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 به نام خدا

 هاي معاندي منتشرشده در برخی رسانهتوضیحات شرکت ایرگان مهر پیرامون گزارش مغرضانه

به مقامی محترم در هاي ارسالی این شرکت هاي معاند، با مبنا قراردادن یکی از نامهاین شرکت مطلع گردیده برخی رسانه

هاي ي ایشان و همکارانشان در وزارت بهداشت و مراکز درمانی کشور در هفتههاي مجاهدانهوزارت بهداشت، که کوشش

است، اقدام به نشر اکاذیب و طرح اتهام علیه اخیر، عامل اصلی حفظ سالمت و امنیت جانی و روانی مردم ایران بوده

باشد اما با توجه به است. این شرکت فاقد صالحیت اظهارنظر سیاسی در این زمینه میمسئولین و نهادهاي کشور نموده

 گردد:در ادامه توضیحاتی ارائه می ،هاي منتشرشدهورزي صورت گرفته و طرح و تکرار نام این شرکت در گزارشغرض

توانمندي بدست آمده اي این شرکت در چارچوب یک تقسیم کار ملی پس از آنکه شرکت تجاري واسط کره -1

ي خود را براي حضور در مندي و ارادهبهمن به این شرکت معرفی و عالقه 30در تشخیص سریع کرونا را در 

هاي پیشرفته بازار ایران اعالم نمود، با توجه به خطیر بودن امر مدیریت بحران کرونا و با نیت فراهم نمودن امکان

ي دولت امریکا، هاي ظالمانهاي نسبت به چگونگی مدیریت تحریمکرهدر داخل کشور ، با متقاعد نمودن طرف 

که متاسفانه بعدتر توسط مسئولین امر از آن غفلت شد، ترتیبات حضور ایشان در کشور را فراهم نمود به نحوي 

ر در که در کمتر از دو هفته ایشان وارد کشور شدند و با حُسن درایت مسئولین وزارت بهداشت و انستیتو پاستو

روز  2هاي الزم صورت پذیرفت و ظرف ها تستساعت پس از ورود ایشان به ایران از تجهیزات و کیت 48

 کاري پس از آن گزارش داخلی تایید در موسسه پاستور تنظیم گردید.

خط مشی اصولی این شرکت همواره از یک سو مراقبت و محافظت از منافع و حقوق مالکیت خود و از سوي  -2

المال در ي منافع عمومی و حقوق بیتکنندهیت و مقاومت نسبت به هرگونه رفتار ناسالم و تضییعدیگر حساس

ها، اقدامات مقتضی است و بر این پایه بدون هراس از نام و عنوان افراد و یا سازمانبوده B2Gتعامالت و مذاکرات 

راي) صداقت در گفتار و نوشتار، اتکا به است: ( تالش حداکثري بي ساده دنبال نمودهرا بر مبناي چند قاعده

چنین نهادهاي ناظر، صالح در سازمان مسئول و همرسانی شفاف و موثر به مقامات ذيشواهد و مستندات، اطالع

رسانی عمومی و ورود هاي قانونی کشور و پرهیز از اطالعها و مبتنی بر ظرفیتحرکت و اقدام در چارچوب

هاي متعددي در مناقصات مختلف در احجام متوسط و بزرگ در این خصوص قابل روندهاي به این مساله. پرسانه

 باشد.تشریح و ارائه می

گفته عموما موثر بوده و در موارد متعددي، اگر چه منجر به احیاي حقوق مادي مشی اصولی پیشخوشبختانه خط -3

است. اما منجر به جلوگیري از رفتارهاي انحرافی و تضییح حقوق عمومی گشته ،نگردیدهو تجاري این شرکت 

 ي این شرکت نیز این امر به روشنی و بسادگی رخ داده است:ي اشاره شده در نامهدر مورد هر دو پرونده
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سپاه است بسادگی با تذکر مقامات مسئول در خط پایانی صفحه سوم نامه اشاره شده 5طور که در همان -3-1

هاي تجاري درگیر طبیعتن ي حل و فصل اختالفات طرفاست. مسالهناك خرید متوقف گردیدهپروژه شبهه

مساله زمانبري است و عدم در اولویت قراردادن آن با توجه به الزامات اجرایی مدیریت بحران کرونا کامال منطقی 

 گران حقوق خود نبوده و شکیبا باشد؛است که ناي بارها اطالع دادهاست. این شرکت نیز به طرف کره

در خصوص موضوع اصلی نامه نیز باید اشاره شود که این شرکت نه در خصوص قیمت خرید شرکت  -3-2

گونه سی به هر نهاد دیگر، هیچبیاي و نه در خصوص قیمت فروش شرکت کیسی از شرکت واسط کرهبیکی

ها و مراکز درمانی ي این محصوالت و لوازم به بیمارستانعرضه يطور از زنجیرهو همین نداشته و ندارداطالعی 

. تنها اطالع استنکردهاي ي خود نیز به این موضوع اشارهو بنابراین در نامه نداردو نهایتا مردم شناخت دقیقی 

، این اي بوده که با هدف تامین منافع عمومیهاي قابل مذاکره و دستیابی شرکت مادر کرهاین شرکت از قیمت

گفته آگاه بوده یا القاعده به دو قیمت پیشاست تا ایشان، که علیرسانی گردیدهها به مقام مسئول اطالعقیمت

وده و از منافع عمومی صیانت نمایند. براین اساس مگردیدند، بتوانند در صورت وجود فاصله معنادار مداخله نمی

است و اعتراض مطرح سی نسبت ندادهبیفی را به شرکت کیگونه فساد یا انحراي خود هیچاین شرکت در نامه

-فرصت "شده به شرکت مذکور از منظر یک شرکت بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی بوده که با توصیف 

هایی براي ریاست اتاق گردد متعاقبا نامهاست. ضمنن خاطرنشان میاز آن یاد کرده "طلبی غیرمنصفانه و ناشایست

است تا در جلسات مقتضی با مسئولین دولتی مراتب این امر و ی شده و از ایشان درخواست شدهبازرگانی ارسال

 رسانی نمایند. نگرانی از آثار آن را اطالع

هاي و شرکت ( سی نبودهبیطلبی صورت گرفته محدود به شرکت کیگردد اوال فرصتتصریح میدر این راستا 

-دیگر، به دفعات بدنبال تصاحب و حتی منحرف نمودن این پروژه بوده یخصوص زیو نحکومتی -متعدد دولتی

و این شرکت در این خصوص آمار و اطالعات متقن و در نتیجه صالحیت  ( ثانیا ممکن است شایع باشد اند)،

متفاوت از فساد  ( طلبی نیز مصداق نوعی از فساد باشدو ثالثا ممکن است نفس چنین فرصت ) ندارداظهارنظر 

سود تجاري از محل خرید خارجی و فروش داخلی به مراکز یا شی از استفاده رانتی از قیمت ارز دولتی و نا

و مجددا اعالم  )اردنداشته و ندآن  له یا علیهگونه شاهدي طور که گفته شد این شرکت هیچدرمانی که همان

 .نیستگردد که اظهارنظر در این خصوص در صالحیت این شرکت می

، یک B2Gي ارسالی این شرکت در عرف تجاري بویژه در الگوهاي نباید از نظر دور داشت که نامه  -3-3

 شود؛، قلمداد میدر مواردي بخشی از فرآیند مذاکره تجاري رسانی ساده و متعارف، و حتیگزارش و اطالع

فعالتر احتماال این گرایش در تاجران  گرایش دارد وخواهی حرص و آز و زیادهبه و طبیعت انسانی  شاکله -4

هاي، شاید قانونی اما قطعا غیراخالقی، برخی افراد طلبیسازي فرصتباشد. یکی از مشکالت عدیده که زمینهمی
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از آنجایی  است. بدین ترتیب کهاي بودهورزي شرکت واسط کرهو نهادهاي داخلی گردید، سوءاستفاده و طمع

اي با هدف قرار دادن سالمتی و ي دولت امریکا، که به شکل بزدالنههاي ظالمانهمبه سبب تحری از یک سو که

-فرض نادرست عدم پیوند مردم و حکومت، میبدنبال امتیازگیري سیاسی از حکومت، با پیش ایرانجان مردم 

عدم ه در نتیجدر کشور و به سبب تسریع فراهم شدن امکان تشخیص سریع کرونا از سوي دیگر هم باشد، و 

همکاري و  نگردیداي منعقد المللی میان این شرکت و طرف کرهبین معتبر  اتالف وقت، قرارداد تجاري با تضمین

 اي به دفعاتصورت پذیرفت، متاسفانه طرف کره  Gentleman Agreement ي نوعی از اعتماد ورپایهبتنها 

نمود که میان ه و تالش میبردبهره در مقاطع مقتضی ،مابینفی حقوقیضعیف  از این نقطه ضعف، وجود پیوند

، به امن بزندمنافع خود د بازي تجاري را برخالف توافقات و در راستاي حداکثر نمودننوعی  هاي ایرانیطرف

اساس، از جمله تقاوت نحوه هاي بیجوییهاي توافقی را با بهانهزمانی به بعد قیمتمقطع نحوي که حتی از یک 

اي ها نسبت به استاندارد متعارف انگلیسی، به شکل هاي ریاضی درج شده در توافقات در میان کرهمتتفسیر عال

ي مورد نظر همین موضوع رسانی قیمت به مسئولین امر در نامهیکی از دالیل اطالع تفاقاا توجهی افزایش داد وقابل

این شرکت امیدوار است در آینده . استاي و زیان طرف ایرانی بودهو جلوگیري از سوءاستفاده طرف کره

هاي اجتماعی کشور و هم با رفع یا کاهش انواع هاي اخالقی و سرمایهنزدیک هم با تقویت بنیان
هاي ایرانی، بویژه هاي خارجی از شرکتالمللی، زمینه سوءاستفاده شرکتهاي نارواي بینمحدودیت

 رنگ گردد.هاي بخش خصوصی، کمشرکت

است، یک مکاتبه ساده در داخل ساختار هاي معاند قرار گرفتهاي که مورد استفاده رسانهد نامهگردتصریح می -5

تواند با مقامات مسئول و نهادهاي قانونی کشور بوده و خود این امر که یک شرکت کوچک بخش خصوصی می

-دهد را اطالعتشخیص می ناظر بدون هرگونه احساس نگرانی و ترسی مکاتبه نماید و مواردي که ناسالم و ناروا

ي بلوغ  و سالمت سیستم ي پیگیري داشته باشد، خود نشان دهندهرسانی و از ایشان درخواست و حتی مطالبه

 باشد.حکمرانی و امید به ارتقا و بهبود آن می

این شرکت حق ي مذکور، شده رسانهسبب گزارش مهندسیهاي اعتباري وارده به این شرکت بهنظر به آسیب -6

و در این خصوص  داندمیرا براي خود محفوظ  خلی و خارجیدر نهادهاي داوري دا پیگیري قضاییدادخواهی و 

 نیز خواهد بود. صاحبنظران پذیراي هرگونه نظر کارشناسی

ن امکان دسترسی به پکیج تشخیص سریع کرونا، که مستقل از فراهم نمود در گام نخستهدف این شرکت  -7

در است، و بوده در زمانی بسیار مناسب گیرندگان امرتوجه روي میز تصمیمتکار قابلسرنوشت تجاري آن یک اب

رسانی رفتارهاي انحرافی به مقامات مسئول، کمک و مشارکت اطالع آمدهحسب ضرورت پیش، هاي بعدي گام

بدین است. کشور بوده هاي مختلف کشور در مدیریت بحران کرونا دربر مبناي یک تقسیم کار ملی میان بخش
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-نمودن و دردسترس قراردادن گزینهفراهمبدنبال آن  ها و تحریم ها واي محدودیتاوال مدیریت حرفه ترتیب که

روشن است که خرید محصول با قیمت  ثانیا و استبوده واجد ارزش در داخل کشور اي پیشرفته در سطح جهانی

جم بیشتري از لوازم و تجهیزات در اختیار مراکز ي محدود کشور، حکمتر باعث خواهد شد با توجه به بودجه

این واحد اقتصادي  مسیر این يدر ادامه .باشند قرار گیرددرمانی که پیشانی و جبهه اصلی مدیریت بحران کرونا می

هاي به سهم ناچیز خود امیدوار است هم در خصوص این گزارش و هم در خصوص دیگر فعالیت کوچک

هاي افکنی میان بخشو اختالف بوده مردم ناظر به منافع که قطعا غیردلسوزانه هاي مشابه، ي مذکور و رسانهرسانه

بویژه در شرایط و  نمایدرا دنبال می در نظام حکرانی ایجاد شکاف و گسستن پیوندهاو پیامد آن مختلف کشور 

بدخواهی ي نوعی کینه و دهندهبه روشنی نشان خطیر کنونی که امنیت جانی و روانی مردم اهمیت مضاعف دارد

عدو شود سبب خیر اگر ي باب قاعده، با درایت مسئولین امر ناکام بماند و مشخصا منباشددر ایشان می عمیق
هایی به شفافیت حداکثري و اقدام قاطع به منظور فراهم شدن بدون حاشیه، فوري و با ، چنین دشمنیخدا خواهد

 کی مورد نیاز براي مراکز درمانی و بدنبال آن مردم بیانجامد.   قیمت مناسب تجهیزات و لوازم پزش

 تندهر کسی بر خلقت خود می /مه فشاند نور و سگ عو عو کند

 پس شکر را واجب افزونی بود /چونک سرکه سرکگی افزون کند

 

 

 با مهر
 مدیریت شرکت ایرگان مهر

 

 


