دکتر عباس کبریایی زاده

رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت داروی پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشــجو بــودم کــه بــا دکتــر ســیامک نــژاد
در داروخانــه  13آبــان آشــنا شــدم .اولبــار
کــه مرحــوم دکتــر ســیامک نــژاد را در طبقــه
دوم داروخانــه  13آبــان دیــدم ،برایــم تعجــب
آور بــود .مدیــر داروخانههــای دانشــکده
داروســازی کــه بــرای خــودش نــام و شــهرتی
داشــت ،صاحــب میــزی بــود در فضــای عمومی
حســابداران و مدیــر داخلــی داروخانــه بــا تــک
صندلــی اربــاب رجــوع ،میــزی خلــوت بــدون
کاغــذ و پرونــده و تنهــا موجــودی روی میــز
ســت رومیــزی ،کاغــذ و قلمــی بــود و مجلــه
گل آقــا.
در همــان مالقــات اول پیامــی کــه گرفتــم
ایــن بــود :دکتــر ســیامک نــژاد آدمــی اســت
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جــدی ،صریــح ،بــا نظــم مخصــوص بــه خــود،
وقــت را تلــف نمــی کنــد ،یــک راســت مـیرود
ســر اصــل موضــوع .در آن موقــع قــرار بــود
در داروخانــه نمونــه طالقانــی کارم را شــروع
کنــم ،نامــه را گرفتــم و رفتــم امــا تصویــر
اولــی را کــه از دکتــر در ذهنــم بهجــا مانــده
بــود ،بــه طــور مرتــب مــرور مــی کــردم .ایــن
مدیــر داروخانههــا بایــد فــردی برنامــه محــور،
جــدی ،بداخــاق و  ...باشــد.
چنــد هفتــهای نگذشــته بــود کــه در قالــب
تیــم فوتبــال ســالنی داروخانههــا ،مســابقه
داشــتیم ،در ســالن ورزشــی تصویــر دیگــری از
دکتــر ســیامک نــژاد در خاطــرم نقــش بســت.
دوســتی باحــال بــرای همــکاران کــه فضــای

خشــک ،جــدی و ســخت گیرانــه محیــط کار
را در طبقــه دوم داروخانــه قدیــم  13آبــان
جاگذاشــته و بــا شــور و حــرارت بــا زیردســتان
خــود فوتبــال بــازی مــی کنــد و همــه را بــا
اســم کوچــک صــدا مــی زنــد ،حســین پــاس،
علــی شــوت و  .....انــگار مســابقه در تورنمنــت
جهانــی اســت.
مــن مــدت زیــادی در داروخانــه هــا نبــودم
فقــط هفتــه ای یــک شــیفت مــی رفتــم امــا
هــر بــار تصویــری از فضــای دوگانــه جدیــت
در محیــط کار و دوســتانه در محیــط ورزشــی
و بیــرون را از دکتــر مــی دیــدم تــا ایــن کــه
دردوران دســتیاری و تخصــص تقریبــاً بــه
نــدرت شــیفت داروخانــه میرفتــم ولــی
روزهــای ورزش و شــور و حــرارت دکتــر جاذبــه
خــودش را داشــت .تــا ایــن کــه ســال آخــر
دســتیاری کــه معــاون آموزشــی و پژوهشــی

دانشــکده شــدم ،بــه اقتضــای شــغلم دوبــاره
بایــد وقــت بیشــتری برای آمــوزش دانشــجویان
در داروخانــه میگذاشــتم و انــدک زمانــی بعــد
هــم مدیریــت داروخانــه  13آبــان بــه عهــده
مــن گذاشــته شــد ،کــه طبیعتــاً در شــورای
مدیــران داروخانههــا دکتــر را کــه در آن موقــع
هــم شــرکت ســهامی دارویــی کشــور بودنــد و
هــم داروخانــه دکتــر امینــی را اداره مــی
کــرد ،بیشــتر میدیــدم و هربــار در موقعیتــی
تصویــری جدیــد تکمیــل کننــده تصویرهــای
قبلــی و افــزوده شــدن ارزش بــه ارزشهــای
قبلــی بــود .جدیــت در کالم ،عملگــرا،
صریــح ،ارزشگــذاری بــرای وقــت،
نظــم و ترتیــب درکارهــا ،بــدون حاشــیه
و ســریع ســراغ اصــل مطلــب رفتــن،
رودربایســتی نداشــتن در عیــن رفاقــت،
رفیــق در بیــرون و همــکار در محیــط کار
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دکتر سیامک نژاد ،دوست ،رفیق و همکاری ارزشمند

و متعهــد بــه انجــام آنچــه بــه عهــده او
گذاشــته شــده ،انتظــار انجام کار درســت
و کامــل از طــرف همــکاران ،بابــت کــم
کاری هــا کوتــاه نمــی آیــد و ایــن
نارضایتــی را بــا اخــم نشــان میدهــد،
تفکیــک محیــط کار بــا نشســتهای
دوســتانه و ...دههــا خصلــت ارزشــی دیگــری
بــود کــه بــه عنــوان همــکار ایشــان در شــورای
مدیــران داروخانــه هــا مــی دیــدم .دورهای
هــم در وزارت بهداشــت همــکار بودیــم ،ســال
 1377مــن مدیــرکل دارو بــودم و ایشــان قائــم
مقــام معاونــت غــذاو دارو ،آن دوران کــه بایــد
از آن بــه عنــوان یکــی از دوران هــای ســخت
گــذار یــاد کــرد ،زمانــی بــود کــه دولــت آقــای
خاتمــی تشــکیل شــده بــود و روابــط ایــران بــا
اروپــا در بســیاری از زمینــه هــا متوقــف بــود،
نفــت بــه پایینتریــن قیمــت خــود رســیده و
دولــت در تامیــن انــدک ارز مــورد نیــاز دارو
کــه بــه زور و زحمــت بــه  350میلیــون دالر
مــی رســید ،مانــده بــود .بــه راســتی دوران
ســختی بــود .ســخت کوشــی ،وظیفــه شناســی،
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اولویــت ســنجی ،مدیریــت
شــرکتهای متقاضــی
ارز بــا حضــور در جلســات
طوالنــی و پــی در پــی،
اســتفاده از تمــام ابزارهــای
مدیریــت ،رفتــار و مدیریــت
در عملیــات ،مســافرت
بــه شــرکتهای دارویــی
واقــع در شهرســتانها و
رســیدگی بــه مشــکالت
آنهــا در محــل و ،...و
در گذرانــدن آن دوران
بهخصــوص تجـــربههای
خوبــی کــه دکتــر ســیامکنژاد در دوران
مدیریــت شــرکت ســهامی دارویــی کشــور
کســب کــرده بــود ،بــرای مــن و همکارانــم
ارزشــمند و ســتودنی بــود .ایــن دوران نیــز
درکنــار نامالیمــات ناشــی از ســختی کار
همــکاری بــا دکتــر ســیامکنژاد ،روابــط
دوســتانه تــر و نزدیکتــر را رقــم زد ،بــه گونــه
ای کــه پــس از آن هــم کــه مــن بــه دانشــگاه
و صنعــت رفتــم و ایشــان در شــرکت هــای
پخــش دارو فعــال بودنــد ،ایــن روابــط دوســتی
و شــاهد رفتارهــا و کردارهــای بــا اصالــت
ایشــان ادامــه یافــت و طــی نزدیــک بــه ســی
ســال گذشــته تبدیــل بــه ارتبــاط مســتمر و
دوســتی پایــداری گردیــد کــه همــواره درکنــار
دوســتان دیگــر ،در قالــب هیئتــی از همــکاران
داروســاز ادامــه یافــت و خــدا را شــاکرم کــه
حاصــل ایــن دوســتی و رفاقــت خاطــرات
آموزنــده و نــام نیــک از دکتــر ســیامک نــژاد
نــزد مــن و دیگــر دوســتان بــوده اســت.
" روانش شاد و آمرزیده الهی"

