با یاد یکپیشکسوتصنعتتوزیعدارو
دکتر مجتبی سرکندی

شوربختانه روز دوشنبه  28مهر  ،1399خبر رسید
که جناب آقای حامــد پیرزاده نائینی به دیار باقی
شتافتهاند .از روزهای قبل از این واقعه دردناک در
جریان وخیم شدن بیماریشان بودم.
در سال  1372بنابر مذاکراتی که بین بنده و مدیر
واحد علمی پخش فردوس صورت پذیرفت ،قرار بر
این شد که در مورد برخی بیماریها و درمان آنها،
چند جزوه علمی بنویسم .روز عقد قرارداد ،مدیر دفتر
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علمی شرکت گفتند که مدیر عامل میخواهند شما
را ببینند و با شما صحبت کنند ،با تعجب پذیرفتم و
خدمت ایشان رفتیم .برخالف تصورم ،انسانی خوش
برخــورد و آرام را دیدم که به من گفتند ،هدف از
نگارش این جــزوات در مجموعه پخش فردوس،
کمک به فروش محصوالت این شرکت میباشد و
من هم با خنده گفتم که فهرستی از داروهایی که
توســط این شرکت توزیع میشود ،در اختیارم قرار

دهید تا در جزوات برخی اقالم مربوط را ذکر کنم.
از آن به بعد ،هیچ گاه با هم کار نمیکردیم ولی
ایشــان را در جلسات گوناگون مالقات میکردم و
بهعنوان کســی که در صنعت پخش صاحب نظر
بود ،همیشه صحبتهایشان مورد قبول جمع بود.
در حاشــیه جلسات نیز گاهی ســؤاالتی از ایشان
میکردم و ایشــان بدون توجه به این که من در
پخش رقیب ایشان مشغول بهکار بودم ،بسیار دقیق
و کامل پاســخ سؤاالتم را میدادند .در عین رفتار
آرام ،متین و خوش برخوردی که همیشه داشتند،
یک سرزندگی ،شــادی و گاهی شوخ طبعیهایی
هم داشتند.
آقای پیرزاده در سال  1329در شهر کاشمر به دنیا
آمدند و در شهر مشهد بزرگ شدند .در  18سالگی
به تهران آمدند و فارغالتحصیل رشته بازرگانی از
مدرسه عالی بازرگانی تهران شدند و از سال 1348
تا  1352در فروشــگاه بزرگ ایران با عنوان مدیر
فروش و بازرگانی مشغول بهکار گردیدند .در سال
 ،1354پس از بازگشت از سربازی ،در شرکت دورال
ورانال بهعنوان مسؤول بازرگانی داخلی و خارجی
به فعالیت اشــتغال داشــتند .در اول مرداد ،1358
در شــرکت داوکیمیکال ایــران در بخش دارویی
مشغول بهکار شدند و از دوازدهم خرداد  ،1363از

طرف سازمان صنایع ملی ایران با حفظ سمت ،به
عضویت هیئت مدیره پخش فردوس منصوب شدند.
از ســال  1369تا  ،1371بهعنوان مدیر بازرگانی
شــرکت پخش فردوس فعالیت داشتند و از خرداد
ســال  ،1371بهعنوان مدیر عامل پخش فردوس
منصوب شدند که تا پایان مهر ماه سال  ،1384در
این سمت مشغول بهکار بودند.
ایشــان در نوزدهم آذر ماه همان سال شرکت
پخش جهان فارمد را تاســیس کردند و خودشان
مدیر عامل این شــرکت بودند .در فروردین سال
 1398بهعنوان مدیر عامل شرکت پخش داروگستر
نخبگان مشــغول بهکار شدند و تا آبان ماه 1390
در این منصب فعالیت داشــتند .پس از آن دوباره،
بهعنــوان عضو موظف هیئت مدیره به شــرکت
پخش جهان فارمد باز گشتند و تا هنگام واگذاری
این پخش در ســال  ،1397در این سمت مشغول
بهکار بودند.
در پایان ،ضایعه فقدان ایشان را عالوه بر خانواده
معزز ایشــان ،به صنعت پخش داروی کشــور نیز
تســلیت عرض میکنــم و از خداوند متعال برای
ایشــان مغفرت الهی و برای خانواده و دوستانشان
صبر مسألت میدارم.
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