خوانندگان

رازی

در سوگ دکتر فریدون سیامکنژاد
رازی و خوانندگان این شماره را به تسلیت ها و
همدردی ها شــما سروران و بزرگواران به خانواده
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دکتر ســیامکنژاد و خانواده دوم ایشان ،همکاران
ماهنامه دارویی رازی ،اختصاص دادهایم.
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عجبا که کرونا این چهره درخشان
داروسازی را درروز داروساز از ما گرفت!
درگذشت استاد فرهیخته و واالمقام شادروان
دکتر فریدون سیامک نژادموجب تاسف و تاثر
گردید .بدون تردید اندوه بی پایانمان از این
واقعه دردناک قابل وصف نیست.این ضایعه را
به خانواده و بازماندگان ایشان  ،تسلیت عرض
نموده و از درگاه خداوند منان برای آن استاد فقید،
رحمت و غفران واسعه الهی مسئلت مینماییم .
دکتر محمود فاضل ،دکتر یداله سهرابی ،دکتر
منصور آرزومند
داروسازان عضو شورای عالی نظام پزشکی
درگذشت برادر ارجمند ،جناب آقای دکتر
فریدون سیامکنژاد بیتردید ضایعه بزرگی برای
جامعه داروسازی و فعاالن حوزه پزشکی است.
چشیدن طعم زندان رژیم سابق ،جانبازی در
جنگ تحمیلی و سالها فعالیت صادقانه صنفی در
حوزه پزشکی گوشهای از کارنامه پربار آن مرحوم
را تشکیل میدهد .در کنار آن ،تدین و اخالق
توأمان ایشان الگویی تام و تمامی برای نسل
جوان کشور ساخته بود.
فقدان این کنشگر باسابقه و متعهد را به همه
داروسازان و فعاالن حوزه پزشکی تسلیت عرض
نموده و از خداوند متعال برای روح ایشان رحمت
و مغفرت و برای بازماندگان صبر بر این مصیبت
را خواستارم.
ششم شهریورماه  ،1400دکترحمید چوبینه،
دبیر انجمن علمی تخصصی باروری و
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ناباروری ایران و مدیرعامل شرکت شهر سالم
شهرداری تهران

«انا لله و انا الیه راجعون»
"از شمار دو چشم یک تن کم
از شمار خرد هزاران بیش"
با کمال تاسف دکتر فریدون سیامکنژاد از
پیشکسوتان داروسازی کشور و از چهرههای
خدوم و خوشنام و صادق و سالم در جامعه به
علت بیماری کرونا فوت کرد .
دکتر سیامکنژاد عالوه بر خدمات شایسته
در حرفه داروسازی و مدیریت اداره کل دارو
در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و
مدیر عاملی شرکتهای پخش هجرت و فردوس
اهل قلم نیز بود و با مجله فکاهی " گل آقا"
همکاری داشت و از طنزنویسان مجله مزبور بود
و همچنین سردبیری مجله علمی "رازی" را بر
عهده داشت .
درگذشت این شخصیت محترم را به خانوادهاش
و جامعه پزشکی کشور و همکاران داروساز تسلیت
میگوییم .

دکتر ابوالحسن احمدیان ،دکتر مسعود باقری،
دکتر محمد باقر تحویل زاده ،دکتر جهانبخش
حاصلی ،دکتر مرتضی خیر آبادی ،دکتر ایرج
رستگار ،دکتر سیفالرضا شهابی ،دکتر سید
محمد صدر ،دکتر اکبر صمدیان ،دکتر محسن
غریب دوست ،دکتر عباس کبریایی زاده ،دکتر
حبیب کیخا ،دکتر حسن منظم ،دکتر ناصرنقدی،

تسلیت دوستان و همکاران

دکتر مهدی وزیری

«انا لله و انا الیه راجعون»
درگذشت دوست ،و همکار صادق ،کوشا ،وظیفه
شناس و پرتالش جناب اقای دکتر سیامکنژاد
غمی فراموش نشدنی را بر دلهایمان گذاشت.
دکتر سیامکنژاد که در عرصههای مختلف
ادبی ،داروسازی و مدیریتی خوش درخشیده بود
از میان ما رفت .مرگ دکتر سیامکنژاد برای
همه دوستان و آشنایان ناباورانه بود .انسانی که
در هر محفلی در عین آرامش و سکوت به موقع
و بهجا موضع گیریهای صادقانه خود را داشت
با بیماری کرونا از میان ما رفت .آمرزش الهی
برای آن مرحوم طلب میکنیم .مصیبت وارده را
به خانواده عزیز ایشان تسلیت میگویم و صبر بر
مصیبت از درگاه خداوند متعال آرزو دارم .امیدوارم
مرگ اندوهبار این عزیز در کنار مرگ روزانه چند
صد هموطن دیگر هشداری باشد برای مدیریت
شایسته و علمی این بحران همهگیر.
دکتر کبریایی زاده

«انا لله و انا الیه راجعون»
خبر درگذشت برادر گرانقدر و دوست قدیمی
جناب آقای دکتر فریدون سیامکنژاد بسیار تکان
دهنده بود و باورنکردنی ،فقدان جانسوز این
عزیز را به خانواده داغدارش و به همه دوستان و
یارانش و به جامعه داروسازی کشور تسلیت عرض
مینمایم.
خدمات طوالنی و صادقانه و مؤثر ایشان به
مردم این مرز و بوم را خداوند بهترين پاداش
دهد انشاءاهلل از خداوند برای سیامکی که جایش

همیشه در جمع یاران خالی خواهد ماند ،رحمت و
مغفرت و رضوان بیکران الهی طلب میکنم و
برای خانواه محترمش صبر جمیل و اجر جزیل
مسئلت مینمایم.
خداوند عزیز سفر کرده ما را با شهید مظلوم
کربال و یاران باوفایش محشور نماید و او را
مستحق شفاعت قرآن نماید.
دکتر سید حمید خوئی

«انا لله و انا الیه راجعون»
درگذشت برادر گرانقدر و دوست قدیمی جناب
آقای دکتر فریدون سیامکنژاد بسیار تکان دهنده
بود و باور نکردنی .فقدان جانسوز این عزیز را به
خانواده داغدارش و به همه دوستان و یارانش و به
جامعه پزشکی و داروسازی کشور تسلیت عرض
مینمایم.
خدمات صادقانه وطوالنی و مؤثر ایشان به
مردم این مرز و بوم را خداوند بهترين پاداش دهد،
انشاءاهلل .از خداوند برای این انسان شریف که
جایش همیشه در جمع یاران خالی خواهد ماند
رحمت و مغفرت و رضوان بیکران الهی طلب
میکنم و برای خانواه محترمش صبر جمیل و اجر
جزیل مسئلت می نمایم
خداوند عزیز سفر کرده ما را دراین ماه عزیز با
امام حسین و یاران باوفایش محشور نماید و او را
مستحق شفاعت قرآن نماید( مشهد مقدس).
دکتر علیرضا شهریاری

« انا هلل و انا الیه راجعون»
پیدرپی 378
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خانواده محترم دکتر سیامکنژاد و دوستان ارجمند،
خبر درگذشت این مرد بزرگ دوست وهمکار
دیرینه اینجانب و از فعاالن صدیق و خدوم جامعه
داروسازی کشور ،موجب تالم وتاثر فراوان گشت.
این ضایعه ت ُاسفبار را خدمت شما خانواده محترم
و دوستان داغدیده این مرد بزرگ تسلیت عرض
میکنم.
برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای خانواده
محترم و بازماندگان ،صبر و سالمت ازدرگاه
خداوند متعال مسئلت دارم.
دکترشیبانی
سروران و بزرگوارانی که در فقدان
جانگداز دکتر فریدون سیامکنژاد ،تسلی
خاطر خانواده ایشان و همکارانشان بوند،
به شرح زیر میباشند (به ترتیب حروف الفبا)،
با عرض پوزش از اینکه به خاطر کثرت
اسامی از درج عناوین دکتر و مهندس
چشمپوشی گردید:
الف:
افتخاری ،ابوفاضلی ،احسانی ،احمدلو،
احمدیانی ،اختراعی ،اخوان ،استاد ،اسماعیلی،
اسماعیلی(میثم) ،افاضلی ،اقتصاد ،اکبری ،امامی،
امیدوار ،انصاری ،ایمانی ،آذرنوش ،آیت اللهی
ب:
باباخانی ،باقری ،بانکی ،بخشایش ،بخشایی،
بداغی ،براتی ،برندگی ،بزرگوارا  ،بصیری،
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بهروزنیا ،بهنام ،بیات
پ:
پازوکی ،پایدار ،پوستی
ت:
تاریقلی ،تحسیری ،تحویلزاده ،تهرانی
ث:
ثقفی نیا
ج:
جزنی ،جنیدی ،جوابی ،جوهری
ح:
حاجیآخوندی ،حاج نبی ،حاصلی ،حایری،
حبیبی(فرهاد) ،حبیبی(مسعود) ،حریرچی ،حسن
بیگی ،حقگیر ،حقوقی ،حیدرنژاد
خ:
خادم ،خلیلی ،خویی ،خیرآبادی
د:
دارابی ،داوری ،دری ،دلبری ،دهقان،
دهقان(خسرو) ،دیناروند
ر:
رحمدار ،رستگار ،رضازاده
روح االمینی ،روئینی ،رئیسکرمی
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ز:
زجاجی ،زرگرزاده ،زرینراد

ق:
قائمیپناه ،قیصرزاده

س:
سرکندی ،سروش ،سکوت ،سالم زاده ،سمنانیان،
سمیعی ،سهرابی

ک:
کاظمی ،کبریاییزاده ،کریم زاده ،کفاشیان،
کمالبیگی،کیخا

ش:
شادمان ،شاکر ،شامخ ،شرافت ،شریفزاده،
شریفی ،شهابی ،شهریاری(اصفهان)،
شهریاری(علی رضا) ،شیبانی

م:
مجاب ،مجری ،محبیان ،محالتی،
محمدی ،محمودی ،مرادی ،مژدهیآذر،
مصباحی ،مصدق ،مصطفوی ،مطهری،
معاذاللهی ،معماریان ،معینی ،ملکشاهی ،ملکی،
منتصری ،منتظری ،منزوی ،منظم ،مهدوی،
مهرآمیزی ،موالیی ،میراحمدی ،میرفخرایی،
میرمحمد صادقی

ط:
طالیی

ن:
نائبی ،نبات دوست ،نجفی ،نصیرپور ،نصیری
نقدی ،نکویینیا ،نورباال ،نوروزی ،نوری ،نیکفر،
نیلی

ص:
صالح زاده صالحی ،صدر ،صلواتیان،
صمدیان

ع:
عبدالرزاق ،عبدالکریمی ،عبداللهی ،عبدهزاده،
عبید ،عالبهمن ،علما زاده ،علیمیان
غ:
غریبدوست ،غالمی
ف:
فاضلی ،فخرایی ،فرامرزی ،فرزادنژاد ،فرشید،
فالح ،فیضی

و:
واحدی ،واصفی ،واعظمهدوی ،وحید ،وزیری
ه:
هاشمی(ابراهیم) ،هاشمی(مجید) ،هدایتی،
هنرزاد ،هنرور
ی:
یزدی ،یساره افرا
پیدرپی 378
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