منص

ــلطنه.قرار.گرفت.و.به.علت.بیماری. ــهد.تحت.نظر.قوام.الس مش

درگذشت،.با.عنوان.شجاع.الدولۀ.چهارم.حکمران.قوچان.بود.8

ــان.حکومت. ــان،.در.1305.ش،.فرم ــس.از.عبدالرضاخ پ

ــن.خان،.فرزند. ــلطنه.به.نام.امیرحس ــان.از.جانب.قوام.الس قوچ

ــن.خان.پس.از.شش.ماه. عبدالرضاخان،.صادر.گردید.و.امیرحس

حکومت.در.قوچان.از.حکمرانی.کناره.گیری.کرد.9

.

نگاهی به پیشینۀ پزشکی در قوچان

در.شهر.قوچان.نیز.همانند.دیگر.مناطق.ایران،.تا.قبل.از.پیدایش.

طب.نوین،.معالجۀ.بیماران.با.شیوه.های.درمان.طب.سنتی.انجام.

ــده.است.و.حکیم.باشیان.محلی.با.بهره.گیری.از.روش.های. می.ش

قدیمی.و.داروهای.گیاهی.به.درمان.بیماران.اشتغال.داشته.اند.

ــد.قاجار.و.با.ورود.طب.نوین.به.ایران،.به.تدریج.طب. در.عه

و.طبابت.جدید.در.تهران.و.سپس.شهرهای.دیگر.معمول.شد.و.

ــکان.به.مناسبت.و.یا.به.عنوان.طبیب.مخصوص.حکام.به. پزش

ــدند.و.به.این.ترتیب.به.موازات.روش.های. ــهرها.اعزام.می.ش ش

درمانی.طب.قدیم،.طبابت.نوین.نیز.گسترش.می.یافت.10

در.1284.ق،.میرزا.نصرت.طبیب.قوچانی،.از.پیشروان.طب.

ــکی.در.دارالفنون.به.تحصیل.مشغول. ــتۀ.پزش جدید.که.در.رش

ــت.و.برای.آبله.کوبی.و.مداوای.بیماران،.به. بود،.با.حکم.مأموری

ــهرهای.اطراف.عزیمت.نمود11.و.چندی.بعد.میرزا. قوچان.و.ش

ــین.خان.شجاع.الدوله،. غالمعلی.صدراالطباء.به.همراه.امیرحس

ــده،.اقامت.گزید.و.تا.چندین. ــهر.آم حکمران.قوچان،.به.این.ش

سال.به.مداوای.بیماران.اشتغال.داشت.12

ــکان. ــس.از.واقعۀ.زلزلۀ.1311.ق،.به.تدریج.بر.تعداد.پزش پ

ــکان. ــد؛.به.طوری.که.نام.تعدادی.از.پزش ــان.افزوده.ش در.قوچ

ــن. ــون.میرزا.صادق.قوام.الحکماء،.حاج.میرزا.حس متأّخر.همچ

حافظ.الصّحه.)نصرت.الحکماء(.و.فرزندش.میرزا.آقا.مجید.مؤّید.

ــیخ.عبدالکریم.و.چندین.پزشک. ــی.و.آقا.سیدهاشم.و.ش قریش

ــده.و.در.دومین.راپرت.شش..ماهۀ.صّحیۀ. دیگر.در.منابع.ذکر.ش

ــک.و.اقدامات.او. کل.به.تاریخ.1305.ش..از.حبیب.هلل.خان.پزش

ــترش.طب.نوین.و.همچنین.از.میرزا.محمودخان.طبیب. در.گس

ــادی.و.دکتر.الیص,.طبیب.صّحی،.و.»دواخانۀ.اطمینان«. نجم.آب

در.عصر.پهلوی.سخن.به.میان.آمده.است.

ــتان.25.تختخوابی. ــان.دارای.بیمارس در.1327.ش،.قوچ

ــیس.شده. ــهر.تأس بوده.و.در.1338.ش..ادارۀ.بهداری.در.این.ش

ــان.با.75.تختخواب. ــتان.امدادی.قوچ و.در.1346.ش..بیمارس

ــۀ.خدمات.درمانی. ــگاه.و.درمانگاه.به.ارائ ــه.و.آزمایش و.داروخان

می.پرداخته.و.در.1356.آموزشگاه.بهورزی.و.ریشه.کنی.ماالریا.

در.این.شهر.وجود.داشته.است.

ــه.گزارش.مؤلف.اترکنامه،.در.دهۀ.1360.ادارۀ.بهداری.و. ب

بهزیستی.قوچان.دارای.18.درمانگاه.و.5.آزمایشگاه.و.داروخانۀ.

ــکی.و.مرکز.بهداشت. دولتی.و.درمانگاه.هالل.احمر.و.دندانپزش

ــتایی.بوده.و.در. ــگاه.ملی.و.14.خانۀ.بهداری.روس ــک.درمان و.ی

ــک.متخصص.و.18.پزشک.عمومی.و.15. شهر.قوچان.4.پزش

ــکیار.و.ماما.و.2.دندانپزشک.وجود.داشته.و.در.بخش.های. پزش

پنجگانۀ.آن.نیز.درمانگاه.بهداری.دایر.بوده.است.13

ــتان.دولتی. ــال.حاضر.دارای.2.بیمارس ــهر.قوچان.در.ح ش

ــتانی.و.2.اورژانس.است.و.در.این. مجهز.به.192.تخت.بیمارس

ــک.عمومی.و.34.پزشک.متخصص. ــهر.هم.اکنون.53.پزش ش

ــبکۀ. ــگاه.تخصصی.وجود.دارد.و.ش و.14.داروخانه.و.7.آزمایش

بهداشت.قوچان.با.830.نفر.نیرو.در.دو.بخش.بهداشت.و.درمان،.

در.23.مرکز.بهداشت.شهری.و.روستایی.و.81.خانۀ.بهداشت.و.

2.پایگاه.بهداشتی.به.ارائه.خدمات.می.پردازد.14

6..اترکنامه،.ص.93؛.یادداشتهای.ملک�المورخین،.ص.160.......7..سرزمین.و.مردم.قوچان،.138/3؛.اترکنامه،.ص.93؛.روزنامۀ.صور.اسرافیل،.ش27،.1326ق.

8...اترکنامه،.ص.93........9..همان،.ص.97.......10..سه.سفرنامه،.ص.113.......11..راحت.بعد.از.رنج،.صص.221.تا.223.

12.تاریخ.طب.و.طبابت.در.ایران،.329/2.......13..اترکنامه،.ص.215.....14..مصاحبه.با.آقای.دکتر.محمد.جعفر.صادقی،.رئیس.شبکه.بهداشت.و.درمان.قوچان،.مورخ.89/9/22.
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معرفی سند:

ــند.شمارۀ.1.نامه.ای.است.اداری.به.تاریخ.دوم.جمادی.االولی. س

ــا.1909.میالدی.که.از.طرف.ادارۀ.گمرکات. 1327ق..مقارن.ب

ــام،.وزیر.مالیۀ.وقت. ــان،.خطاب.به.حاجی.امیرنظ ایالت.خراس
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ــدادی.از.تجار.ایرانی.و. ــۀ.ضمیمه،.و.عطف.به.نامۀ.تع تقاضانام
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ــن.مرکز.درمانی.عام.المنفعه.توضیح. اعتبار.مالی.برای.ایجاد.ای

ــئول،.به. ــب.تکلیف.از.مقامات.مس داده.و.در.خاتمه.ضمن.کس

ــتار.استعالم.موضوع. لحاظ.ذي.نفع.بودن.تجار.تبعۀ.روس،.خواس

سفارتخانۀ.روسیه.و.جلب.نظر.مقامات.روسی.شده.است.16

ــت.اداری.به.خط.التین.و.به.زبان. سند.شمارۀ.2.نامه.ای.اس
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ــمارۀ.3.برداشتی.از.ترجمۀ.همین.نامه.است.که.توسط.اسپنیال. ش
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..عالمت.شیر.و.خورشید.و.تاج

..اداره.گمرك

.شماره:.3884

.تاریخ:.2.شهر.جمادی.االولی.1327

.عنوان:.حضور.مبارك.حضرت.مستطاب.اجل.اکرم.امجد.افخم.

ـ.دامت.شوکته عالی.آقای.حاجی.امیرنظام19.وزیر.مالیهـ.

ــیده.راجع.به.برقرارنمودن. .راپورتی.از.رئیس.گمرك.قوچان.رس

ادارۀ.طبی.در.آن.شهر.که.مرکب.باشند.از.یک.نفر.طبیب.و.یک.

باب.دواخانه..محض.استحضار.مبارك.ترجمۀ.راپورت.مزبور.را.

ــال.مي.دارم..پس.از.مالحظه.معلوم.خواهد.شد.مخارجی. لفًا.ارس

ــت.و. که.برای.این.کار.معین.نموده.اند.بالغ.بر.دو.هزار.تومان.اس

این.مبلغ.به.طریق.ذیل.وصول.خواهد.شد.

ــته.مال.التجاره.ای.که.از. ــغ.یکهزار.تومان.آن.از.هر.بس اوالً:.مبل

ــیاه21. ــود20.یک.پول.س ــر.گمرك.قوچان.خارج.یا.داخل.ش دفات

یعنی.نیم.شاهی.نقد.می.شود22.و.این.به.همه.تجار.اعم.از.داخله.

و.خارجه.تعلق.خواهد.گرفت.

ــه.از.طرف.دولت.علّیه.ایران. ــیصد.تومان.دیگر.ک ثانیاً:.مبلغ.س

مرحمت.خواهد.شد.

ــد،.آن.را.جنرال. ــه.باقی.می.مان ــغ.هفتصد.تومان.ک ثالث�اً:.مبل

ــلگری.روس.و.بانک.استقراضی.و.بعضی.تجارتخانه.های. قونس

بزرگ.قوچان.خواهند.پرداخت.

ــور.نموده.و.خاطر. ــنهاد.حض ــطورۀ.فوق.را.پیش مراتب.مس

ــریک.این.رأی. ــی.دارم.که.بنده.نیز.ش ــتحضر.م مبارك.را.مس

ــیار.اقدام.صحیح.و.عام.المنفعه]ای[.است..و. هستم.زیرا.که.بس

ــاهی.از.هر.بسته.اخذ.شود،.گمان. اّما.در.خصوص.این.که.نیم.ش

ــود..چرا.که. ــم.از.طرف.خارجه.مورد.ایراد.و.اعتراض.ش نمی.کن

ــل.روس. ــتدعا.می.نمایند.و.قونس تّجار.خارجه.این.مطلب.را.اس

هم.با.آنها.متفق.الرأی.است..لیکن.معذلک.الزم.می.دانم.محض.

رفع.هرگونه.محظور،.صالح.در.این.باشد.که.رأی.سفارت.بهیۀ.

روس.در.این.باب.استعالم.شود.

ــتدعا.دارم.هر.طور.رأی.دولت.علّیه.تعلق.گرفت.به.بنده. اس

اخطار.و.اعالم.فرمائید.

....زیاده.جسارت.است.

....................................................................امضاء

15..پیشنهاد.تجار.ایرانی.و.روس.در.خصوص.تأمین.بخشی.از.اعتبار.مالی.برای.تأسیس.ادارۀ.طبی،.حاکی.از.رونق.فعالیت.های.گمرکی.و.اقتصادی.ایران.و.

روسیه.در.منطقۀ.مرزی.قوچان.است.

16..متن.این.سند.را.که.به.زبان.فرانسه.نگارش.یافته.است،.آقای.دکتر.اسدهلل.علوی،.مترجم.ارشد.و.پژوهشگر.بنیاد.پژوهشهای.اسالمی.آستان.قدس.رضوی.

به.فارسی.برگرداندند.که.بدین.وسیله.از.بذل.محبت.ایشان.سپاسگزاری.می.شود.......17..ر.ك:.ترجمۀ.سند.شمارۀ.2.......18..ر.ك:.سند.شمارۀ.3.

19..حاجی.امیرنظام،.عبدهلل.خان.قره�گوزلو،.ساعدالسلطنه،.سردار.اکرم،.فرزند.مصطفی.قلی.خان.اعتمادالسلطنه،.او.از.امیرتومان.های.همدان.بود.و.در.سال.1333.

ق.)1294.خ(.در.کابینۀ.عین.الدوله.وزیر.دارایی.شد..و.در.این.زمان.نیز.وزیر.مالیۀ.وقت.بوده.است..ر.ك:.القاب.رجال.دورۀ.قاجاریه،.72.

20..امور.گمرکی.ایران.در.این.زمان.در.اختیار.مستشاران.بلژیکی.به.ریاست.مرنار.بود..ر.ك:.مؤسسات.تمدنی.جدید.در.ایران،.2/300.

21..پول.سیاه:.واحد.پول.در.عهد.قاجار.معادل.25.دینار.یا.نیم.شاهی.

22..شاهی:.منسوب.به.شاه،.واحد.پول.در.عهد.قاجار.و.اوایل.دورۀ.پهلوی،.معادل.دو.پول.یا.پنجاه.دینار..و.صد.دینار.معادل.دو.شاهی.و.یک.قران.معادل.بیست.

شاهی.بود.
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ترجمۀ متن سند شمارۀ 2

..آرم.گمرك

.ادارۀ.گمرکات.قوچان

.شماره:.156

.ضمیمه.ندارد

.تاریخ:.1909/5/6

عنوان:.آقای.مدیر.ایالتی

.افتخار.دارم.به.پیوست.تقاضانامۀ.امضاء.شده.از.سوی.بازرگانان.

ــعر.بر.این. ــاکن.در.قوچان.را.تقدیم.کنم؛.مش بومی.و.خارجی.س

ــته.از. ــاهی.در.هر.بس ــت.که.این.جانب.وصول.نیم.ش درخواس

ــر.این.جانب.را.بر. ــای.وارداتی.و.صادراتی.تحت.ام تمام.کااله

ــده.بگیرم.به.مالیاتی.که.خود.آنها.وضع.کرده.اند.تا.به.عنوان. عه

ــتقرار.یک.نفر.پزشک.و.ایجاد.یک.داروخانه. همیاری.برای.اس

برای.شهر.قوچان.در.نظر.گرفته.شود.

ــرحدات.اخذ. ــن.مالیات.نه.تنها.از.قوچان.بلکه.از.س ای .

خواهد.شد..طبق.برآورد.این.جانب.این.مبلغ.به.حدود.هزار.تومان.

ــید.که.برای.ایجاد.این.مؤسسۀ.عام.المنفعه. ــال.خواهد.رس در.س

کافی.نخواهد.بود.....

....به.آقای.کرنلی23.مدیر.ایالتی.خراسان

..............................................در.مشهد

بازنوشت متن سند شمارۀ 3

...... .عالمت.شیر.و.خورشید.و.تاج.....

ادارۀ.گمرك.............................

.شماره:.156

.تاریخ:.2.جمادی.االولی.1327

ترجمه.راپورت.رئیس.گمرك.قوچان

.5.مه.1909

عنوان:.خدمت....مسیو.کرنلی.رئیس.ایالتی.گمرکات.خراسان

.نوشته.ای.که.به.امضای.کلّیۀ.تّجار.قوچان.اعم.از.اتباع.داخله.و.

23..کرنلی:.مدیر.ایالتی.گمرك.خراسان..از.کارمندان.بلژیکی.وابسته.به.گمرکات.ایران.که.تحت.نظر.مستشاران.بلژیکی.اداره.می.شده.است.

.تصویر.سند.1

.تصویر.سند.2
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خارجه.رسیده،.لفًا.ایفاد.می.دارم..تّجار.مشاٌرالیهم.از.بنده.خواهش.

ــی.اخذ.نمایم..یعنی.از.هر. ــد.که.حقوقی.از.اموال.تجارت نموده.ان

ــته.ای.که.از.دفاتر.گمرك.قوچان.و.سرحّدات.خارج.می.شود،. بس

ــاهی.یعنی.یک.پول.سیاه.اخذ.شود.و.تنخواهی.که.از.آن. نیم.ش

ــود.. ــد.می.گردد.خرج.یک.نفر.طبیب.و.یک.باب.دواخانه.ش عای

ــال.بالغ.به.یکهزار.تومان. ــان.می.کنم.مقدار.آن.حقوق.در.س گم

ــیو. ــت..لهذا.مس ــد.و.این.مبلغ.برای.این.امر.خیر.کافی.نیس باش

شاماکوف.آگنت.روس.وعده.داده.است.تحصیل.مساعدت.مالی.

ــولگری.روس.و.بانک.استقراضی.ایران.را.بنمایند.. جنرال.قونس

ــۀ.ایران.هم.کمک.و. ــورت.از.طرف.دولت.علّی ــه.در.این.ص البت

ــرای.این.مقصود.مقدس. ــد..مخارجی.که.ب مرحمتی.خواهد.ش

ــت.که.فعاًل.نصف.آن،. ــده،.معادل.دو.هزار.تومان.اس برآورده.ش

ــت..لیکن.اگر.از.طرف. ــتر.موجود.نیس یعنی.یکهزار.تومان،.بیش

ــیصد.تومان.مساعدت.شود،.بقیه.از.جنرال. دولت.علّیه.به.قدر.س

قونسولگری.روس.و.بانک.استقراضی.و.سایر.تجارتخانۀ.معتبر.

ــیون. ــد.نمود.و.پس.از.آن.یک.کمیس ــهر.کمک.خواهن این.ش

متشکل.از.بنده.و.مسیو.شواکف.و.دو.نفر.تاجر.دیگر،.نظارت.در.

این.امر.خواهیم.کرد.

از.جنابعالی.خواهشمندم.مراتب.را.به.عرض.مدیر.کل.گمرکات.

ــانید.که.کمال.همراهی.و.الزمۀ.مساعدت.را.در.اجرای.این. برس

مقصود.به.عمل.آورند.

....امضاء.اسپنیال
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