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)ژوزف مرنارد(ھا در ايران  خارجي

  پـس از فـارغ.  متولــد شـد) برابانــت(» كته شــیر«م، در  1864دسامبر  18در تاريخ ) Jacques – Joseph Mornard(ژاك ژوزف مرنارد 
وي روز بیسـتم . از طــرف دولـت ايــران اســتخدام گرديــد 1900التحصیل شدن به استخدام اداره گمرك بلژيك درآمد و در مــاه ژانويــه 

ســر   مارس ھمان سـال بــه ســمت رياسـت گمركــات مازنــدران و اسـترآباد بــه طـرف مشھد 21م، وارد انزلي شد و در  1900فوريه 
قصد مسافرت به اروپا به منظور گذراندن ايام مرخصي داشت، موسـیو مرنـارد را بـه » نوز«كه موسیو  1901در فوريه . عزيمت نمود

تاد، موسـیو مرنــارد تقاضــا كــرد كــه . تھران احضار و به رياست دائره در اداره مركزي تعیین كرد چون مرخصي موسیو نوز به تأخیر اف
مـأمور تنظیــم گمركـات قســمت شـمالي  1901بدين سبب، در ماه اوت . تأسیس دوائر جديد در بعضي از واليات به او سپرده شود

تفتیش كـل گمركـات و پسـت و صــندوق كــل گمركــات بـه موســیو مرنــارد  1904آذربايجان يعني اردبیل و مغان گرديد ودر ماه نوامبر 
دار كـل را بــه  كه دولت روسیه تقاضاي تغییر مورگان شوسـتر آمريكــايي خزانــه 1911مدتي بعد از اولتیماتوم دسامبر . تفويض گرديد

و به موجب . ايران داد و دولت ايران قبول نمود، موسیو مرنارد با كمك سفارت روسیه در تھران موفق به كسب مقام شوستر گرديد
از ايـن شـغل مســتعفي  1914داري كـل منصـوب شـد و در اول ســپتامبر  به خزانه 1912السلطنه در ژوئن  دستخط ناصرالملك نايب

 :ھاي مختلف دريافت نموده از اين قرار است ھا و امتیازاتي كه موسیو مرنارد از دولت نشان. گشت
 ـ نشان درجه اول كرواسیويك از بلژيك

 ـ شوالیه نشان لئوپولد گرانت افیسیه نشان بلژيك
 ـ نشان تاج پروس

 ...ـ نشان شیر و خورشید از درجه اول با حمايل سبز و 
 )1.(ق در تھران درگذشت 1334الحجه  ذي 21مطابق با  1916مرنارد در روز بیستم اكتبر 

ش، وزارت مالیه بــه  9/6/1300اي است كه در تاريخ  يكي از اسنادي كه دربارة مرنارد بلژيكي در وزارت امور خارجه وجود دارد، نامه
بروكسل مبني بر اينكه وجوھي » كرومیت لیونه«اي از بانك  وزارت مالیه پس از دريافت نامه. وزارت امور خارجه ارسال نموده است

دار كل ايران در آن بانك به امانت گذاشته شده بوده است، به وراث مرنــارد پرداخـت شـده اســت، بــه وزارت  كه به نام مرنارد خزانه
بــوده اسـت و بانـك ] ولي به نام مرنارد در بانـك كرومیــت لیونـه[امور خارجه نوشت با توجه به اينكه اين وجه متعلق به دولت ايران 

جھت اين پول را به وراث مرنار پرداختكرده اســت، از وزارت امــور خارجــه خواسـت بـراي اســترداد ايــن وجـه از طريـق مــذاكره بــا  بي
 )2.(سفارت بلژيك در تھران و سفارت ايران در بلژيك اقدامات الزم را به عمل آورند
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