
  

  

  

  )1310-1388ي فوتبال شهرستان نهاوند ( اي بر پیشینه تکمله

  

  محمدجعفر شهبازي

  اشاره

فرهنگی علیمرادیان ي دفترمؤسسه آقاي محمدجعفر شهبازي مدیرمحترم

کنند، به منظور  در نهاوند، که همواره براي ارتقاي ورزش نهاوند تالش می

ي ورزش فوتبال در نهاوند به قلم آقاي وحید  ي پیشینه تکمیل مقاله

و توضیحات آقاي عبداهللا میرزا  8ي  ي فرهنگان شماره نامه وحیدنیا در فصل

، آن هم از آغاز فوتبال در 15ي  گان شمارهي فرهن نامه زمانیان در فصل

کسوتان ورزش  نظران و برخی پیش ، از صاحب1388نهاوند تا حدود سال 

فوتبال، از جمله آقایان سید شجاع سیفی، محمدحسین جاللوند، اسداهللا 

چنین با  هایی تهیه کرده و هم (مظفر) کرمی و داود سیاوشی مطالب و عکس

ي کاملی ترتیب  ت فوتبال نهاوند مصاحبهآقاي شهریار شمس رئیس هیئ

اند که، ضمن تشکر از  داده و نهایتاً گزارش مفصل زیر را فراهم نموده

ي  اکنون مجموعه کسوتان نام برده، هم ایشان و از آقاي شمس و پیش

مند به  گذرد. ضمناً به محققین و پژوهشگران عالقه مطالب از نظرتان می

ي  نامه شود، ابتدا مندرجات فصل اکید میي  تحقیق در این زمینه توصیه

ها را در این مقاله  ي آن را مطالعه کنند، سپس ادامه 15و  8ي  شماره

  فرهنگان          گیري نمایند. پی
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  ي ورزشی آقاي شمس رئیس محترم هیئت فوتبال نهاوند نامه ي زندگی خالصه

ام و داراي سه فرزندم. نهاوند. ازدواج کرده 1341بنده شهریارشمس هستم، متولد 

ي شش نفري هستم که در خیابان گلشن این شهرستان  من فرزند سوم ازیک خانواده

ي بوعلی سیناي همدان دارم  کنند. مدرك کارشناسی کشاورزي از دانشکده زندگی می

  و کارمند جهاد کشاورزي شهرستان نهاوندم. 

وحید از زمین خاکی ) در تیم محلی ت1355فوتبال را از شانزده سالگی (سال 

و  1357ي سعدي آغاز نمودم و با شروع انقالب اسالمی در سال  پشت مدرسه

هایم به فوتبال پاس نهاوند، که  تحوالتی که در کشور اتفاق افتاد با سایر هم تیمی

هاي اصلی شهر بود، به مربیگري وحید وحیدنیا پیوستم و بعد از مدتی این  جزء تیم

وذر نهاوند تغییر نام داد و به مدت پنج سال قدرت مطلق فوتبال تیم به تیم فوتبال اب

  شهرستان گردید. 

چون محمدحسین جاللوند، کیانوش شکوهی، محمدرضا  بازیکنان بزرگی هم

زدند و این تیم شروع پیشرفت فوتبال  داودي و بزرگانی دیگر در این تیم توپ می

به عضویت تیم فوتبال پاس بنده در شهرستان و استان گردید و پس از آن بنده 

  هاي پرقدرت در نهاوند و استان بود درآمدم.  نهاوند، که یکی از تیم



39  )1310-1388ي فوتبال شهرستان نهاوند ( اي بر پیشینه تکمله

به مدت ده سال در این تیم به عنوان بازیکن به فعالیت پرداختم و با این تیم از 

وهشت سالگی) خداحافظی صلیبی پا دربیستشدن رباطعلت پارهفوتبال قهرمانی (به

هاي مختلف پاس نهاوند، منتخب نهاوند،  ه مدت ده سال در تیمنمودم و بعد از آن ب

فرمانداري نهاوند، شیک فرش نهاوند، بانک ملت نهاوند، پیروزي نهاوند مربیگري 

تاکنون نیز  82دبیر هیئت فوتبال بودم و از سال  82تا سال  78نمودم و از سال 

  مسئولیت هیئت فوتبال نهاوند را به عهده دارم.

تیم ابوذر و پاس نهاوند در هشت دوره، عضو تیم منتخب استان در  قهرمانی با

ي دوم کشور (لیگ قدس)، عضو تیم کارگران استان و یک مقام سومی  لیگ دسته

کشور با این تیم، عضو تیم منتخب استان در جام فلق، مربی تیم فوتبال فرمانداري 

شور، عضو تیم منتخب ي استان در مسابقات زیر گروه ک نهاوند به عنوان نماینده

جوانان شهرستان در مسابقات استانی در چندین دوره و عضو تیم منتخب شهرستان 

  جانب است. در مسابقات قهرمانی استان به مدت ده سال از افتخارات ورزشی این

* * *  

  مقدمه

را به ظاهر آراستند و به صورت ها آن فوتبال جزئی ازفرهنگ شرق است که غربی

نگی خاص خود نشر و رواج دادند. اگر تاریخ چین را بررسی کنیم پی ي فره پدیده

» تسوچو«اي داشتند که آن را  بازي» هسن هو«ها در زمان امپراتوري  بریم که چینی می

نامیدند (یعنی ضربه زدن با پا به توپ). این بازي از چین به ژاپن رفت و سپس  می

از سواحل چین به غرب بردند، که  تجار اروپایی و ماجراجویان یونانی غنیمتی را
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ي ورزش اول دنیا مطرح  ها ارزش واقعی آن نمودار شد و امروز به منزله پس از قرن

  گردیده است.

اي که براي بازیکنان و تماشاگران دارد و نیز به لحاظ  فوتبال به دلیل جاذبه

ن بازي ترین بازي جهانی است. ای اش، امروز رایج کنندگی بخش بودن و سرگرم لذت

هایی است که اغلب در جریان یک  ها و شکست ها و پیروزي ها و غم آکنده از شادي

ها نفر را در سراسر جهان غرق  دهد، به طوري که برخی اوقات میلیون مسابقه رخ می

هایی براي تمرین فوتبال، مترجم:  سازد (برگرفته از کتاب بازي در شادي یا غم می

  مانوك خدابخشیان).

کمتر  هاست. در این وادي پلیدي زش پر از صفا و صمیمیت و خوبیتاریخ ور

سراغ داریم و بر فرض که باشد، باز هم در جاي خود درسی و پندي به همراه دارد 

را بشکنیم و گامی » خود«،  کند تا با رؤیت آن پلیدي اي را ایفا می و باز هم نقش آینه

  یم.ها بردار به سوي متکامل شدن و پرهیز از پلیدي

هاي قدیم شهرستان است. از کجا شروع  سخن از ورزش فوتبال و فوتبالیست

بخش  بنویسم؟ بازگشت به عقب و گذشته برایم سخت اما لذتکنم؟ چه بگویم؟ چه

ي  ها اجازه بگیرم و به همه ي قدیمی خواهم در آغاز از همه است. با این وجود می

به اَشکال مختلف براي ورزش و مندان، وزرشکاران و کسانی که  عالقه ،دوستان

کنند سالم عرض کنم و دست همگی  کشند و کار می سالمت نسل جوان زحمت می

که این فرصت را به من دادند تا در مورد فوتبال نهاوند  آنان را بفشارم و از این

  بنویسم تشکر کنم.

  نمایم. اي به اسامی بازیکنان در چند عکس قدیمی می در آغاز اشاره
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است، به این  1340–1345هاي  : مربوط به تیم فوتبال نهاوند بین سال1ي  کس شمارهع

  شکراهللا شهابی، -3همایون بیگلري،  -2نورالدین نصرتی،  -1شرح، ایستاده از راست: 

  علی رضی،  -7خدایار قیاسی،  -6مؤمنی (رئیس تربیت بدنی وقت)،  -5ستار توکلی،  - 4

  اله قیاسی لطف - 8

حسن  -4رسول شهبازي،  -3اسفندیار خداداده،  -2حبیب غالمی،  -1راست:  نشسته از

  رضا ملکی -5صارمی، 
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ي دوستانه بین تیم فوتبال نهاوند و شهرستان  : مربوط است به مسابقه2ي   عکس شماره

  شکراهللا شهابی، -2صائبی (مربی تیم مالیر)،  -1مالیر به این شرح، ایستاده از راست: 

ستار  -6حبیب غالمی،  -5همایون بیگلري،  -4نی (رئیس تربیت بدنی وقت نهاوند)، مؤم - 3

  رضا ملکی،  -10حسن صارمی،  - 9خدایار قیاسی،  -8نورالدین نصرتی،  -7توکلی، 

محمود صارمی (مالیري  -14 قیاسی، اهللا لطف -13رسول شهبازي،  - 12علی رضی،  -11

  سلیمانی (مربی تیم مالیر) -15از مسئولین ورزشی نهاوند)،  –االصل 

ي بازیکنان از تیم فوتبال  بقیه –بان نهاوند  اسفندیار خداداده (دروازه -1نشسته از راست: 

  مالیر هستند)
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مسابقات آموزشگاهی استان همدان (فرمانداري کل وقت) در نهاوند مراسم افتتاحیه در 

  زمین فوتبال

غالمحسین جاللوند  –حجت اله مهرابی  –ردیف چپ از نفر اول: رسول عینی (کشتی) 

غالمحسین محسنی  –فریدون عسکري  –علی اتربس  –محمود صالح (بسکتبال)  –(فوتبال) 

نورالدین تدریسی  –...... -مهدي شهبازي (بسکتبال)  –صالح نصرتی (والیبال)  –(فوتبال) 

  1348(فوتبال) سال 



1389بهار و تابستان )37فرهنگان ( 44

  

  

  

  

زمین فوتبال سال  دري کل وقت) در نهاونمسابقات آموزشگاهی استان همدان (فرماندا

1348  

  تیم فوتبال آموزشگاههاي نهاوند:

 –علی اتربس  –حجت اله مهرابی  –اردشیر رجب پور  –از راست: فروهر عسگري 

  نورالدین تدریسی 

  عباس شکوهی –غالمحسین جاللوند  –نشسته از راست: سعید توکلی 
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ي آقاي وحیدنیا بند  ویندگان و گزارشگران مقاله: مربوط به قسمت د) گ3ي عکس شماره

  ، ایستاده:8ي  فرهنگان شماره 116ي  (پاراگراف) دوم صفحه

  وحید وحیدنیا، -3رسول شهبازي (گزارشگر)،  -2محمدحسین جاللوند،  - 1

محمدرضا (حسین) جعفري فوتبالیست و  -5نویس،  محمدتقی قیاسی والیبالیست و خوش - 4

  حسین جاللوند (آزاده)عبدال-6، 1350ل سال ي او گیر دهه کشتی
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، به 1349: بازیکنان دو تیم فوتبال پاس و ایران نوین آن زمان، در سال 4ي  عکس شماره

  این شرح (تیم پاس ایستاده از راست):

محمدرضا داودي،  - 4محمدحسین جاللوند،  -3رضا جاللوند،  -2یار،  هوشنگ دولت- 1

پرویز افصحی،  -9غالم سلگی،  -8سعید توکلی،  -7آوریده،  اهللا -6سیاوش شایسته،  - 5

  قاسم دولتی -12حجت مهرابی،  - 11علی اتربس،  -10

  (تیم ایران نوین نشسته از راست):

  کامران دولتی، -5رضا ناظم،  -4شفیع،  -3فریدون فوالدپنجه،  -2اله سیف،  عزت- 1

اهللا  هبت -10روهر عسگري، ف -9نعمت متین،  -8حسن خسروي،  -7مجید مرتضوي،  -6

  یوندمقربانعلی مو -11شهبازي، 

هاي استان  ي اوج فوتبال نهاوند در مسابقات قهرمانی آموزشگاه نقطه 1350سال 

همدان بود. این مسابقات شور و شوق فراوانی بین جوانان استان و این شهرستان 

  ي اولین بار قهرمان سال برا 25هاي نهاوند پس از  ایجاد نموده بود و تیم آموزشگاه
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  این مسابقات شد و تیم همدان را شکست داد.

آقاي محمدرضا امامی، مسئول تربیت بدنی، بیش از چهار سال در نهاوند نماند 

هاي خوب قدیمی  ) و بیشتر مربیان بعد از ایشان، افراد با تجربه و فوتبالیست49- 52(

هاي آنان به جوانان،  موزشترین آ رفتند، ضمن این که یکی از اصولی به شمار می

  کسوتان بود. احترام به پیش

هاي خوب این شهر بود، معلم  بان آقاي قاسم دولتی، که از دروازه 1353در سال 

ها انتخاب گردید و  ورزش شد و در همان سال به عنوان مربی تیم منتخب آموزشگاه

در دیدار نهایی  چندي بعد تیم مستعدي را به استان اعزام کرد. این تیم در آن سال

  با همدان با تک گل دیانوش شکوهی قهرمان استان گردید.

  

اند از  عبارت 5ي  ) به ترتیب در عکس شماره1353ها ( بازیکنان این تیم منتخب آموزشگاه

  رضا پاریز، -4رضا قیاسی،  - 3عبدي،  نورعلی- 2خیراهللا روستایی، -1(ایستاده از راست): 
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  ایرج افصحی، -8ناجی،  (حجت) جواد -7مجید احمدوند،  -6قاسم دولتی (مربی)،  - 5

  قهرمان ساکی - 9

  فرزاد سلیمانیان، -3فرهنگ سلیمانیان،  -2مرتضی احمدوند،  -1(نشسته از راست): 

  مظفر (اسداهللا) کرمی -7دیانوش شکوهی،  -6علی مالمیر،  -5کیانفر سیف،  - 4

  

مربیگري قاسم دولتی و سرپرستی ، تیم فوتبال جوانان نهاوند نیز به 1353در سال 

اعزام گردید و » جام پهلوي سابق«مرحوم شکراهللا شهابی به مسابقات قهرمانی استان 

داد،  ها تشکیل می ان بازیکنان آموزشگاههم جوانان رابندي تیم نظر به این که استخوان

ازیکنان توانست به مقام دوم مسابقات دست یابد. بعد از انجام مسابقات، تعدادي از ب

نهاوند، از جمله فرزاد سلیمانیان، دیانوش شکوهی، مظفر کرمی، حمید ظفري، 

اهللا نصرتی و محمدحسین محجوب براي تیم منتخب جوانان استان به اردو  فتح

  دعوت شدند.

تیم نوجوانان نهاوند به مربیگري قاسم دولتی به مسابقات قهرمانی  1354درسال 

هاي استان، به مسابقات قهرمانی  پس از پیروزي بر تیماستان اعزام گردید. این تیم، 

کشور اعزام شد. از جمله بازیکنان این تیم جواد صادقی (آقاي گل مسابقات)، صمد 

بان  دروازه يبان) بودند که در روز پایان مسابقات، آقاي منصور رشید پاروند (دروازه

، یک ويو سنگربانی ساالن ایران، به پاس جسارت بیش از حد  وقت تیم ملی بزرگ

  بانی خود را به صمد پاروند هدیه کرد. جفت دستکش دروازه

تیم نهاوند، به مربیگري قاسم دولتی، مجدداً قهرمان  1354چنین در سال  هم

، همکاري خوب 1357شود که تا قبل از سال  هاي استان گردید. یادآور می آموزشگاه

ها موجب  ري مسابقات آموزشگاهآموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی در برگزا
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هاي خوب و مستعد شناسایی شوند و همین مسئله باعث شده  شده بود فوتبالیست

هاي خوبی داشته باشیم. براي مثال  ها و حتی در روستاها، تیم بود که در سایر محله

اي وجود داشت که در آن محله، تیم فوتبالی هم فعالیت  در هر محله، زمین خاکی

  نمود.  می

یکی از مسائل بسیار مهم در آن زمان این بود که همه روزه در بعدازظهرها، پس 

هاي دیگر برگزار  ي دوستانه با محله هاي شهر مسابقه از تعطیلی مدارس، در محله

شد و در روزهاي جمعه (صبح و بعدازظهر) این مسابقات دوستانه در تمام  می

ت این مسابقات دوستانه، معموالً بر سر یافت. گفتنی است برد و باخ ها ادامه می محله

اي بود  که یک گلدان زیباي شیشه –ریالی تحت عنوان کاپ قهرمانی  35یک کاپ 

  شد. برگزار می

  

  هاي خاکی زمین

ي  ي فرهنگان شماره نامه فصل 111ي  صفحه» ب«آقاي وحید وحیدنیا در قسمت 

ها  ت مجدداً این زمیناند. در این قسم هاي خاکی اشاراتی داشته درخصوص زمین 8

  شوند. با توضیحاتی دیگر معرفی می

ي بیسکویتی در  ي سرآسیاب، معروف به زمین بیسکویت: کارخانه زمین گوشه-1

پور فعلی) واقع بود. پشت آن  سرآسیاب (کوي صفیي  هاي گوشه نهاوند نزدیکی

ی از آن کارخانه زمین خاکی بسیار خوبی، به نام زمین بیسکویت، وجود داشت و تیم

  نمود. منطقه به همین نام (تیم بیسکویت) فعالیت می

  ي چغندر قند فعلی، یکی از  ه، پشت ادارهـي جوادی هـزمین پرسپولیس: در محل-2
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  کرد. هاي معروف به همین نام با بازیکنان معروف و سرشناس خود فعالیت می تیم

تیمی به نام تیم ي کنونی، در این جا  خانه، واقع در مهدیه زمین چال قصاب-3

  پهلوي فعالیت داشت.

زمین شیخ منصور، در آخر گلشن و کوچه درازه، این زمین توسط برادران -4

  کرد. شد و در آن جا تیمی به نام تیم شیخ منصور فعالیت می رضایی و ذبیح اداره می

  ي گلشن. زمین گلشن، واقع در محله-5

وسط مشهدي محمد ابوالفتحی و راه، این زمین ت زمین مروارید، در کوچه گیان-6

، که حق بسیاري بر فوتبال این شهر )اهللا اله صالحی (معروف به کال شمس شمس

هاي خوبِ آن زمان محسوب  شد. تیم مروارید (مروار) یکی از تیم دارند، اداره می

شد و بازیکنانی چون یوسف رضا گودرزي، کریم قبادي، نورالدین تدریسی در  می

  دند.کر آن تمرین می

هاي ساکن خیابان ذکایی صاف و  ي معماریان: این زمین را جوان زمین باغچه-7

پرداختند و عمدتاً تیم عقاب در آن جا بازي  آماده کردند و در همان جا به تمرین می

  یار قیاسی، منصور گودرزدشتی، حسن لرستانی. قیاسی، ولییارکرد،ازجمله:حسین می

ي میدان و دوخواهران، با توجه به وضعیت  قهزمین زیر چقا، واقع در منط-8

ها بر روي سنگ و تپه قرار داشت، یک زمین  جغرافیایی این دو محله، که ساختمان

روي ترمینال  ي قدیمی، روبه خانه تر از تپه بود (جنب غسال اي پایین خاکی در منطقه

آقاي  ي فعلی شهریور بود (محل مغازه 17فعلی) و زمین دیگر نبش میدان فعلی 

ها  هاي میدان و دوخواهران در این زمین حاج غالم چگینی الستیک فروش) و تیم

  کردند. فوتبال می
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هایی که تا اوایل انقالب در دسترس بود و  زمین میدان نصراللهی، از زمین-9

ي میدان امام (محل پیام  کردند. این زمین در حاشیه حداقل دو نسل در آن بازي می

چنین  داشت و افرادي چون نعمت متین، قاسم دولتی،... و هم نور و مصلّا) قرار

هاي خوبی  کردند و از این زمین فوتبالیست هاي کمربندي از آن کامالً استفاده می بچه

هاي منتخب شد. سایر بازیکنانی که در این محل فعالیت داشتند در عکس  تحویل تیم

  اند. به این شرح 6ي  شماره

  

  

اردشیر -4حسن توکلی، -3علی احمدوند،  لطف-2اهللا قیاسوند،  سیف-1ایستاده از راست: 

  اهللا) شفیعی فیروز (ولی-7حمدحسن امینی، م-6رحمت قیاسی، -5پور،  رجب

  زاده اهللا یوسف ذبیح-3اهللا مهرابی،  حجت -2قاسم دولتی، - 1نشسته از راست: 

  اهللا سلگی (شوشتري) در حال باال بردن دو دست عکس پشت سر: نبی
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ي سعدي و زندان فعلی  زمین پشت دروازه، این زمین خاکی در محل مدرسه-10

هاي توحید و توسن و عاطفه در آن جا تشکیل  روي قبر آقا) قرار داشت و تیم (روبه

  اند. جمعی از اعضاي تیم عاطفه به این شرح 7ي  شد. در عکس شماره

  

احمد  -4ضا سیف، محمدر -3مظفر کرمی،  -2محمد عصاري، -1ایستاده از راست: 

سید محسن سیفی  -8وهاب مظفري،  - 7حمید سیفی،  -6حسن لرستانی،  -5لرستانی، 

  (سرپرست)

  ناجی، (حجت) جواد - 3جمال شهبازي،  -2سید شجاع سیفی، - 1نشسته از راست: 

چنین محمدحسین جاللوند، مصطفی خدارحم،  اهللا فتحی و هم روح - 5خیراهللا روستایی،  - 4

، محمدحسین محجوب، بهرام (الکسی) عصاري، حسین جعفري، رضا محمدرضا داودي

  شعاعی و... 

زمین چمن طبیعی گل زرد، این زمین مرتع دامداران منطقه بود و بازیکنان با  -11

  کردند. رنج و زحمت آن را مرتب و سپس در آن جا بازي می
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لیمانیان زمین فوتبال، تنها زمین رسمی تربیت بدنی استادیوم تختی (شهید س-12

ریزه و خارهاي سه پهلو زیاد داشت و در اکثر  این زمین خاکی سنگ .کنونی) بود

آوري  ها را جمع ریزه داشتند تا سنگ اوقات، مربیان قبل از تمرین، بازیکنان را وامی

ریختند. ضمناً  ریزه از زمین بیرون می کنند و تقریباً هر هفته یکی دو فرغان سنگ

  هاي چوبی داشتند که قابل حمل و نقل بود. دروازه هاي محلی ي زمین کلیه

هاي قبل بود و اینک  هاي خاکی نهاوند در دهه ها شرح مختصري از زمین این

ها  کنیم. همگی این وار بیان می ها را نیز به اختصار و فهرست هاي محلی آن سال تیم

اساس بازیکنان  هایی قدرتمند و قوي بودند. در آن زمان پایه و هاي خود تیم در محله

بیشتر به داشتن قدرت بدنی و هیکل قوي بود که چنین بازیکنانی طرفداران و 

  مندان زیاد داشتند.  عالقه

اند:  ها بعداً تغییر نام دادند، به این شرح ها، که تعدادي از آن هاي آن سال نام تیم

سن، عاطفه، پرسپولیس، مروارید (مروار)، گلشن، پهلوي، گوشه یا دارایی، نبرد، تو

ي سرخ، سایه، پاس، کارگر، هما، پیام، برق و ابوذر. مربی  گارد، عقاب، توحید، ستاره

ها، معموالً از افراد مسن یا کسانی که نسبتاً بازیکن بهتري بودند انتخاب  این تیم

  کردند. ي بازیکنان از او تبعیت می شدند و مسئول تیم اختیار تام داشت و همه می

ها کارت مربیگري به ندرت داشتند و قوانین فوتبال نیز مانند  زمانمربیان در آن 

گرفت و  حاال کامل نبود. داوري مسابقات توسط افراد باتجربه و مسن صورت می

  شد و اعتراضی به دنبال نداشت. پذیرفته می

شدند که  ها بیشتر معروف و محبوب می ناگفته نماند بازیکنانی در بین این تیم

ي سر) بهتري بزنند. براي مثال حسین شاطري معروف به حسین  ضربهشوت یا هد (
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قصاب، سید شهاب حسینی معروف به شهاب آقا میرزا، هبت سیف معروف به هبت 

شدند.  زدند و اکثر هم به گل تبدیل می هاي محکمی می هاي بلند و شوت زینل، توپ

گرفتند،  د عالقه قرار میتماشاگران، این بازیکنان را بیشتر دوست داشتند و بیشتر مور

ي منوچهر ساکی معروف به علی پاشا، که  هاي اوت به وسیله مخصوصاً پرتاب توپ

  هاي پرسپولیس، هما، مروار و... بود، زبانزد همگان بود. از بازیکنان تیم

ي سر بود و از این  ها کشیدن کُرنر و زدن ضربه هاي تکراري تمرین یکی از شیوه

شد تا جائی که بارها مربیان همدانی به بازیکنان  ي کامل می ادهفن در مسابقات استف

کردند در بازي با نهاوند هر خطایی مرتکب شدید مانعی ندارد فقط  خود توصیه می

  د.یسعی کنید خطاي کرنر نداشته باش

شد نهاوند باشگاه  هاي محالت (شش تیم) مسابقات برگزار می زمانی که بین تیم

و تیم پاس و حزب ایران نوین، هم به عنوان دو باشگاه، رسمی نداشت. اگرچه د

حضور کم رنگی داشتند لیکن همیشه تیم نهاوند، به عنوان تیم کُلُنی (یا منتخب) در 

کرد. براي نمونه بازیکنی مثل محمدحسین جاللوند  مسابقات استانی شرکت می

لنی محسوب همزمان در مسابقات جوانان و آموزشگاهی، از بازیکنان مؤثر تیم ک

  شد. می

  

  )1357-1388فصل جدید فوتبال نهاوند در انقالب اسالمی (

ي جدیدي از  سرزمین ایران وارد مرحله 1357با شروع انقالب اسالمی در سال 

زندگی اجتماعی خود گردید و تحوالت عظیمی در ابعاد جامعه به وجود آمد. 

به نام جام تخت جمشید سازمان ورزش داراي ساختار جدیدي شد. لیگ فوتبال، که 
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اي  شد، در کشور تعطیل گردید و مسابقات فوتبال بیشتر به صورت منطقه برگزار می

  گردید.  ها به صورت منتخب قهرمانی استان برگزار می و در استان

هاي صاحب  پیشرفت استانگفتنی است پیشرفت فوتبال دراستان همدان، نسبت به

گذاري نکردن و کمبود امکانات ورزشی  سرمایه فوتبال، به دلیل شرایط جغرافیایی،

اندك بود و قدرت مانور کمتري داشت. هر چند عشق و شور و شوق جوانان به 

  ورزش افزونی یافت و افراد انقالبی و مردمی سکاندار ورزش شدند. 

، بعد از آقاي هوشنگ 1357ریاست تربیت بدنی شهرستان نهاوند در سال 

هاي نامی شهر  بان یکی از دورازه ،اي وحید وحیدنیامولوي، مدت کوتاهی به آق

واگذار گردید. ایشان طی حکمی رضا قیاسی را، که یکی از پرافتخارترین بازیکنان 

آمد، به ریاست هیئت فوتبال منصوب نمود. اما دوران  استان و شهرستان به شمار می

ي (غالم مشفق) این ریاست خیلی کوتاه بود، زیرا پس از مدتی آقاي غالمرضا سعید

گیران فرنگی کار شهر بود، به  شهر به نهاوند منتقل شده و خود از کشتی که از دره

ي تربیت بدنی  عنوان معاون اداره منصوب شد و پس از مدت کوتاهی مسئولیت اداره

  را به عهده گرفت. 

ایشان طی حکمی آقاي جمال حقانی (از قهرمانان دو میدانی، کوهنوردي و 

) را، که اطالعات چندانی از ورزش فوتبال نداشت، به سمت رئیس نوردي صخره

ها و مسئولین  هیئت فوتبال انتخاب نمود. این انتخاب به بروز مشکالتی بین باشگاه

به دلیل داشتن مشکالت  ،ها منجر گردید. در این دوران اکثر بازیکنان با تجربه تیم

 ،و انجام خدمت سربازي ي تحصیل ، ادامهبودن وجوي کار جست و در اقتصادي

  مجبور به هجرت شدند یا از دنیاي فوتبال خداحافظی کردند. 



1389بهار و تابستان )37فرهنگان ( 56

ي این بازیکنان آقایان حجت مهرابی، نورالدین تدریسی، مجید مرتضوي،  از جمله

وند، رضا جاللوند، برادران (فریدون و فروهر) عسگري میپرویز افصحی، بهروز مو

توان گفت تنها دو تیم پرسپولیس و پاس بودند  جرئت می توان نام برد. به و... را می

هاي محالت قبل از انقالب همه  که توانستند تا حدودي خود را حفظ کنند. اکثر تیم

هاي  هاي دیگر و با نام یکی پس از دیگري منحل گردیدند و بازیکنانشان در تیم

  جدیدتري جذب شدند.

ساالن  و نوجوانان و بزرگهاي نهاوند در بین جوانان  ، فوتبال محله57در سال 

  ها عبارت بودند از: داراي رونق بیشتري بود. اسامی بعضی از آن

ي  تیم برق نهاوند: در زمین خاکی پشت دروازه (محل فعلی شهربانی و مدرسه-1

  .اهللا) وغالمرضا(توکل) جعفريمحمدحسین(الیرهبري برادرانراهنمایی والیت) و به

اهللا فارغ، شهاب رضایی مفرد، حسن  نانی مانند حجتتیم گارد نهاوند: با بازیک-2

حسین سلگی،  نصرتی، احمد سیدآقایی، علیرضا تجدد، امیر ظفري، رضا قیاسی، علی

  روي ترمینال کنونی). محمدرضا سیف و... محل تمرین زیر چقا (روبه

هاي اي بین سال تغییر نام یافت و پیشینه» فرهنگ«تیم فوتبال هما: این تیم به -3

هاي  شد و با تیم دارد و اکثر از بازیکنان جوان و نوجوان تشکیل می 57تا  53

کرد. چون این تیم سکوي  هاي بروجرد، مالیر و اشترینان مسابقه برگزار می شهرستان

شد و بازي خود را در  هاي دیگر بود پایگاه بعضی از نوجوانان می پرشی براي تیم

نوچهر ساکی، هادي هادیان، ناصر بابانوري، مهران کردند، از جمله: م این تیم آغاز می

مهرابی، بهزاد افصحی، شهاب شفیعیان، وهاب شاهمرادیان، بابک ورهرام، محسن 

ناظمی، رضا چگینی، مرتضی کاظمی، مرتضی احمدوند، کورش کورشی، یارمراد 
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مرادي، عبدالرضا پهلوانی، کورش قیطاسی، جلیل شرفی، فرید بحیرایی، ملک حسین 

لوند. مربی و سرپرست این تیم فرهنگ فخرالعلمایی بود. این بازیکنان پس از جال

  ها گردیدند. پیروزي انقالب تقریباً جذب سایر تیم

روي دکان  قلعه(پاقال) بود، روبهتیم درپايها با هم: ابتداي تشکیل این تیم جمعه-4

ها،  فروش نهها و که فروش به عمو هتل) دربازاردستمعروف(مشهدي محمدحسین 

کردند و اعضاي آن را معلمین، کارمندان  جا بساط خود را پهن می که زنان در آن

  دادند.  بهداري و دارندگان شغل آزاد تشکیل می

ها در روزهاي جمعه در زمین گل زرد با هم  بعداً این تشکل توسعه یافت و آن

اد مؤمنی، مرتضی اهللا سیف، خدامر کردند. افرادي نظیر مراد سیف، نعمت بازي می

را تشکیل دادند و » ها باهم تیم جمعه«سیف، محمدصادق سیف و احمد ساداتی 

همراه بازیکنانی چون جالل سیفی، پرویز هاشمی، جلیل هاشمی، محمدرضا 

جهانگیریان، صدرالدین شهبازي، حمید سیف، نصرت صالح، رضا شعاعی، پرویز 

یفی، محمدحسین جعفري، رضا سیف، رسول بارانی، حاج اَهللا شهبازي، حسن س

سوري، نصراهللا امیري، عزیز خزایی، حسین شهبازي، مجید سیف، غالمرضا جعفري 

نمودند. بعدها بازیکنان این تیم نیز جذب  و... در مسابقات جام محالت شرکت می

  هاي فوتبال شهر گردیدند. سایر تیم

کنید و  الحظه میاعضاي این تیم را م 8ي  تیم فوتبال توحید: در عکس شماره-6

  اند از: عبارت
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ایستاده از راست: محمد شهبازي، واحد رضایی، حمید ظفري، عبدالحسین محمدیان، 

  حیدر ترابی، شهریار شمس، ایرج ظفري، منوچهر امینی

  نشسته از راست: رحیم ابوالقاضی، (شهید) فرید بحیرایی، صمد مهرکیان، امیر ظفري

واه، غفور خزایی و رسول سلگی نیز عضویت خ ها، محمد بهشتی عالوه بر این

ي  خانه ي سعدي نرسیده به غسال داشتند و محل تمرینشان بیشتر در پشت مدرسه

  قدیم بود.

هایی که به صورت باشگاهی در استادیوم و زمین خاکی و اصلی شهر  اما تیم

نگ. هاي پرسپولیس، پاس، کارگر و هما یا فره کردند عبارت بودند از تیم تمرین می

قباد و... تمرین  هاي خوبی از روستاهاي جهان آباد، کوهانی، بیان، قلعه چنین تیم هم

  شود. ها اشاره می کردند که به بعضی از آن می

  اند از: عبارت 9ي  تیم پرسپولیس: بازیکنان این تیم در عکس شماره-1
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.

  

  

اودي، ناصر بتویی، ایستاده از راست: قاسم دولتی (مربی)، عبدالرضا اصغري، محمدرضا د

اله نصرتی، رضا قیاسی، رضا پاریز، حجت مهرابی، فریبرز سلیمانیان  رسول عابدي، فتح

  (سرپرست)

نشسته از راست: فرهنگ سلیمانیان، مظفر کرمی، فرزاد سلیمانیان، فرهاد سلیمانیان، محمود 

  الدین آبشیت اصغري، علی جعفریان، شمس

د از دیانوش شکوهی، قاسم یوسفی، محمدحسین سایر بازیکنان این تیم عبارت بودن

جاللوند، کامران دولتی، منوچهر (علی پاشا) ساکی، شهاب رضایی مفرد، مجید احمدوند، 

  مرتضی احمدوند، عزت بلک، عزت سیف، ایرج ظفري، رضا ناظم و...

  

  اند از: عبارت 10ي  تیم پاس: بازیکنان این تیم در عکس شماره-2
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علی خزایی، داریوش کیانی، شهریار شمس، جمال بیگ، رسول کرمی،  ایستاده از راست:

  دیانوش شکوهی.

نشسته از راست: غالم ترکاشوند، بهرام شکوهی، جمال ظفري، علی بحیرایی، محمد 

  بحیرایی

اند از: عزیز ترکمان، کیانفر سیف،  تر هستند عبارت سایر بازیکنانش که قدیمی

اهللا ناجی (حسن گاویار)،  حیرایی، حجتبابک ورهرام، حسین ملکی، مرتضی ب

احمدحسین لرستانی، محمدحسن لرستانی، ولی شرفی، جلیل شرفی، عبدالرضا علی 

  بخشی، صمد پاروند، شهاب شفیعیان و...

آباد: با بازیکنانی چون علی زمانیان، علی پاشا زمانیان، علی حسن  تیم جهان-3

م زمانیان، ماشاءاهللا زمانیان، محمدآقا پور، تیمور زمانیان، قاس زمانیان، گودرز ولی

  اهللا زمانیان و... زمانیان، نظام علی زمانیان، شیرمراد زمانیان، روح
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تیم کوهانی: با بازیکنانی چون هدایت بحیرایی، عبداهللا بحیرایی، نورمحمد -4

بحیرایی، داریوش بحیرایی، فیروز قالیی، علی شیر قالیی، برادران (علی و آقا) 

  برادران مالمیر، ملک محمد ظفري و... فریادرس،

تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان بالمنازع شهر بود و هر ساله  59تا  57در سال 

شور و شوق فوتبال بین  1359شد. در سال  هاي شهرستان نهاوند می قهرمان باشگاه

جنگ  ها کم کم به استادیوم راه یافتند. با شروع هاي محله جوانان باال گرفته بود و تیم

ي جدیدي از  تحمیلی و تجاوز کشور عراق به مرزهاي کشور، ایران وارد مرحله

ها و جریانات جدیدي در کشور شکل  تاریخ سیاسی خود شد و همزمان دیدگاه

ورزشی  ي هاي متفاوتی دربین جامعه نظر و سلیقهگرفت و از جمله درنهاوند اختالف

د. براي مثال تیم فوتبال پرسپولیس از ها دچار انشعاب گردیدن ایجاد شد و اکثر تیم

  ها بود که شدیداً دستخوش تغییر شد. جمله آن تیم

توان گفت یکی از بهترین  محمدحسین جاللوند، که در آن روزگار به جرئت می

بازیکنان کشور بود به همراه محمدرضا داودي از تیم پرسپولیس جدا شدند و تیمی 

اي بود  گذاري این تیم احترام و عشق و عالقه ب نامرا تشکیل دادند. سب» ابوذر«به نام 

نهاوند داشتند.» گروه انقالبی ابوذر«ها به  که آن


  

  ن، ـحق گردیدند عاطفه، توسـهاي محلی به این تیم مل اولین بازیکنانی که از تیم

                                                
جعه نمایید:. جهت آشنایی با گروه ابوذر به این منابع مرا  

  26ي  ي فرهنگان شماره نامه فصل-1

  نهاوند در انقالب، اثر دکتر حسین زرینی-2

  اند، اثر محمدرضا علی حسینی هاي ابوذر به تیرك خونین نشسته ستاره-3

  ي گروه انقالبی ابوذر از بدو تأسیس تا کنون تاریخچه-4

  تاریخ شفاهی گروه ابوذر، اثر خانم رزا ناظم-5

  ن، اثر محمد ساکیسوگ سوارا-6

  گروه ابوذر، اثر دکتر حسین زرینی-7
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است. عالوه بر آن، بازیکنانی ها ذکرگردیده توحید بودند که درصفحات قبل اسامی آن

چون وحید وحیدنیا، سید شجاع سیفی، محمد بحیرایی، محرم خزایی،  پاس هماز تیم 

ایرج سلطانی، شهریار شمس، برادران شرفی، حمید ظفري و از روستاي جهان آباد 

علی عباس و علی میرزا علی بخشی و حاج شیخ محمد بحیرایی به این تیم پیوستند 

  ند. ي غرب کشور تیم پرقدرتی تشکیل داد و در سطح منطقه

شد.  نهاوند و استان، محسوب میعنوان قدرت فوتبالهاي متمادي، به این تیم سال

ي مشهدي محمدابوالفتحی بود و حقاً او چندین  سرپرستی و زحمات این تیم برعهده

  شود. شد وهمیشه از او به نیکی یاد می میهاي پرتالش فوتبال شهرتلقی سال از چهره

ازیکنان تیم ابوذر، بعد از خروج بازیکنان اصلی جمعی از ب 11ي  در عکس شماره

  اند از: شوند و عبارت از آن، دیده می

  

ایستاده از راست: حمید ظفري، مجدالدین رسولیان، علی زمانیان، پرویز هاشمی، هدایت 

بخشی، ایرج سلطانی، مهران شهبازي، نوراهللا شیري، محمد ابوالفتحی  بحیرایی، عبدالرضا علی

  .(سرپرست)

شسته از راست: بهرام شکوهی، عبداهللا بحیرایی، محمود خسرونژاد، داود شهبازي، عبداهللا ن

  .ظفري، حسین شهبازي، مهیار رستگاري، روح اهللا زمانیان، عبدالوهاب صالح
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همان طوري که اشاره شد، تیم فوتبال پرسپولیس کم کم قدرت و صالبت گذشته 

ي آن  نان و سرپرستان، اعضاي باقی ماندهرا از دست داد و بر اثر اختالف بین بازیک

به دو شاخه تقسیم گردید که یک شاخه به رهبري محمدحسین جاللوند و 

تیم «ي دیگر فرزاد سلیمانیان و قاسم یوسفی  و شاخه» تیم ابوذر«محمدرضا داودي 

  را تشکیل دادند.» پیام

هنگ، فرهاد، چون کامران دولتی، برادران سلیمانیان (فریبرز، فر بازیکنانی هم

فرزاد)، شهاب ساکی، احمدحسین لرستانی، برادران رضایی (واحد، علی شیر، 

زردي، رضا محمدحسینی، مهران شهبازي،  وهاب، شهاب)، علی فتحعلی، کورش گل

علی سلگی، مهران مهرابی، حسین شهبازي، برادران شهبازي (رضا و علی محمد)، 

  پیام فعالیت داشتند.جالل فریادرس، سعید بختیاري و... در تیم 

شوند. قهرمان  دیده می» پیام«برخی از بازیکنان تیم  12ي  در عکس شماره

  اند از: عبارت 1365هاي نهاوند در سال  باشگاه

  
ایستاده از راست: محمود خسرونژاد، مظفر سیفی، شهرام ذکایی، پرویز تقدیري، ایرج 

  .ظفري، اصالنی و محمدصالح

هبازي، علی رضایی، گلپایگانی، واحد رضایی، جالل فریادرس، نشسته از راست: شهرام ش

  .فردین خضري و شکراهللا کرمی
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چون تعداد زیادي بازیکن جذب نموده بودند » پیام«و » ابوذر«هاي  یادآوري: تیم

تقسیم شده بودند و » 2و  1پیام «و » 2و  1ابوذر «تامدت قریب به یک سال و نیم به 

  ت داشتند.تا مدتی در جام محالت شرک

تیم شهید شهاب سیف: این تیم قبالً شهناز نام داشت، لیکن به نام شهید شهاب 

گذاري گردید. یکی دیگر  ، نام)ي دو خواهران از شهداي جنگ تحمیلی منطقه(سیف، 

ها فعالیت داشت و از محبوبیت خاصی هم برخوردار  هاي پرطرفدار، که مدت از تیم

هاي میدان و دوخواهران بودند، تیمی است که بعداً با بود و اکثر بازیکنانش از محله

شناخته شدند و در مسابقات فوتبال نهاوند شرکت » کارگر، خیبر«تغییر نام به 

نیا (دهفولی)، سید مجید سیفی و علی  کردند. بانیان این تیم آقاي اصغر فهیمی می

اسداهللا (مظفر) (برقی) شفیعی بودند ولیکن بعد از چند سال، مسئولیت این تیم به 

  کرمی واگذار گردید.

جایی و نقل و انتقال بازیکنان این تیم تابع مقررات خاصی نبود و به راحتی  جابه

شدند. اسامی اعضاي تیم شهید شهاب سیف در آن زمان  هاي دیگر می جذب تیم

الدین آبشیت، محمدرضا  بودند از: مظفر کرمی، سید شجاع سیفی، شمس عبارت

اهللا فارغ، مراد  یگ، علی قاسمی، حمید قیاسی، جمال شهبازي، حجتسوري، جمال ب

سیف، محمدرضا سیف، کامبیز چهاردولی، حمید سیفی، سید مجید سیفی، نعمت 

  اهللا فتحی و... شهبازي، ولی بیات، صمد پاروند، کیانفر سیف، شکراهللا کرمی، روح

تغییراتی شد و  تیم کارگر: همان طوري که بیان شد، تیم شهید شهاب سیف دچار

ها در فوتبال نهاوند، به عنوان یکی از  گیري تیم کارگر انجامید. این تیم سال به شکل

هاي پرقدرت، مطرح بود. سرپرستان این تیم عبارت بودند از: محمد مجاهدي،  تیم
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شهاب فرخی، علی (برقی) شفیعی و حاج سپندجی که چندین سال در کنار این تیم 

  زحمت کشیدند.

  شود: جمعی از بازیکنان این تیم مشاهده می 13ي  شماره در عکس

  

محمد مجاهدي(سرپرست)، غالمی، مظفر کرمی، مجید احمدوند، حمید سیف، شجاع 

سیفی، کیانفر سیف، رضا پاریز، جمال بیگ، کامبیز چهاردولی، نعمت شهبازي، عبدالرضا 

  .اصغري

» تختی«دوران تیم فوتبال  هاي پرقدرت در آن تیم فوتبال تختی: یکی دیگر از تیم

به رهبري برادران جعفري و منوچهر برزویی (شهید) بود. بازیکنان این تیم قبل از 

در روزهاي جمعه در چمن » ها با هم جمعه«گیر بودند و تیم  تشکیل تیم اکثر کشتی

کردند و به احترام و تجلیل از جهان پهلوان غالمرضا تختی نام  گل زرد فعالیت می

  را براي تیم خود برگزیدند.» تختی«

  شود: جمعی از بازیکنان این تیم مشاهده می 14ي  در عکس شماره
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ایستاده از راست: ابراهیم برزویی، جالل هاشمی (همراهان تیم)، سید شجاع سیفی، حسن 

نصرتی، محمدعلی (خالق) شهبازي، پرویز سعیدنیا، محمدرضا جهانگیریان، شهاب شفیعیان، 

  اهللا رستمی (مربی) راد قدوسی و حجتحجت شهبازي، م

نشسته از راست: غالمرضا (توکل) جعفري، عبدالرضا (عباس) فرزانه، حمید صادقی، 

  منوچهر بروزیی، محمدحسین (الی اهللا) جعفري، مجتبی قربانی، جمال صالح و عزیز رستمی.

  امیر جعفري (از خانواده جعفري) 2یاسر شهبازي،  -1دو نفر کودك نشسته: 

یر بازیکنان: منصور رادمنش، مهران مهرابی، حسین شهبازي، مهران شهبازي، سا

نعمت سیف، حمیدسیف، عزیز سیف، مجید سیف، جهانگیر سیف، خدایار گودرزي 

  اهللا رستمی (سرپرستان تیم). و حجت

هایی شد و زمانی  توضیح: با تشکیل مجدد تیم پاس (تیمی که دچار کش و قوس

رکیب جدیدي بازسازي شده بود) تیم تختی پا به عرصه منحل گردید و سپس با ت

هاي شهرستان حریفی سرسخت محسوب گردید.  ظهور گذاشت و براي سایر تیم
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مندان به فوتبال را  ي این دو تیم (پاس و تختی)، همواره هزاران نفر از عالقه مسابقه

  کشانید. به استادیوم تختی (شهید سلیمانیان) می

بود که » تیم استقالل«هاي پرقدرت آن دوران  گر از تیمتیم استقالل: یکی دی

بود و به همت خسرو هاشمی و منوچهر » ابوذر«بندي آن از تیم فوتبال  استخوان

هاي خوب شهرستان نهاوند محسوب شد  شهبازي تشکیل گردید و بعدها یکی از تیم

جمعی از  نمود. )، کارگر و تختی رقابت می2)، پیام(2هایی چون ابوذر( و با تیم

  اند از:  بازیکنانش عبارت

شهرام رستگاري، مرتضی حیدري، کامران هاشمی، پطروس شهبازي، مسعود 

پیرزادي، ناصر پیرزادي، سیاوش شهبازي، محمد مجیدي، همایون یزدانفر، احسان 

پیش دست، داریوش نصرتی، نجیبی، جمال ظفري، منصور پیرزادي، محسن قیاسی، 

  یدي، سیاوش شهبازي، خسرو هاشمی (مربی)محمود دارایی، محسن سع

جمال حقانی از ریاست هیئت فوتبال استعفا داد و طی حکمی از  1362در سال 

سوي غالمرضا سعیدي ریاست هیئت فوتبال نهاوند به فرزاد سلیمانیان، که فردي 

الیق و مدیري مؤمن بود، رسید. ایشان نیز اسداهللا کرمی را به عنوان دبیر خود 

هاي نهاوند از این تاریخ به بعد  توان گفت هیئت فوتبال و باشگاه نمود. میانتخاب 

توان به انجام  داراي ساختار و تشکیالت تا حدودي قانونمند شدند. از جمله می

ي اول، شامل شش تیم برتر و  ها اشاره کرد. دسته بندي تیم مسابقات داخلی و تقسیم

ي داراي فوتبال (مانند کوهانی، شعبان، قلعه هاي برترِ روستاها ي دوم، شامل تیم دسته

هاي تازه  ي سوم که بیشتر شامل تیم هاي دسته و در سال بعد، تیمبودند قباد و بیان) 

  شدند. هاي نهاوند می ي محله شکل گرفته



1389بهار و تابستان )37فرهنگان ( 68

)، 1)، پرسپولیس(1ي اولی ابوذر( هاي دسته براي نمونه مسابقات این دوره بین تیم

) و 1پیام و جهان آباد برگزار گردید، که دو تیم ابوذر()، 2)، پرسپولیس(2ابوذر(

ي  ) به فینال این مسابقات راه یافتند و در فینال تیم پرسپولیس با نتیجه1پرسپولیس (

) را شکست داد و به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت (اسامی 1تیم ابوذر( 1بر  5

  ذکر شده است). 18ي  هو اسامی تیم ابوذر در صفح 16ي  تیم پرسپولیس در صفحه

هایی مانند حمید، استقالل، کارگر،  ي روند رو به رشد فوتبال نهاوند، تیم در ادامه

ي ظهور گذاشتند. در  اي از جوانان با استعداد پا به عرصه بنیاد شهید، تختی با عده

شد و در پایان هر دوره از  این عصر مسابقات استانی به صورت منتخب برگزار می

هاي شهرستان، اسامی بازیکنان منتخب توسط بلندگوي استادیوم  باشگاه مسابقات

شد و  ها بیشتر می گردید. درنتیجه انگیره و تالش بین بازیکنان سایر تیم اعالم می

ها اختالف  گاهی هم بر سر انتخاب تعداد بیشتر بازیکنان خود بین مربیان و باشگاه

  دوران عبارت بودند از: هاي پرقدرت استان در این داد. تیم روي می

ي جوانان مالیر، ابوذر نهاوند، پرسپولیس نهاوند و شهید  ي همدان، خانه شیشه

  فرشید تویسرکان.

ساالن افتخاري کسب نکرد، زیرا به  ي بزرگ مسابقات استانی در این زمان در رده

علت داشتن تنگناهاي مالی، مسابقات قهرمانی استانی به صورت متمرکز، سالی یک 

هایی که صورت گرفت دو تا سه مورد بیشتر  شد . تعداد بازي بار بیشتر برگزار نمی

نبود. همین امر باعث شد براي عضویت در تیم منتخب، رقابت بسیار فشرده گردد. 

اي  شد جایگاه ویژه در این زمان اگر کسی به عضویت تیم منتخب شهر انتخاب می

  کرد. بین ورزشکاران پیدا می
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هاي  کرد، چرا که نهاوند در این رده وانان و جوانان وضعیت فرق میدر مورد نوج

هاي استان، از  سنی در مسابقات استانی همیشه حریف سرسختی براي سایر تیم

جمله همدان و مالیر، بود و بارها هم به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی دست یافته 

  بود.

شهرستان تحت عنوان جام هاي  به بعد، مسابقات قهرمانی باشگاه 61از سال 

هاي  ي این مسابقات با حضور تیم برگزار گردید. اولین دوره» شهداي هفتم تیر«

ابوذر، پرسپولیس، پیام، کارگر، استقالل، حمید و تختی برگزار گردید، که تیم فوتبال 

  ابوذر با اقتدار کامل قهرمان مسابقات و تیم پرسپولیس نایب قهرمان گردید.

ساالن  ي بزرگ ي اولین بار فوتبال نهاوند پس از انقالب در ردهبرا 64-65سال 

هم قهرمانی تیم منتخب نهاوند در مسابقات قهرمانی فوتبال  موفقیت کسب کرد و آن

هاي همدان، مالیر، اسدآباد،  امتیاز در بین تیم 11استان بود. تیم نهاوند با کسب 

نی تیم نهاوند در این مسابقات، تویسرکان و بهار قهرمان گردید. با توجه به قهرما

مربی نهاوند آقاي عبدالوهاب صالح، به عنوان مربی منتخب استان، انتخاب گردید و 

عنوان  از شهرستان نهاوند دیانوش شکوهی، بهرام شکوهی، شهریار شمس، به

  بازیکنان منتخب استان، انتخاب گردیدند.

، علی ترابی، یعلی عظیم در تیم منتخب استان بازیکنانی مانند محمد بهگندم،

اي، مهدي مرشدلو، جالل حق نظري از همدان، ناصر و  رضا ترابی، اصغر قروه

منصور زمانی از مالیر، بهرام فتوت و عبدالحسین مالمیر از تویسرکان و دو نفر از 

اسدآباد عضویت داشتند. در این دوره از مسابقات، بازیکنان نهاوندي از بازیکنان 

  آمدند. ار تیم به حساب میاصلی و تأثیرگذ
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جمعی  باز هم در فوتبال نهاوند اتفاق جالبی افتاد و آن خروج دسته 64در سال 

تعداد زیادي از بازیکنان تیم فوتبال ابوذر و تشکیل مجدد تیم پاس با تشکیالت 

جدید بود. در این حرکت، نقش سرهنگ جالل هاشمی بسیار تعیین کننده بود؛ چرا 

مند شدند در تیم  فات اخالقی و صداقت ایشان، اکثر بازیکنان عالقهکه با توجه به ص

  ي ایشان بود، بازي کنند.  پاس، که سرپرستی آن برعهده

تیم فوتبال پاس در آن زمان با بازیکنان تیم فوتبال جهان آباد، که بازیکنان خوبی 

می، علی مانند قاسم دولتی، رضا پاریز، مجید احمدوند، کامران دولتی، پرویز هاش

زمانیان و لطیف زمانیان در اختیار داشت، ادغام شد و تیم پرقدرتی تشکیل گردید 

به دلیل داشتن اختالف داخلی و  63(توضیح این که تیم فوتبال پرسپولیس در سال 

  خداحافظی بازیکنانش از فوتبال، منحل شده بود).

  اسامی این تیم پاس عبارت بودند از:

ست)، کامران دولتی، رضا پاریز، شهریار شمس، سرهنگ جالل هاشمی (سرپر

دیانوش شکوهی، ایرج امیري، بهرام شکوهی، مجید احمدوند، رسول کرمی، عیدي 

ارغش، غالمرضا ترکاشوند، داریوش کیانی، مهدي شهبازي، علی خزایی، محمد 

بحیرایی، مهران مهرابی، شهرام رستگاري، ضرغام سوري، تیمور زمانیان، لطیف 

  ساز). سعید نصرتی و سید شجاع سیفی (مربی بدن زمانیان،

در کنار این فوتبال پرآوازه، بسیجیان فوتبالیست یکی پس از دیگري عازم 

 ،فوتبال ي هاي حق علیه باطل شدند و در این راستا شهداي عزیزي ازجامعه جبهه

چون سردار بزرگ اسالم شهید فرزاد سلیمانیان، شهید محمد حسین محجوب،  هم

یارمراد مرادي، شهید فردین خدارحمی، شهید محمدرضا سیف، شهید محمد شهید 
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مجیدي، شهید جواد حسن گاویار، شهید منوچهر برزویی، شهید احسان یزدانی، 

شهید شهاب رضایی و جانباز، مرحوم شعبان دارایی به انقالب و مملکت اسالمی 

محمدحسین جاللوند،  تقدیم گردید. جا دارد در همین جا یاد جانبازان فوتبالیست،

منوچهر امینی، شاهپور قپانوري، منوچهر شهبازي، ملک حسین جاللوند و... را 

  گرامی داریم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عکسی از شهداي فوتبالیست شهرستان نهاوند

هاي شهید فرزاد سلیمانیان، اعزام علی زمانیان، جمال بیگ،  یکی از فعالیت

فوتبال بود. تا آن  3ي  محمدرضا داودي به کالس داوري درجهفرهنگ سلیمانیان، 

ها نقشی  دادند و جوان زمان داوري مسابقات را معموالً افراد باتجربه و مسن انجام می

نداشتند. بعدها نیز افرادي چون جلیل شرفی، محمد متقی، امیر ظفري و شهاب 

  شدند. دار می شفیعیان داوري مسابقات را عهده

یارمراد مراديشهیدريصمد ظف شهیدمحمد مجیدي شهیدشهاب رضاییشهیدشهید محمدرضا سیف

  حسینشهید محمد

محجوب

فرزاد سلیمانیانشهید علی احسان یزدانیشهیدمنوچهر برزوییشهید 
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هاي جام ابوذر، جام  انجام مسابقات به صورت منظم، در قالب بازيچنین،  هم

ي دوم، حضور قهرمان  هاي دسته هفت تیر و جام حذفی در طول سال، قهرمانی تیم

ي اول به  ي اول سال بعد، سقوط تیم آخر دسته ي دوم در مسابقات دسته تیم دسته

ي اول و دوم  هاي دسته ي تیم ها و بازیکنان کلیه ي دوم، تشکیل پرونده براي تیم دسته

ي اول و بر خورد جدي با سرپرستان،  هاي دسته و سوم، تقسیم تمرینات بین تیم

مربیان، بازیکنان مرتبط با استعمال دخانیات در اماکن ورزشی (استادیوم) از جمله 

هاي مذهبی، از جمله شرکت وزرشکاران در  اقدامات این دوره بود. ترویج برنامه

تر از همه حضور فعال  ها و مهم سیاسی جمعه، حضور در راهپیمایی –ي نماز عباد

  هاي تیم فوتبال در این زمان بود. هاي حق علیه باطل نیز در برنامه در جبهه

نویسد:  اش خطاب به بازیکنان می نامه شهید فرزاد سلیمانیان در قسمتی از وصیت

کنید و از یک باخت هم  حال نشوید که خدا را فراموش از یک برد آن قدر خوش«

قدر ناراحت نشوید که از خدا غافل شوید، بلکه همیشه و در همه حال به فکر  آن

) 1364در سال  5بعد از شهادت فرزاد سلیمانیان (در عملیات کربالي ». خدا باشید

برادر ایشان فریبرز سلیمانیان مسئولیت هیئت فوتبال و اسداهللا (مظفر) کرمی دبیري 

  ه گرفتند.آن را برعهد

هاي جامع این هیئت و بها دادن به جوانان و نوجوانان، فوتبال در  ریزي با برنامه

این شهرستان رشد و توسعه یافت. در دوران مسئولیت فریبرز سلیمانیان تیم منتخب 

ي استان  قهرمان مسابقات فوتبال استان شد و به عنوان نماینده 1367نهاوند در سال 

در اردبیل شرکت نمود. در مسابقات جام فلق، که اولین » جام فلق«در مسابقات 

ي کشور  اي در چند منطقه گردید، به صورت منطقه ي آن در کشور برگزار می دوره
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برگزار شد و تیم نهاوند به نمایندگی از استان همدان در گروه چهارم این مسابقات 

  هاي اردبیل، خوي و قزوین هم گروه شد.  با تیم

چون علی دایی، مقصود بایرامی و بهنام  ه در آن زمان بازیکنانی همتیم اردبیل ک

هاي پرقدرت این دوره از مسابقات بود. تیم نهاوند با  دولت در اختیار داشت از تیم

ي مساوي دست یافت و گل تیم نهاوند را  این تیم در روز اول این مسابقات به نتیجه

ي این مسابقات، بازي را با  امهغالمرضا (توکل) جعفري به ثمر رساند و در اد

مساوي کرد.  1بر  1ي  به تیم خوي واگذار و با تیم قزوین به نتیجه 1بر  2ي  نتیجه

در آن سال تیم اردبیل به مقام قهرمانی مسابقات جام فلق دست یافت و تالش 

بان) در روز اول دیدنی بود و با مصدومیت وي بهرام شکوهی  اهللا نصرتی (دروازه فتح

  گزین ایشان گردید. جاي

  انداز: عبارت 15ي شمارهاسامی بازیکنان تیم نهاوند در مسابقات جام فلق درعکس

  

اهللا نصرتی، غالمرضا جعفري، مهران  ایستاده از راست: فرهنگ سلیمانیان (مربی)، فتح

شهبازي، عبدالرضا علی بخشی، اردشیر کهکدانی، شهریار شمس، علی خزایی و محمدرضا 

  .مربی)داودي (
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ردیف نشسته وسط: رضا پاریز، بهرام شکوهی، رضا محمد حسینی، شهرام رستگاري، 

  .سعید نصرتی، محمد بحیرایی

نشسته پایین: علی میرزا علی بخشی، حسین شهبازي، عبداهللا بحیرایی، جمال ظفري و 

  .محمود خسرونژاد

  

قهرمان استان ) به رهبري عبدالوهاب صالح 1368تیم نهاوند مجدداً در سال بعد (

گردید و چون قرار شد تیم منتخب استان در مسابقات لیگ کشور در لیگ قدس 

شرکت نماید، لذا طی حکمی از سوي هیئت فوتبال استان، عبدالوهاب صالح، به 

عنوان سرمربی و بازیکنانی از جمله شهریار شمس، دیانوش شکوهی، بهرام 

ا جعفري، محمدحسین جعفري شکوهی، مجید احمدوند، شهرام رستگاري، غالمرض

  هاي خوبی از تیم استان همدان ارائه شد. انتخاب شدند و در آن دوره بازي

» فرهنگ سلیمانیان«ي کوتاه، برادر ایشان  بعد از فریبرز سلیمانیان، در یک مرحله

ي تربیت بدنی) به عنوان  طی حکمی از طرف محمود قیطاسی (سرپرست وقت اداره

به عنوان » تیم جوانان نهاوند«صوب گردید. در این دوران رئیس هیئت فوتبال من

داري  کنان مستعد و آیندهیقهرمان استان به مسابقات کشوري راه یافت. در این تیم باز

به نام مهران مهرابی، غالمرضا مهر کیان، حسین شهبازي، پرویز تقدیري و واحد 

  گري عضویت داشتند.رضایی، برادران شهبازي (رضا و علی محمد) و بازیکنان دی

سرپرستی هیئت فوتبال، پس از فرهنگ سلیمانیان، به محمدحسین جاللوند 

به » جام ابوذر«واگذار شد. وي با جدیت فراوان و برگزاري مسابقاتی تحت عنوان 

  فوتبال رونقی بخشید.
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  فوتبال              فوتبال

  

  جع النّاسِ منْ غَلَب هواهعلی(ع): اَشْ

  

  جام ابوذر

  

مناسبت آغاز دهمین سالگرد شهداي گروه ابوذر نهاوند یکدوره مسابقات  به

اند در این جام  مند که مایل هاي عالقه ي تیم دد. از کلیهگر فوتبال برگزار می

بایست  شرکت نمایند لیست اسامی تیم خود را همراه با مربی و سرپرست که می

به  10/12/61شنبه  لغایت سه 30/11/61نفر نباشند از تاریخ شنبه  18بیش از 

  برادر محمد ابوالفتحی سرپرست استادیوم تختی ارائه نمایند.

هائی که بعد از اتمام مهلت فوق مراجعه  ي تیم گردد کلیه اعالم میضمناً 

  گونه حقی جهت شرکت در مسابقه را نخواهند داشت. نمایند هیچ

  

شوراي سرپرستی تیم فوتبال ابوذر   ي تربیت بدنی شهرستان نهاوند  اداره

  نهاوند
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اب صالح به دوران دوم فوتبال نهاوند، بعد از انقالب اسالمی، با انتخاب عبدالوه

ي تربیت بدنی  عنوان ریاست هیئت فوتبال با حکم غالمرضا جعفري رئیس اداره

) اتفاق افتاد. وي، که از بازیکنان با تجربه و از مربیان سازنده شهرستان نهاوندوقت (

و خوش نام استان و کشور بود، با استفاده از هیئتی متشکل از نیروهاي مجرب و 

ر بین جوانان و نوجوانان رونق بخشید و توسعه داد. در آموزش دیده، فوتبال را د

» پیروزي، استقالل، گسترش، گلشن، بنیاد شهید و مهاجر«هایی چون  ها تیم این سال

تر شهرستان (تختی، میالد،  هاي قدیمی پا به عرصه ظهور گذاشتند و در کنار سایر تیم

  تر کردند. غ و داغکارگر، پیام، پاس و ابوذر) تنور مسابقات شهرستان را دا

  

  تیم پیروزي

بود. مرحوم شعبان » باشگاه پیروزي«ها تیم  هاي خوب این سال یکی از تیم

شد، این باشگاه را تأسیس کرد.  دارایی، که از فعاالن فوتبال شهرستان محسوب می

وي با همکاري محمد متقی، از داوران فوتبال و کورش گل زردي، که از تیم پیام به 

ملحق گردید، مسئولیت تیم را به عهده گرفت. بازیکنان تیم پیروزي  این باشگاه

عبارت بودند از: پرویز تقدیري، ولی اهللا بهمنی، دهقان ظفري، علی ظفري، منصور 

اهللا گودرزي  ترکاشوند، امیدنوروزي، حجت... شهبازي، پیرزادي، شهرام ذکایی، مهران

  ساز).  و سید شجاع سیفی (مربی بدن

  

  اند از: عبارت 16ي  یکنان در عکس شمارهسایر باز
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ایستاده از راست: سرهنگ کامران دولتی (قسمتی از صورت ایشان چاپ شده)، مهرداد 

اسدي، شهرام یاوري، محمد نوروزي، کورش قپانوري، مسعود فلک الدین، شعبان دارایی 

  .(مربی)، قاسم کیانی (سرپرست)

ه پوش، کریم سلطانی، کورش گل زردي، علی یساهللا سردار، حسین  نشسته از راست: ولی

  احسان زورآوند و پیمان غالمی.

  

  تیم فوتبال بنیاد شهید (شاهد)

است که زیر پوشش » تیم فوتبال شاهد«هاي پرقدرت نهاوند  یکی دیگر از تیم

بنیاد شهید این شهر قرار داشت و افتخاراتی در سطح شهرستان و استان به دست 

مت مسئول بنیاد شهید وقت، علی حسن زمانیان و رحمت زمانیان آورد. این تیم با ه

هاي اول تعداد زیادي از بازیکنان سایر  و تیمور زمانیان، شکل گرفت و در همان سال
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ها، از جمله محمد بحیرایی، فریبرز سلیمانیان، پرویز هاشمی و خسرو هاشمی  تیم

  (مربی تیم) به آن پیوستند.

اند  کنید، که عبارت شاهدرامالحظه میبازیکنان تیمجمعی از 17ي  درعکس شماره

  از:

  

پور، مظفر ایمانی،  ایستاده از راست: علی حسن زمانیان، محمدرضا زمانیان، گودرز ولی

ي دارایی وقت)  سعید علی بخشی، لطیف زمانیان، قاسم زمانیان، عزت کولیوند (رئیس اداره

  بخشی (سرپرست) رضا علی اله نصرتی، علی فتح

ترکمان، قباد ظفري، علی زمانیان، عبداهللا  ...شسته از راست: کیانفر سیف، محمد زمانیان، ن

  اهللا زمانیان زمانیان، روح

بودند از: علی عباس علی بخشی، بهروز زمانیان، مجید  سایر بازیکنان عبارت

کیانی، قباد سوري، سعید علی حسینی، پرویز زمانیان، محمود خسرونژاد، حسن 

  داود ساکی و حمید زمانیانطاهري، 
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  تیم مهاجر (مهاجرین)

اغلب بازیکنان این تیم از شهرهاي خرمشهر و آبادان بودند که به دلیل وقوع 

  جنگ تحمیلی در نهاوند اقامت داشتند. جمعی از بازیکنان این تیم عبارت بودند از:

علی قاسمی، جمال بیگ، سعید نصرتی، شهرام ذکایی، احمد گراوندي، سید 

  جت نجفی، برادران سلگی (علی کوثر، علی اصغر، نوذر، کیومرث) و یاري ساکیح

  

  

  تیم فوتبال میالد

بود. این تیم توسط » تیم فوتبال میالد«هاي باشگاهی آن دوره  یکی دیگر از تیم

کسوتان فوتبال شهر، که حق زیادي بر گردن ورزش فوتبال  شاهپور قپانوري، از پیش

شد و از معدود  نوجوان آن زمان دارد، سرپرستی می شهر و بازیکنان جوان و

گرایی و جذب نوجوانان بود و اکثر  ي تیم بر جوان هایی بود که اساس و پایه تیم

بازیکنان خوب این شهر تمرینات خود را از همین تیم شروع کرده بودند. این تیم 

براي مدتی تحت پوشش سازمان گوشت کشور قرار گرفت و سید شجاع سیفی 

  براي مدت یک سال به عنوان مربی در این تیم فعالیت داشت.

  

  

  18ي  جمعی از اعضاي تیم میالد: در عکس شماره
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ایستاده از راست: محمد کامیاب، سعید جانجان، ایوب بختیاري، مهدي قپانوري، قاسم 

  ساکی، احسان شیرزادي، غالمرضا گروسی، شاهپور قپانوري (سرپرست)

یب زنگنه، غالمرضا کولیوند، جعفر محجوبی، مهرداد جهانیان، اصغر نشسته از راست: مص

  جهانیان

  

  تیم فوتبال حمید

این تیم توسط امیر ظفري برادر مرحوم حمید ظفري تشکیل گردیده بود و از 

ها به رقابت  رفت، که در کنار سایر تیم هاي مطرح و پرطرفدار شهر به شمار می تیم

  ي جوانان شهرستان، قهرمان بود. رده ، در1360پرداخت و در سال  می

  

  19ي  جمعی از بازیکنان تیم فوتبال حمید در عکس شماره
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پور، حمید  ایستاده از راست: امیر ظفري (مربی)، منوچهر امینی (سرپرست)، بهمن زرین

اهللا سلگی، ولی حیدري، فرهنگ ساکی، حسن  معصومی، رضا جعفري، احسان یزدانی، فتح

  .رشیدي، الی اله مالمیر و منصور رشیدي طاهري، محمدرضا

نشسته از راست: احسان سیف، رضا محمودي، محسن قیاسی، غالمرضا بازرگان، رضا 

  .شهبازي، علی محمد شهبازي، مسعود اسد بیگی و سعید ظفري

سایر بازیکنان تیم حمید عبارت بودند از: غالم مهر کیان، صمد مهر کیان، رسول محمدیان 

  و... .

پرداختند  با هم به رقابت می» جام شهداي هفتم تیر«عنوان ها هرساله تحت ماین تی

هاي این مسابقات به شمار  هاي پاس، ابوذر، پیام و... از پرافتخارترین تیم و تیم

  رفت. می

در این زمان مسابقات فوتبال قهرمانی استان از حالت منتخب خارج شده بود و 

ي این مسابقات، دو تیم پاس و  اولین دوره شد. در به صورت باشگاهی برگزار می

در مسابقات استانی شرکت نمودند. در  ،به عنوان نمایندگان شهرستان ،بنیاد شهید
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ي مسابقات، تیم پاس به فینال راه یافت و متأسفانه در نهاوند در زمین  دومین دوره

ام دوم نائل خودي نتیجه را به تیم فوتبال بانک صادرات همدان واگذار نمود و به مق

  گردید.

در زمان غالمرضا جعفري (رئیس تربیت بدنی وقت) بر اثر اختالف نظرهایی که 

اهللا فارغ از  بین ایشان و عبدالوهاب صالح، رئیس هیئت فوتبال، به وجود آمد، حجت

کارمندان تربیت بدنی و از قهرمانان سابق کشتی فرنگی به عنوان رئیس هیئت فوتبال 

سکاندار هیئت فوتبال نهاوند گردید. در این دوران نیز  1374انتخاب و تا سال 

ي استانی به دست آمد و در همین زمان ناصر پیرزادي  هاي زیادي در عرصه موفقیت

  و منوچهر امینی به عنوان دبیر هیئت فوتبال مشغول فعالیت شدند.

ان، هاي فدراسیون فوتبال و هیئت فوتبال است ، با توجه به سیاست1372در سال 

براي اولین بار توسط آقاي غالمرضا مهر کیان تشکیل شد » ي فوتبال مدرسه«کالس 

ي  که از آن پس، هر ساله شاهد شکوفایی نونهاالن مدرسهطوريو آغاز به کار کرد، به

اقدام باعث پیشرفت فوتبال اریم اینوفوتبال در سطح استان و کشور هستیم و امید

  ن و کشور گردد.نهاوند در سطح شهرستان، استا

ها هم چنان در  ها و فراز و نشیب ي این تالش و کوشش فوتبال شهرستان با همه

ها  گرفت. تا این که بعد از سال زمین خاکی (استادیوم شهید سلیمانیان) انجام می

گیري گذشتگان و در زمان ریاست غالمعباس سعیدي (رئیس تربیت  تالش و پی

دریغ محمدرضا (حسن) سیفی فرماندار وقت  هاي بی بدنی وقت) به همت و کمک

ي پنجاه بود، نهاوند صاحب زمین  هاي دهه نهاوند، که خود از بازیکنان فوتبال سال

استان  بدنی چمن شد. پس از انتخاب غالمعباس سعیدي به مدیریت کل تربیت
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همدان، سید کریم مقدسی مسئولیت تربیت بدنی نهاوند را به عهده گرفت و یک 

ار نفري، متشکل از سید کریم مقدسی، محمدرضا داودي، فریبرز سلیمانیان گروه چه

سازي زمین رابرعهده گرفتند و پس از سه ماه فعالیت گسترده، و مظفر کرمی آماده

کاري آن پایان یافت. لذا محمدرضا سیفی فرماندار وقت حق بزرگی بر گردن چمن

ادارات، به خصوص ي خودوهمکاريومعنوماديهاي فوتبال نهاوند دارند. زیراباکمک

  ي خود رساندند. به آرزوي دیرینهرا هاي نهاوندي  ي راه و ترابري، فوتبالیست اداره

ي کل تربیت بدنی (در سمت معاونت مدیر  رضا جعفري به اداره با انتقال غالم

کل)، مسئولیت تربیت بدنی نهاوند به سید کریم مقدسی واگذار شد. ایشان پس از 

به سید شجاع سیفی و دبیري  1375غ مسئولیت هیئت فوتبال را از سال حجت فار

ي مسابقات قهرمانی  هیئت فوتبال را به شهریار شمس واگذار کرد. در ادامه

داري در سطح شهرستان به  ي تیم هاي استان همدان با تحوالتی که در نحوه باشگاه

با تالش  ،ي حیات را نداشت ه، که از لحاظ مالی توان ادام»تیم پیام نهاوند«عمل آمد 

اهللا افصحی و منوچهر  شیر رضایی و حمایت آقایان منوچهر رهبر، ولی و همت علی

ي دوم استان  شهبازي زیر پوشش بانک ملت قرار گرفت و در مسابقات لیگ دسته

  ي یک صعود کرد.  قهرمان شد و تحت عنوان تیم بانک ملت به لیگ دسته

این تیم در مسابقات لیگ استان در همین زمان تیم  ي کار، جهت تقویت در ادامه

هاي شهریار  پیروزي نهاوند، که مرحوم شعبان دارایی را از دست داده بود، با رایزنی

شمس و علی خزایی باز زیر پوشش بانک ملت قرار گرفت و به تیمی فعال و داراي 

قهرمان جام تشکیالت قوي تبدیل گردید. در آن سال تیم بانک ملت با تمام قوا 

هاي همدان گردید و مسئولین وقت هیئت فوتبال استان اعالم کردند که تیم  باشگاه
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بانک ملت نهاوند باید در سال بعد در سوپر جام استان شرکت نماید اما بعداً، به 

سبب اختالفاتی که متأسفانه بین بازیکنان و مسئولین تیم ایجاد شد، تعدادي از 

ك کردند و نهایتاً تیم در سوپر جام استان نتیجه نگرفت و بازیکنان، این تیم را تر

 مسئولین بانک ملت مجدداً تیم را به باشگاه پیروزي واگذار کردند و این تیم هم

  هاي نهاوند منحل گردید. بعضی از دیگر تیم مانند

منوچهر رهبر (مدیر)، ولی اهللا افصحی  عبارت بودند از اعضاي تیم بانک ملت

بازیکنان: علی ظفري، حسین سیه و  ، کورش گل زردي (مدیر فنی)(سرپرست تیم)

 20ي  چنین سایر بازیکنان در عکس شماره هم .پوش، واحد رضایی، حسین شهبازي

  اند از: عبارت

  

ایستاده از راست: شهریار شمس (سرمربی)، بهرام شکوهی، پیمان قیاسی، سعید علی 

  زورآوند. بخشی، کورش قپانوري، رضا علی بخشی و احسان

نشسته از راست: محمد خسرونژاد، حسین سیه پوش، محمد نوروزي، ایرج سلطانی و 

  محمود خسرونژاد
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بعد از انحالل تیم بانک ملت، فوتبال نهاوند دچار رکود شـد، بـه طـوري کـه در     

مجـدداً فوتبـال    1377استان براي مدتی جایگاه مطلوبی نداشت، تا این که در سـال  

ي وجـود   پـا بـه عرصـه   » تـیم فرمانـداري  «ي گرفت و تیمی به نام ا نهاوند جان تازه

گذاشت و در همان سـال اول قهرمـان اسـتان شـد و بـه عنـوان نماینـده اسـتان، در         

داري (نظیـر ماشـین    هـاي ریشـه   مسابقات زیر گروه کشور راه یافت. این تیم بـا تـیم  

وین) هم گروه شد قز ي سازي تبریز، میالدي قم، ایران خودرو ارومیه، نیروي محرکه

) مسابقات را به صورت رفت و برگشت بـا افتتـاح مجتمـع    1377و در همین سال (

) در همین مجتمع برگزار کرد (جهت آشنایی بـا  1377فرهنگی ورزشی علیمرادیان (

فرهنگی ورزشی علمرادیان اثر محمـد رضـا    هي معرفی مجموع این مجتمع به کتابچه

  ).دیمراجعه کن 1378سال  نصرتی چاپ

هاي نسـبتاً قابـل قبـولی از خـود بـه       تیم فرمانداري نهاوند در این مسابقات بازي

کسوتان فوتبال و یکـی   معرض نمایش گذاشت. مربی این تیم پرویز هاشمی، از پیش

شـد و در کنـار ایشـان     هاي تحصیل کرده و با دانش شهرستان محسوب مـی  از مربی

هـا در قهرمـانی ایـن تـیم در      آن شهریار شمس از بازیکنـان مطـرح شهرسـتان بـود.    

  سزایی داشتند.  مسابقات استان و هدایت آن به مسابقات کشوري نقش به

جا دارد از همکاري و مساعدت علیرضا آشناگر (فرماندار وقت)، احسان رزاقـی،  

علـی   ،مهندس علیمرادیان، مجمع امور صنفی (هبت اهللا سیف، محمدرضـا سـوري)  

آیت اهللا علیمرادیان، محمد تقی شهبازي (شوراي شـهر   مرادیان تولیت بیمارستانیعل

شهردار وقت)،سید کریم مقدسی، جالل فاطمی(صـنف قصـابان)،    وقت) سعادتمند (

  هاي مادي و معنوي  نف طال فروشان) و همه کسانی که با کمکـمهندس هادیان (ص
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  قدردانی شود. ،خود در اعزام این تیم به مسابقات کشوري نقش داشتند

  اند از: عبارت 21ي  از بازیکنان این تیم در عکس شمارهجمعی 

  

ایستاده از راست: محمد کامیاب، شهریار شمس(مربی) پرویز هاشمی(مربی)، احسـان زور  

  آوند، محمد نوروزي، سعید علی بخشی، مجید کیانی و علی خزایی(سرپرست)

ین سـیاهپوش،  نشسته از راست: غالمرضا ترکاشوند، ارسطو عسگري، آرش احمدوند، حس

  سعید ابوالفتحی و محمد خسرو نژاد

اند از: شکراهللا کرمی(تدارکات)، محـرم روزبـه، مهـدي     سایر بازیکنان تیم عبارت

بهمنی، سـتار سـوري، پیمـان قیاسـی، فـرزاد رضـایی، مهـدي فـروردین و کـوهزاد          

  ترکاشوند.

ید شجاع دوران سوم بعد از انقالب را به ریاست س 76-77فوتبال نهاوند در سال 

سیفی در مسند هیئت فوتبال نهاوند آغاز کرد. در این زمان مجتمع فرهنگی ورزشـی  

ي مهنـدس محمـد    علیمرادیان، با امکانات بسیار خوبی که در این مجتمع بـه وسـیله  



87  )1310-1388ي فوتبال شهرستان نهاوند ( اي بر پیشینه تکمله

هـاي آن   حسین علیمرادیان ایجاد شده بود (هر چند تاکنون به طور کامل از ظرفیـت 

 وقت با حضور ریاست محترم جمهوري اسالمی 1377استفاده نشده است) درتیرماه 

شد و تحت افتتاح ،ي کشور سید محمد خاتمی و تنی چند از مسئولین بلند پایه ،ایران

ي ملی المپیک  زیر پوشش کمیته» پایگاه ورزشی قهرمانی المپیک غرب کشور«عنوان 

  جمهوري اسالمی قرار گرفت.

گذاري نمود. وجود احمد  نهاوند نام ي شکوفایی فوتبال توان دوره این دوره را می

سعادتمند، مدیر پایگـاه، باعـث گردیـد شـور و نشـاط زیـادي بـین ورزشـکاران و         

  مندان به ورزش در شهر ایجاد شود. عالقه

  

  تیم فوتبال امید المپیک غرب

هاي  از بین صد بازیکن جوان از استعدادهاي استان 1379این تیم در شهریور ماه 

نفر از ایـن   25روزي مربیان،  د. پس از چندین ماه تالش شبانهغرب کشور تشکیل ش

بازیکنان انتخاب شدند و به عضویت تیم المپیک غـرب درآمدنـد. ایـن بازیکنـان از     

شهرهاي مالیر، نهاوند، کرمانشاه، لرسـتان، اراك، خمـین، همـدان و... بـه ایـن تـیم       

هـاي غـرب    سـتعد اسـتان  دعوت شده بودند و این براي اولین بار بود که بازیکنان م

  کشور در یک تیم منسجم گرد آمده بودند. 

این تیم پس از چند ماه تمرین و آماده سازي، زیر نظر مربیان مجرب و پر تـالش  

چون داود سیاوشی، محمدرضا گل زردي، محمد خسروي و سعید علی بخشـی،   هم

مهیا ساخت. خود را جهت شرکت در مسابقات امید استان همدان و شهرستان نهاوند 

هایی از استعدادهاي نهفته در غـرب   در اولین بازي تدارکاتی این تیم در تهران، جرقه
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کشور شکوفا شد و در یک بازي منسجم و قـوي توانسـت جوانـان سـایپاي تهـران      

مغلوب سـازد   2بر 5ي  هاي ایران) را در زمین خود با نتیجه (قهرمانان جوانان باشگاه

  ي مساوي دست یابد. ابل امید سایپاي تهران به نتیجهو در یک بازي زیبا در مق

  اند از: اعضاي این تیم در مقابل سایپاي تهران عبارت

جلیل قپانوري، رضا مرادي، سعید فتحی زادان، رسول جاسمی، مهـدي موسـوي،   

چاله، حمید ناگهی، حسـین   عباس جوانمرد، رضا فرجی، مهدي فروردین، یاسر چاله

د بیگی، حمید مرادي، سجاد شیخی، محسن وحیدنیا، امیـر  کلهر، حسین عبدي، سجا

  نوروزي، مهدي گنجی، حیدر فاضلی

احمد سعادتمند (مدیر عامل) داود سیاوشی (سرمربی) کوروش گل زرد (مربـی)  

  سعیدعلی بخشی (کمک مربی) و غالمرضا هادیان (سرپرست).

ي تـدارکاتی در  تیم امید المپیک غرب پس از بازگشت از تهران با انجام چند بـاز 

ي ورزشی علیمرادیان خود را جهـت شـرکت در مسـابقات امیـدهاي      زمین مجموعه

استان آماده کرد و با آمادگی کامل راهی مسابقات امیـدهاي اسـتان شـد و بـا پشـت      

ي نهایی  هایی چون امید مالیر، امید توسیرکان، امید اسدآباد، به مسابقه سرگذاشتن تیم

پیـروز گردیـد و    2بـر  3ي  ن راه یافت و در پایان بـا نتیجـه  با تیم امید پیروزي همدا

  ي استان در مسابقات امیدهاي کشور شد.  نماینده

این تـیم، همزمـان بـا مسـابقات امیـدهاي اسـتان همـدان، در مسـابقات داخلـی          

هاي نهاوند شرکت نمود و با پشت سر نهادن حریفان خـود بـا تـیم پیـروزي      باشگاه

مغلـوب سـاخت و خـود را     2بر 4ي  فت و این تیم را با نتیجهنهاوند به فینال راه یا

  ي اول استان همدان معرفی نمود. ي قدرتمند نهاوند در مسابقات لیگ دسته نماینده
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تیم المپیک جهت آمادگی کامل تا حضور در مسابقات کشـوري، بـا انجـام چنـد     

ن اعزامـی بـه   هاي قدرتمنـد، از جملـه تـیم ملـی جوانـان ایـرا       بازي تدارکاتی با تیم

کرد. در همین راستا، پس از موافقت مهنـدس محمـد    مسابقات کانادا خود را مهیا می

ي فرهنگی علیمرادیان مبنی بر تشـکیل باشـگاه    گذار مؤسسه حسین علیمردایان بنیان

ایران سویچ و سـاپتاي نهاونـد زیرنظـر مـدیریت وقـت مؤسسـه و انتصـاب احمـد         

پا به مسابقات » امید ساپتا«امید المپیک غرب با نام سعادتمند به مدیریت باشگاه، تیم 

ي یک کشور نهاد (ر. ك. گزارش باشگاه ایران ورزشی ایران سویچ و  امیدهاي منطقه

 10ي  ي فرهنگــان شــماره نامــه ســاپتاي نهاونــد، بــه قلــم احمــد ســعادتمند، فصــل 

  ).186ي صفحه

ر منطقـه یـک بـه رقابـت     تیم امید ساپتا با تیم امید کرمانشاه، کردسـتان، ایـالم د  

پرداخت و توانست بر حریفان خود، یکی پـس از دیگـري، فـایق آیـد و بـه عنـوان       

  دور بعدي مسابقات راه یابد.به قهرمان امیدهاي منطقه یک کشور شناخته شود و 

کشـور   3ي  در دور بعدي مسابقات، تیم امیـد سـاپتا بـه مصـاف قهرمـان منطقـه      

غلوب نمود و به یک هشـتم نهـایی مسـابقات امیـد     (آذربایجان) رفت و این تیم را م

کشور راه یافت. در همین زمان مسابقات قهرمانی لیگ برتر استان همدان آغاز گردید 

و تیم امید ساپتا نیز با این مسابقه درگیر شد و جهت کسب قهرمانی زحمات فراوانی 

اي کشور و تم نهایی امیدهشي یک ه تحمل کرد. توأم بودن همزمان مسابقات مرحله

ي کـافی   مسابقات لیگ استان باعث گردید که تیم امید ساپتا به دلیل نداشـتن تجربـه  

ي  بازیکنان و به تحلیل رفتن توان و نیروي آنان در دو تورنمنت مختلـف بـه نتیجـه   

هاي امیـد   ، که بین تیم1مطلوب دست نیافت و در مسابقات امیدهاي کشور در گروه 
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الل اهواز، امید سایپاي تهران و امیـد سـاپتا نهاونـد برگـزار     استقالل تهران، امید استق

  گردید، به مقام چهارم امیدهاي کشور نایل گردید.

  اسامی تیم فوتبال امید ساپتا در مسابقات قهرمانی کشور:

جلیل قپانوري، رضا مرادي، حسین خزایی، مهدي موسوي، مـراد میـان دربنـدي،    

یدیان، علـی حیـدر فاضـلی، یاسـر     رسول جاسـمی، حمیـد نـاگهی، علیرضـا جمشـ     

چاله، سجاد شیخی، سجاد بیگی، امید نوروزي، مهدي گنجی، محسن وحیـدنیا،   چاله

مهدي قهري، مهدي بختیاري، مهدي جاللـی، داود سیاوشـی (سـرمربی)، غالمرضـا     

  هادیان (سرپرست)، احمد سعادتمند (مدیرعامل)

 22ي  الل تهران در عکس شمارهاسامی بازیکنان تیم امید ساپتا در مقابل امید استق

  اند از:  عبارت

  

بازیکنان: مراد میان دربندي، سـجاد شـیخی،    ،ایستاده از راست: داوود سیاوشی (سرمربی)

  .د فتحی زادان، جلیل قپانوري و احمد سعادتمند (مدیرعامل)یامید نوروزي، رضا فرجی، سع

  .چاله هدي موسوي، یاسر چالهنشسته از راست: حمید ناگهی، سجاد بیگی، حیدر فاضلی، م
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تـیم (پیـروزي همـدان، فجـر همـدان،       6ي اول استان همدان بین  مسابقات دسته

شهرداري رزن، آموزش و پرورش مالیر، ذوب فلزات بهار و ساپتاي نهاونـد) انجـام   

گردید، که در پایان دور رفت و برگشت، تیم ساپتاي نهاوند به قهرمانی این مسابقات 

د را جهت مسابقات لیـگ دوم کشـور آمـاده کـرد. در ایـن زمـان       دست یافت و خو

هاي خوزستان، لرستان،  جویی از چند بازیکن مطرح از استان )، این تیم با بهره1381(

کرمانشاه و همدان مصمم بود تا با کادر جدید مربیگري خود توسط احمد سعادتمند 

وتبال شهرستان فراهم نماید. ي روشنی براي ف مدیر باشگاه ایران سویچ و ساپتا، آینده

لذا طی حکمی، داود سیاوشی (سرمربی) غالمرضا شیروانی (مربی)، عبدالرضا بیـات  

کسوتان فوتبال غرب کشور (سرپرست)  (مربی بدن ساز) و دیانوش شکوهی از پیش

  منصوب گردیدند.

در یک کـار فرهنگـی بـا حضـور      81-82این تیم در اولین فعالیت خود در سال 

المللی کتاب، بین ورزش و فرهنگ رابطه برقـرار کـرد و طـی     ر نمایشگاه بینیافتن د

المللی  چنین با رئیس نمایشگاه بین وارشاداسالمی وهمنشستی با معاونت وزیرفرهنگ

را در باشگاه ایران سویچ و ساپتا گرفـت در   پور)، قول تأسیس یک کتابخانه (رمضان

  در نمایشگاه مطبوعات دیدن نمود. فرداي نهاوند ي یک حرکت فرهنگی از غرفه

هاي قدرتمندي چون پیروزي و پیکـان   یماین تیم با انجام چند بازي تدارکاتی با ت

اصفهان و ذوب آهن اصفهان، خود را جهت مسابقات اکلیل تهران، سایپاي تهران، پلی

  .قهرمانی مناطق کشور با کادر زیر، براي صعود به لیگ یک کشور، آماده ساخت

: محرم روزبـه، عبـاس بحیرایـی، رضـا مـرادي،      این تیم عبارت بودند از کنانبازی

اکبر مسلمی، کورش قپانوري، علیرضا فتحی زادان، رسول جاسـمی، مـراد میـان     علی
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 هاویل، رضا فرجی، حمید ناگهی، علـی حیـدري، محمـد نـوروزي،     اهللا دربندي، فتح

شیخی، ارسطو عسگري، علیرضا جمشیدیان، علی حیدر فاضلی، سجاد بیگی، سجاد 

چالـه، مهـدي بهمنـی و سـعید      علی کولیوند، ستار سوري، امید نوروزي، یاسر چالـه 

  و عوامل اجرایی عبارت بودند از: صدیقی

ساز(عبدالرضـا   سرمربی (داود سیاوشی)، مربی (غالمرضا شـیروانی)، مربـی بـدن   

کات(مراد بیات)، سرپرست(دیانوش شکوهی)، مدیر باشگاه(احمد سـعادتمند)، تـدار  

امـور مـالی و کـارپردازي (پرویـز تقـدیري،      و نظري) روابط عمومی(رضـا سـیف)   

  .علی طاهري، محمد جعفر شهبازي و محمدحسین جعفري) قربان

)، 1382ساالن ساپتاي نهاوند( جمعی از بازیکنان تیم بزرگ 23ي  در عکس شماره

  :ي استان در قهرمانی لیگ مناطق کشور، به این شرح است نماینده

  

ایستاده از راست: محمد نوروزي، سجاد شـیخی، سـتار سـوري، علـی کولیونـد، جلیـل       

  .قپانوري، سعید علی بخشی و داود سیاوشی(سر مربی)

  .نشسته ازراست: حمید ناگهی، سجاد بیگی، امید نوروزي، رسول جاسمی و مهدي موسوي
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ي بـاالتر   حلههاي رفت و برگشت، متأسفانه از صعود بر مر تیم ساپتا پس از بازي

  بازماند.

ي  شود در باشگاه ایران سویچ و ساپتا، عـالوه بـر فعالیـت در رشـته     یادآوري می

نوردي)، دو و میـدانی،   ها نظیر کشتی، سنگ نوردي (صخره در سایر ورزش ،فوتبال

گرفت، که به قهرمانی این رشته در  اي انجام می سواري و... فعالیت گسترده دوچرخه

ایـن باشـگاه بـه     يها مللی منجر گردید. جهت آشنایی با برخی فعالیتال کشور و بین

  این منابع مراجعه نمایید.

الف) باشگاه ورزشی ایران سویچ و ساپتاي نهاوند تأسیس شـد، گـزارش احمـد    

  ؛186ص 10ي  ي فرهنگان شماره سعادتمند، فصل نامه

ویچ و سـاپتاي  المللی باشگاه ایران س هاي کشوري و بین ب) چند خبر از موفقیت

  ؛199ص  11ي  ي فرهنگان شماره نهاوند، فصل نامه

، فصل 81هاي باشگاه فرهنگی ورزشی ایران سویچ و ساپتا در تابستان  ج) فعالیت

  .199ص 12ي  ي فرهنگان شماره نامه

ي تربیت  ، زیر نظر مربیان با دانش و تجربه»ي فوتبال مدرسه«ها نیز  در همین سال

چون غالم مهر کیان، عبدالرضا بیـات، داود سیاوشـی،    نهاوند همهاي  بدنی آموزشگاه

  واحد رضایی و جالل فریادرس تشکیل گردید.

  ي تاریک این دوران:  اما نقطه

دار شهر (نظیر ابوذر، پاس، پیام، بنیاد شهید، تختـی)   هاي ریشه ) انحالل اکثر تیم1

هـا، ماننـد    ایـن تـیم  گیـري سرپرسـتان    چنین کنـاره  به دلیل مشکالت اقتصادي و هم

  و محمد ابوالفتحی؛  ودرزيهاشمی، خدایار گ سرهنگ جالل
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هاي ورزشـی بـا    ي تربیت بدنی و هیئت ) ناهماهنگی و وجود اختالف بین اداره2

(پایگاه المپیک غرب کشور) که  علیمرادیان ي ورزشی احمد سعادتمند مدیر مجموعه

ایگاه منجر گردیـد و بعـدها نیـز بـه     گیري احمد سعادتمند از مدیریت این پ به کناره

  انحالل باشگاه ایران سویچ و ساپتا انجامید.

اي، احمد سعادتمند بـه   درجه 180اما این پایان کار نبود، چرا که با یک چرخش 

ي تربیت بدنی نهاوند انتخاب شد و سید کریم مقدسی رئـیس   عنوان سرپرست اداره

هاي نه چنـدان مطلـوب احمـد     از ویژگیي تربیت بدنی بازنشسته گردید. یکی  اداره

گـاه  یاپي ورزشـی علیمرادیـان (   در مجموعـه  شتیسعادتمند این بود که زمان مـدیر 

داد لـیکن   ي تربیت بدنی و هیئت ورزشی شهرستان بهایی نمی المپیک غرب) به اداره

ي تربیت بدنی منصوب شد و مدیریت باشگاه ایران سویچ و  وقتی به سرپرستی اداره

ي ورزشـی   چـون و چـرا از مجموعـه    ي بـی  را نیز داشت، خـود را در اسـتفاده  ساپتا 

فوریان ینظرهایی با پرویز ص له به بروز اختالفئدانست واین مس  علیمرادیان محق می

هاي به نام ورزشـی دو   دیان، که خود از چهرهاي ورزشی علیمر مدیر جدید مجموعه

ي تربیت بـدنی   مند در مسئولیت ادارهمیدانی در آسیا بود، منجر گردید. احمد سعادت

اي که به فوتبال داشت مجدداً تیمـی بـه نـام گاماسـب      نیز به دلیل عالقه و وابستگی

  تشکیل داد.

هـاي   فوریان در پایگاه المپیک غرب کشـور تـیم  یدر زمان مدیریت آقاي پرویز ص

ــه  ــب مدرس ــدي در قال ــان    جدی ــري آقای ــا مربیگ ــان ب ــان، جوان ــال، نوجوان ي فوتب

بخشی و محمد خسـروي در مجتمـع    الدعوه، کورش گل زردي، سعید علی تجابمس

  ورزشی علمیرادیان به فعالیت پرداختند.
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طوري که همشهریان عزیز مستحضـرند از دیربـاز فوتبـال نهاونـد در اکثـر       همان

ها یکی از مدعیان قهرمانی در سطح استان بوده و هست. با توجـه بـه سیاسـت     سال

بــه بعــد یکــی از دســتور کارهــاي هیئــت فوتبــال کشــور،  75فدراســیون، از ســال 

ي فوتبال)، نوجوانان، جوانان و  اي فوتبال (مدرسه گذاري بر روي مدارس پایه سرمایه

هاي بسـیاري را   به بعد درخشش چهره 75امیدها بوده است. به همین جهت، از سال 

  ایم، از جمله: ها شاهد بوده در همین رده

رمانی تیم امیدها با مربیگري آقایان پرویـز هاشـمی و داود   قهرمانی و نایب قه-1

  )؛79-80سیاوشی در استان و اعزام به مسابقات کشوري (سال 

قهرمانی و نایب قهرمانی تیم جوانان در استان و اعزام به مسابقات کشوري با  -2

  )؛79-80مربیگري آقایان واحد رضایی و محمد جالل فریاد رس(سال 

ایب قهرمانی تیم جوانان به مربیگري آقایان غالمرضـا مهرکیـان و   قهرمانی و ن -3

  )؛79-80واحد رضایی و اعزام به مسابقات کشوري(سال 

در  78ها در سـال   ساله ها و زیر دوازده ي فوتبال، زیر ده ساله قهرمانی مدرسه -4

  استان و اعزام به استان گیالن و استان اردبیل؛

در استان و اعزام به مسابقات کشوري در  80در سال ها،  قهرمانی زیر ده ساله -5

  ایالم با مربیگري داود سیاوشی و عبدالرضا بیات؛

) بـا مربیگـري   80-81ها، در استان (سـال   کسب مقام اولی زیر چهارده ساله -6

  داود سیاوشی و عبدالرضا بیات.

در سـال  اعضاي تیم زیر چهارده سال ساپتا، قهرمان استان و نماینـده در کشـور،   

  اند از: عبارت 24+1ي  ، در عکس شماره81-80
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ایستاده از راست: داود سیاوشی(سرمربی)، پیام بیات، محمود فعلی، محمد مـالمیر، فریـد   

  .وند و امیر احمدي موسوي، اشکان معارف

  درویشی و محسن.ازراست:موسوي،سعیدزنگنه،فرهادگودرزي، سجادبیات، علیوسطردیف

امیر کرم بیگی، بابک سلگی، محمد چگینی، محمد امین، محمد گودرزي نشسته از راست: 

  و رامین فالحی.

هاي  نهاوند شاهد تحوالتی در خصوص تشکیل کالس 78-79-80هاي  در سال

ي تربیت بدنی نهاوند به مسئولیت سید کـریم مقدسـی و    آموزشی بود. با همت اداره

سـعادتمند و سـید شـجاع سـیفی      پایگاه المپیک غرب کشور با مدیریت آقاي احمد

  هاي آموزشی متعددي تشکیل یافت، از جمله: رئیس هیئت فوتبال، کالس

  ي فوتبال در پایگاه المپیک غرب کشور؛ کالس مربیگري مدرسه-1

هاي آمادگی جسمانی توسط مربیان خارجی و ایرانی به اسـامی   تشکیل کالس -2

  لمی از ایران؛ الموت و همسرش از کشور کوبا و علی اکبر پورمس
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مراد نظري (تدارکات) و ساز)  نشسته از پایین: همسر(زن)، الموت (مربی بدن 24+2عکس 

  در کنار ورزشکاران پایگاه المپیک.

  

) آسـیا توسـط هیئـت فوتبـال در     Dي دي ( تشکیل کـالس مربیگـري درجـه    -3

  استادیوم شهید سلیمانیان؛

  استان؛ي سه  اعزام پنج نفر به کالس داوري درجه -4

، جهـت  80ي اسـتان در سـال    اعزام آقاي واحد رضـایی بـه عنـوان نماینـده     -5

  ي کالس ارتقا در تهران زیر نظر مربی خارجی؛ گذراندن دوره

ي استان بـه سـنندج و شـرکت در     اعزام آقاي واحد رضایی، به عنوان نماینده -6

  ).Bي ب ( کالس مربیگري درجه

  ي نهاوند این همه تیم وجود  تهـال گذشـفوتب را درـؤال که چـخ به این سـدر پاس
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  توان گفت: شد وحاال این چنین نیست، می داشت و آن همه بازیکن خوب تربیت می

هـا همیشـه در    ها فعـال بـود، زیـرا اسـتعداد     اوالً در آن زمان فوتبال در آموزشگاه

، در ها از رونق بیشتري برخـوردار بـود   شوند و مسابقات آموزشگاه مدارس ظاهر می

ها معنی و مفهوم  صورتی که در حال حاضر چند سالی است که فوتبال در آموزشگاه

  واقعی خود را از دست داده است.

  هاي خاکی اختصاصی زیاد بود. هاي محلی و زمین ثانیاً تعداد تیم

ي لبـاس   ثالثاً سطح تورم و مشکالت مالی و توقعات کمتر بود، لیکن حـاال تهیـه  

جانبی شامل داوري، خط کشـی، اجرائیـات... باعـث رکـود در     هاي  ورزشی و هزینه

  ورزش فوتبال شده است.

هاي خوب قدیمی در قالـب مربـی یـا سرپرسـت در کنـار       رابعاً دیگر فوتبالیست

هاي ورزشی کمتر حاضر  ها حضور ندارند و به علت مشکالت کاري در استادیوم تیم

  شوند. می

  

  هاي فوتبال ترکیب هیئت

ي فوتبال در گذشته شامل یک نفر رئیس و یک نفـر دبیـر هیئـت    ها ترکیب هیئت

هـاي فوتبـال بـه صـورت      بود، در صورتی که قوانین فرق کرده است و امروز هیئـت 

  گیرند: هایی در قالب زیر شکل می کمیته

ي داوران  کمیته -5ي اجرائیات  کمیته -4دبیر  -3نایب رئیس  -2رئیس هیئت -1

  ي جوانــان کمیتــه -9ي مربیــان  کمیتــه -8آمــوزش  ي کمیتــه -7ي فنــی  کمیتــه -6

  ي انضباطی و... کمیته -13روابط عمومی  -12ي بانوان  کمیته -11امور مالی  -10
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  اند. ها در هر هیئت فوتبال فعال ي این کمیته اکنون کلیه هم

ي مورد بحث رئیس هیئت فوتبال سـید شـجاع سـیفی بـه دلیـل داشـتن        در دوره

بنا بـه   82گیري کرد و در بهار سال  ادتمند از هیئت فوتبال کنارهاختالف با احمد سع

درخواست و حکم مهندس اسداهللا شکوهی رئیس هیئت وقت فوتبال اسـتان، حکـم   

ریاست فوتبال نهاوند به اسم شهریار شمس رقم خورد. شـروع کـار ایـن هیئـت بـا      

ب رسول منعم به انتخا 82اختالف و مشکالت ایجاد شده در ورزش نهاوند، در سال 

ي تربیت بدنی نهاوند به جاي احمد سعادتمند منجـر   (مالیري) به سمت رئیس اداره

  گردید. 

از طرف دیگر، به دلیل واگذاري امور به بخـش خصوصـی و تغییـر در سیاسـت     

ي تـیم داري، کـار بـراي     هاي ورزش در بخش کالن کشور و باال بودن هزینه گذاري

ـ     هیئت جدید سخت ت فوتبـال بـا اسـتفاده از نیروهـاي مجـرب و      تـر شـد، امـا هیئ

متخصص در کادر خود، پرویز هاشمی، داود سیاوشی، واحد رضایی، اسداهللا کرمـی،  

کورش قپانوري، منوچهر امینی، ناصر پیرزادي، جلیل شرفی، شهاب شفیعیان و واحد 

، را هایی مقام 1382ي سال اول  ریزي مدون توانست طی سه ماهه صالحی و با برنامه

نایـب قهرمـانی   » تیم پیشتازان«از جمله قهرمانی فوتبال زیرشانزده سال استان توسط 

  کسب نماید. ،نوجوانان استان و مقام سومی جوانان استان

هاي جدیدي وارد میدان مسابقات شدند، از جمله تیم تختی (با  ي کار تیم در ادامه

پـاس (بـا    سـمی) تـیم  مدیریت یارولی سیف)، استقالل (اصـغر جهانیـان، افشـین قا   

مدیریت حاج شیخ محمد بحیرایی)، تیم گـرین (علـی قیصـري) کفـش رفاه(احمـد      

 قیاسوند) شهداي زرامین(مهدي قیصري)، پیـروزي نهاوند(حسـین سـیاهپوش) و در   
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ي فوتبال نهاوند به صورت دائمی و رسمی بـه نـام پیشـتازان     ین سال اولین مدرسها

 82سیاوشی تشکیل گردیـد و در تابسـتان سـال     داراي پروانه شد و با مدیریت داود

  فعالیت خود را آغاز نمود. 

هاي مختلف سنی بـه تـیم ملـی معرفـی      این تیم توانست بازیکنان فراوانی در رده

اند از: فرید موسوي، عضو تیم ملی نوجوانـان   ي این بازیکنان عبارت نماید، از جمله

)، محمـد چگینـی، محمـد    1383(شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا، در سـال 

)، فرهاد گودرزي(عضو تیم 83امین برزگر، رضا حیدري(دعوتی به تیم نونهاالن سال 

  سایپا تهران)، وحید علی آبادي و مصطفی یوسف زاده (به تیم پاس همدان).

که شروعشان از » گرین نهاوند«و » پاس نهاوند«حضور دو تیم  82از ابتداي سال 

ي یکـم اسـتان صـعود کـرد و      ي دوم استان بود، به لیگ دسـته از دسته 80-81سال 

هاي مدعی در این مسابقات بودند، به ویژه تیم پاس بـا مـدیریت    همواره یکی از تیم

عـدالتی و   خوب حاج شیخ بحیرایی، که اگر اندك شانسی چاشنی کار داشـت و بـی  

رمان مسابقات توانست قه هاي اول و دوم می ضعف داوران استان نبود، در همان سال

  هاي استان شود، موفقیتی که متأسفانه هیچ گاه براي این تیم حاصل نشد. باشگاه

قهرمان جام حذفی استان گردید و در دیـدار بـا تـیم     1385البته این تیم در سال 

دار و قدیمی کشور واگـذار   تراکتور سازي تبریز نتیجه را دو بر صفر به این تیم ریشه

حذف گردید. دیگر تیم لیگ استان تیم خوب گرین است که  کرد و از دور مسابقات

و مـدیریت  » داود سیاوشـی «با استفاده از نیروهاي با تجربه و جوان و مربی با دانش 

هاي استان در چند  هاي مطرح در مسابقات فوتبال باشگاه ، یکی از تیم»علی قیصري«

  آید. سال اخیر، به حساب می



101  )1310-1388ي فوتبال شهرستان نهاوند ( اي بر پیشینه تکمله

  پاس اسامی تیم

بحیرایی(مدیر عامل)، داود بحیرایی(سرپرست)، پرویز هاشـمی،  حاج شیخ محمد 

  ضایی، منوچهر امینی (مربیان) رریعلی ش

رضـا حیـدري،    و بازیکنان: داریوش بحیرایی، توماج سعیدنیا، محمد کامیاب، علی

محمد نوروزي، ارسطو عسگري، کـریم سـلطانی، امـین رهبـري، مجیـد خسـروي،       

  ر احمدوند و...اکب شکرانه ظفري، سجاد سیف، علی

  

  اسامی تیم گرین

علی قیصري(مدیر عامل)، داود سیاوشی(سرمربی)، و بازیکنان کـورش قپـانوري،   

  مسعود محسنی، صادق موسوي، احمد نوروزي، مجید موسیوند، محسن سیف و...

توان به تیم تختی اشاره کرد که مـدیریت   هاي مطرح در این دوره می از دیگر تیم

یارولی سیف عضو شوراي اسالمی شهر است. ایـن تـیم از بـدو    ي آقاي  آن به عهده

تأسیس توانسته است در سطح استان و کشور در مقطع سـنی جوانـان و امیـدها بـه     

توان به قهرمانی جوانان و امیدهاي استان  هاي خوبی دست پیدا کند، از جمله می مقام

 87و  86هـاي  ي دوم امیـدهاي کشـور در سـال    و صعود به مرحله 85و  84در سال 

اشاره نمود. این تیم از جوانان با استعدادي مانند شـاهین رفیـع زاده، میـثم راسـتگو،     

  علی ظفري، حامد ابوالفتحی و مهدي میرزایی برخوردار بود.

هاي مطرح در شهرستان، تیم پیروزي نهاوند است، که مـدیریت   یکی دیگر از تیم

اشگاه به عهده دارد و توانسته اسـت  آن را حسین سیاهپوش از بازیکنان قدیمی این ب

اي از یاران قدیمی پرسـپولیس و تعـدادي جوانـان بـا اسـتعداد بـا        این تیم را با عده
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در مسـابقات حـذفی اسـتان بـا      1383ي شخصی خود حفظ کنـد و در سـال    هزینه

مربیگري داود سیاوشی به مقام قهرمانی نایل گردد و به مسابقات حذفی کشوري راه 

این تیم در اولین دیدار خود با آلومینیم سـازي اراك بـه مربیگـري منصـور     پیدا کند. 

  پورحیدري (سرمربی تیم ملی وقت ایران) نتیجه را واگذار کرد.

پوشـان اسـت کـه     ي این زمان، تـیم سـرخ   هاي مطرح و سازنده یکی دیگر از تیم

ه شود. وي حدود بیست سال است که در این رشـت  زردي اداره می توسط کورش گل

او هستند و هم اکنـون   ي کند و اکثر بازیکنان اخیر این شهر دست پرورده فعالیت می

هاي جوانان و نوجوانان همواره در فوتبال شهرستان حضوري فعـال   نیز با داشتن تیم

  دارد.

ریزي جامع و کـاربردي   هاي سنی پایه با برنامه هاي مطرح، که در رده از دیگر تیم

یـاران  «کنـد، تـیم فوتبـال     و دانش مربیان شهرستان فعالیت میو با استفاده از تجربه 

است. این تیم توسط آقاي کورش قپانوري، که خود نیز از افتخارات ورزش » رشکو

هاي مطرح کشور از جمله صنعت  شود و در تیم فوتبال شهرستان نهاوند محسوب می

یـد و توانسـت   ي بـازي دارد، تأسـیس گرد   نفت آبادان و نیروي زمینی تهران سـابقه 

 1388هایی کسب نماید، از جمله تیم فوتبـال جوانـان یـاران کـورش، در سـال       مقام

  قهرمان نهاوند و نایب قهرمان استان همدان شد و به شرح زیرند 

  ):25ي  (عکس شماره
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ایستاده از راست: علی گروسی (مربی)، شهرام خیشه، داود حسینی، جواد سـلگی، حسـن   

  .اد، مجتبی سلگی، مجید کرد، امید ظفري و کورش قپانوري(سرمربی)خزایی، علی شیرز

نشسته از راست: میالد خیشه، مسعود امیري، حامد مرادي حسـینی، حسـن پرنـگ، ناصـر     

ظفري، امید خزایی، یاسر احمدي، علی مولوي، حسن زمانیان، محسن عباسی، میالد خزایـی و  

  .مهدي شیراوند

  

  

  تیم فوتبال باشگاه آریا

  

  اند از: بازیکنان این تیم عبارت 26ي  عکس شمارهدر 
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محمدرضا امیدي، فرشاد چهار دولی، واحد جانجان، عباس سیف، کیانی، ایوب طـوالبی،  

نیا، احمد جاللوند، آرمین آزاد بخش، آرمـان آزادبخـش و وحیـد     فرهاد فراشی، شهرام سلطان

  .جانجان(مربی)

  

  

  تیم فوتبال کشاورز

ساالن فعالیت دارد و یکی  هاي جوانان و بزرگ اي اخیر در دورهه در سالتیم این 

اعضـاي تـیم جوانـان آن     27ي  هـاي مطـرح اسـت. در عکـس شـماره      دیگر از تـیم 

  اند از: عبارت
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ایستاده از راست: علی محمد احمدوند، میالد پاکنهاد، علی نوابی، محمود کرمعلی، ایـوب  

  ند، میالد سهرابی، مسلم سلگی و محمد احمدوند.بحیرایی، علی احسان بحیرایی، بهمن احمدو

نشسته از راست: مرتضی زمانیان، میالد کولیوند، محمد احمدوند، رضـا تبریـزي، مهـدي    

  سلگی، صابر ابوالفتحی، ادیب بحیرایی، حسین موسیوند و محمد سهرابی.

  انداز: ساالن کشاورز عبارت اعضاي تیم بزرگ 28ي  در عکس شماره

  

راست: امین ذوالفقاري، شهرام حمیدوند، علی نوابی، ایمان ابـوالفتحی، فرشـید   ایستاده از 

  خزایی، رضا ابوالفتحی، مسلم احمدوند، سعید سلگی و احمد سلگی.
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نشسته از راست: رضا زنگنه، بهرام سبحانی، مهدي سیاوشی، رضا نادري، مهدي حمیدوند 

  و سعید حمیدوند.

  

  

  تیم استقالل

اي  گسـترده  ي اخیر تالش و فعالیت معتبري که در چندساله هاي یکی دیگر از تیم

تیمی به همین  در ورزش فوتبال شهرستان دارد، تیم استقالل است. اگرچه در گذشته

نمود لیکن این تیم مستقل از آن است و با کادر و بازیکنـان جدیـد در    نام فعالیت می

کند و در سـطح اسـتان    می لیتساالن فعا هاي نوجوانان و جوانان، امیدها و بزرگ رده

  هایی شده است.  نیز صاحب مقام

ونـد (امیـد)    هاي مطرح در این تیم آقاي محمد زهره شود یکی از چهره یادآور می

است که فعالیت ورزشی را از دوران کودکی آغاز نمود و ارائه داد، امـا متأسـفانه بـه    

گذاشت و مجبور شد در  اي که برایش ایجاد گردید بازي را کنار دلیل مشکل جسمی

داري به کار خود ادامـه دهـد. وي زیـر نظـر آقایـان شـهریار شـمس، داود         امور تیم

زردي امور مربوط به مربیگري را فراگرفـت و   سیاوشی، عبدالرضا بیات و کورش گل

چون امیـد، جوانـان و نوجوانـان، پیشـتازان، کیـان       هاي معروفی (هم توانست در تیم

  دار امر مربیگري و سرپرستی شود. ل) عهدهسراب، ساپتا و استقال

ي اول اسـتان   کادر و بازیکنان تیم استقالل قهرمـان دسـته   29ي  در عکس شماره

  را مالحظه نمایید. 1388همدان در سال 
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ــد      ــب(مربی)، محم ــاد ادی ــل)، فره ــدیر عام ــان (م ــغر جهانی ــت: اص ــتاده از راس ایس

ن رفیع زاده، سعید رستمی، فرهـاد کرمـی،   شاهی، وند(سرپرست) و امین سیف(تدارکات) زهره

سجاد کولیوند، حامد ابوالفتحی، مهدي میرزایی، عباس نوروزي، وحید سلیمانی نـژاد، پرویـز   

  .ساز) هاشمی(سرمربی) و محمد اصالنی (مربی بدن

نشسته از راست: محمود فعلی، علیرضا ادیب، نوید سعیدي، ایمان عمرانی، صادق نثـاري،  

  .محمد جهانیان و وحید ظفري رر، امییملبی ایوطن، محمد گودرزي، محمد ماداود کیانی، مجت

تـوان بـه    گیر عصر جدید فوتبال نهاوند مـی  اما از ویژگی هاي قابل توجه و چشم

  موارد ذیل اشاره نمود:

سال در تمام مقاطع سنی (نوجوانان، جوانـان،   لبرگزاري منظم مسابقات در طو-

  ساالن)؛  امید و بزرگ

  ه و تنظیم تقویم ساالنه بر اساس تقویم فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی؛تهی -
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  هاي مسابقات مدارس فوتبال شهرستان؛ برپایی جشنواره -

  برگزاري مسابقات فوتسال؛ -

  حضور در مسابقات استانی در تمام مقاطع سنی؛ -

  شرکت مربیان و داوران در کالس ارتقا؛ -

ردساالن بـه اردوهـاي اسـتعدادیابی در اسـتان و     اعزام نوجوانان و جوانان و خ -

  کشور؛

کمیته با استفاده از نیروهاي متخصص  15هاي تخصصی هیئت به  تشکیل کمیته -

  و با تجربه؛

ي آسیا ویژن در شهرسـتان (طـرح توسـعه و پیشـرفت      گیري و انجام پروژه پی -

  فوتبال که از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه گردیده است)؛

  هاي شهرستان؛ صدور پروانه براي تمام باشگاه -

هـا در   هـا و بازیکنـان و ثبـت آن    ي باشـگاه  ي ورزشی براي همه تهیه شناسنامه -

  پایگاه اطالع رسانی بانک اطالعات هیئت فوتبال استان همدان؛

  هاي شهرستان؛ گیري جهت فعال نمودن هیئت فوتبال بخش پی -

  محالت شهرستان؛ ریزي جهت اجراي مسابقات برنامه -

  کسوتان فوتبال؛ تشکیل صندوق حمایت از پیشگیري و تدارکات الزم جهت پی -

  کسوتان. نامه براي تیم فوتبال پیش ي اساس تشکیل ساختار و تهیه -

هاي گذشته بـا   هاي فوتبال نهاوند از سال کسوتان و قدیمی شود پیش یادآوري می

هـا بـدون    ابقات دوستانه با سایر شهرسـتان ها و مس کسوتان در تمرین عنوان تیم پیش

  ساختار تشکیالتی، فعالیت دارند.
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، این تیم با سرپرستی محمد حسـین جاللونـد،   30ي  براي نمونه در عکس شماره

  نماید: ، با ترکیب زیر کسب مقام می1383نایب قهرمان استان در مهرماه 

  

بخشـی، علـی   ري، عبدالرضا علیایستاده از راست: اسداهللا کرمی، بهرام شکوهی، ایرج ظف

  بحیرایی، لطیف زمانیان، رحمان ترکاشوند و شهریار شمس(مربی)

 کرمی، پرویز هاشمی، محمد حسین جعفري و نشسته از راست: سید حسین نجفی، شکراهللا

  شهاب شفیعیان.

  

  وقایع مهم این دوران

تـیم پـاس   ي تیم فوتبال باشـگاه الیانسـن سـوئد بـا      ي دوستانه برگزاري مسابقه-

  نهاوند؛

  ي تیم لیگ برتري پاس همدان با تیم احسان سپید نهاوند؛ برگزاري مسابقه -
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براي اولین بار در نهاوند بـا حضـور بیسـت     3ي  برگزاري کالس داوري درجه -

مند نهاوندي (اسامی داوران: محسن قیاسی، علی سیفی، محسـن   نفر از جوانان عالقه

محمد مولـوي، محسـن علـی بخشـی، ایـوب       سیف، محسن کیانی، مسعود محسنی،

  ترکمن و میربگ)؛

  داوري؛ 1و  2ي  ارتقاي پنج نفر از داوران شهرستان به درجه-

  نفر؛ 5هاي ملی نوجوانان و نونهاالن به تعداد  معرفی بازیکنان با استعداد به تیم -

ر هاي معتبر کشور (احسان کولیوند: تراکتـو  حضور بازیکنان نهاوندي در باشگاه -

سازي تبریز، فرهاد گودرزي: نیـروي زمینـی، فریـد موسـوي: سـایپاي کـرج، سـتار        

موسوي: شهرداري همدان و کورش قپانوري: صنعت نفـت آبـادان و نیـروي زمینـی     

  تهران)؛

هاي نهاوندي در مسابقات کشوري، از جمله تیم تختی (در قهرمـانی   حضور تیم-

شـتازان (در مسـابقات جوانـان و    جوانان و امیـدهاي کشـور در چنـد دوره)، تـیم پی    

نونهاالن کشور)، تیم پاس(در مسابقات حذفی کشور) و تـیم پیـروزي(در مسـابقات    

  حذفی کشور)؛

ي فوتسـال و فوتبـال    تشکیل تیم فوتسال و فوتبال بانوان (در ادامـه، تاریخچـه   -

  بانوان شهرستان نهاوند را مالحظه خواهید کرد).

  

  وان شهرستان نهاوندفوتسال و فوتبال بان تاریخچه

  الف) فوتسال

  گردد، زمانی که از  برمی 1377کیل اولین فوتسال بانوان نهاوند به سال ـزمان تش
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استان همدان مربی فوتسالی براي تشکیل و برگزاري آن به نهاوند اعزام شد و بـه  

  این صورت ورزش فوتسال بانوان در استادیوم علیمرادیان آغاز به کار کرد.

هاوند از این مربی و از فوتسال بانوان استقبال خوبی نشـد، امـا همـین    گرچه در ن

چندان پر فروغ باعث شد تا نام فوتسال براي بانوان بـر سـر    حضور کوتاه مدت و نه

تواننـد بـه زودي و بـدون هـیچ      ها بیفتد و دختران نهاوندي باور کننـد کـه مـی    زبان

  یر فعال باشند.محدودیتی فوتسال بازي کنند و آزادانه در این مس

هاي نهاوندي و آشنا نبودن این ورزش در  فوتسال بانوان به دلیل ناآگاهی خانواده

رو نشـد، در عـین حـال در همـان سـال دو مربـی        ها با استقبال خـوبی روبـه   بین آن

هاي خانم جگروند و خانم شمس زمام ورزش فوتسـال را بـه دسـت     نهاوندي به نام

و این ورزش باز هم به دلیـل اسـتقبال نشـدن از آن در    گرفتند، هر چند دیري نپائید 

، بـا شـروع مسـابقات در    1379نهاوند، به تعطیلی کشیده شد. تـا ایـن کـه در سـال     

ها و مدارس استان همدان، نهاوند نیز از این قافله عقـب نمانـد و خـود را     آموزشگاه

  هاي استان به این مسابقات رسانید. پاي دیگر شهرستان هم

ي شروعی تعیـین کنـیم بایـد     بخواهیم براي فوتسال بانوان نهاوند نقطهشاید اگر 

هاي استان آغاز شد، در نظـر   را، که با شروع فوتسال در آموزشگاه 1379همین سال 

آموز را به عهـده   بگیریم. در همین سال، خاطره ظفري مربیگري فوتسال بانوان دانش

داد که فوتسال دختران چیـزي از   نظیرش به همه نشان گرفت. او با تالش پشتکار بی

شک همه  هاي فوتسال بانوان نهاوند بپرسیم بی  فوتبال پسران کم ندارد. اگر از قدیمی

  ظفري را به عنوان اولین مربی فوتسال خود یادآور خواهند شد. خانم

  هاي  در همان سال دختران نهاوندي در اولین حضور خود در مسابقات آموزشگاه
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ا وجود انتظار نداشتن دیگران، روي سکو رفتند و بـه مقـام سـوم    استان همدان، ب

ي ورزش فوتسال نهـاده   دست یافتند، که این خود براي دخترانی که تازه پا به عرصه

  گیر بود. بودند موفقیتی چشم

ها و حضور مستمر خانم ظفري باز هم تیم فوتسال دختران در دومـین   گیري با پی

تن بازیکنانی چون خاطره ابوالفتحی، سمیه روزبهانی، حضور خود در مسابقات با داش

صدیقه احمدوند، مـریم گـودرزي، بهـاره سـیفی نهاونـدي، فرشـته صـالحی، الهـه         

تـر   یک پله به قهرمـانی نزدیـک   1381جوشقانی و معصومه هیاوي توانست در سال 

 1383و  1382هاي  شود و به عنوان نائب قهرمانی دست پیدا کند. این عنوان در سال

  نیز ادامه داشت و نهاوند به عنوان نائب قهرمان بالمنازع این مسابقات شناخته شد.

با برگـزاري مسـابقات اسـتانی در مسـابقات      1383فوتسال بانوان نهاوند در سال 

ها حضور موفقی داشت. این دوره از مسابقات، هم از لحـاظ کیفـی و هـم     آموزشگاه

ز سطح باالتري برخوردار بـود. تـیم فوتسـال    ها ا کمی، نسبت به مسابقات آموزشگاه

دختران با مربیگري آرزو پادگانه به مسابقات استانی اعزام شد و با حضور بازیکنانی 

چون ویدا شهبازي، سمیه روزبهانی، صدیقه احمدوند، خاطره ابوالفتحی، بهاره سیفی 

م نائـب  نهاوندي، مریم گودرزي، سریرا روزبهانی و زهرا گودرزي توانسـت بـه مقـا   

  قهرمانی دست پیدا کند.

در همان سال تیم استان همدان براي شرکت در مسابقات قهرمان کشوري از بـین  

ورزشکاران نهاوندي سمیه روز بهـانی، خـاطره ابـوالفتحی، ویـدا شـهبازي و مـریم       

گودرزي را انتخاب و به این مسابقات اعزام کرد. پرواضح است که تیم همـدان تنهـا   
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هاي ویژه از سوي مسئوالن ایـن   د در استان بود و همواره، با حمایترقیب تیم نهاون

  آمد. ورزش، بر تیم نهاوند فائق می

بعد از پادگانه و مهاجرت ایشان از شهرستان نهاونـد، سـکان هـدایت و رهبـري     

فوتسال به ویدا شهبازي سپرده شد و بعد از ایشان این وظیفه چند صباحی در اختیار 

بعد از آن در اختیار سمیه روز بهانی قرار گرفت. با تالش ایشـان   خاطره ابوالفتحی و

تا هم اکنون ورزش فوتسال بانوان توانسته است جایگاه خوبی در استان و کشور بـه  

  دست بیاورد.

ي پیاپی عنوان قهرمانی استان را بـه دسـت آورد و    تیم جوانان نهاوند در سه دوره

، عاطفه امریـان، نـرگس سـلگی، نـرگس     بازیکنانی چون مرجان سلگی، شبنم سلگی

سنایی، سمانه مومیوند، فائزه فریادرس در این تیم، با مربیگري روزبهانی، حضـوري  

  مقتدر داشتند.

، با اعزام تیم فوتسال دانشجویان به مسابقات المپیاد دانشـجویی در  1386در سال 

ـ  ساري، باز هم نهاوندي د و دو بـانوي  ها حضور خود را در این مسابقات اعالم کردن

نهاوند، صدیقه احمدوند و خاطره ابوالفتحی به همراه تیم دانشجویان استان بـه ایـن   

ها عنوان سوم را  تیم شرکت کننده در این رقابت 32مسابقات اعزام شدند که در بین 

  به دست آوردند.

ي سوم، دوم و اول و لیگ  هاي دسته ، با حضور تیم همدان در لیگ1386در سال 

ي مسابقات، در این میـادین حضـوري    باز هم بانوان نهاوندي مثل ادوار گذشتهبرتر، 

ي دوم، تیم همدان با حضـور دو   در همین سال در مسابقات لیگ دسته .فعال داشتند

هاي سمیه روزبهانی و صدیقه احمدوند، که در گرگان برگـزار   بانوي نهاوندي به نام
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ي اول راه یابد. در سال بعد  لیگ دسته شد، توانست با کسب عنوان نائب قهرمانی به

ه یي اول، به لیگ برتر راه یافت و سم ) نیز، تیم همدان با حضور در لیگ دسته1387(

تیم پاس همدان  1388روزبهانی به عنوان بازیکن در این تیم حضور داشت. در سال 

ر این ها د در لیگ برتر، گرچه حضوري پر فروغ و موفق نداشت، اما باز هم نهاوندي

ها تیم همدان را همراهی کردند. سمیه روزبهانی تیم فوتسال پـاس همـدان را    رقابت

  همراهی کرد. 88در لیگ برتر 

هاي موفـق   تیم فوتسال بانوان نهاوند، همواره با تالش و پشتکار خود یکی از تیم

خود را در این زمینـه   استان همدان محسوب شده و حتی در میادین کشوري فعالیت

ي سوم کشور واقـع در   به مسابقات دسته 1388گیري کرده است. این تیم در سال پی

  سقز اعزام گردید.

  اند از: ) عبارت31اسامی تیم فوتسال بانوان نهاوند (در عکس 

  

ایستاده از چپ: سمیه روزبهانی(مربی)، نرگس نسایی، مرجان سلگی، عاطفه امریان، نرگس 

  شبنم ملکی، راضیه شفیعیان، حدیث سوري و زهرا سیفی نشسته ازچپ:. سلگی و مریم دارابی
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  ب) فوتبال

گذرد و عمر  اگرچه از زمان تشکیل تیم فوتبال بانوان در کشور مدت طوالنی نمی

تر است، اما با شروع فعالیت فوتبال بـانوان در   فوتسال بانوان از فوتبال بانوان طوالنی

اندند و همگام با دیگـر بـانوان کشـور    ایران بانوان نهاوندي نیز از این عرصه دور نم

  هاي فوتبال قوت بخشیدند. حضور خود را در زمین

بانوان نهاوندي با به عضویت درآمدن در تیم پاس همدان از جمله بازیکنان مؤثر 

و موفق این تیم نوپاي فوتبال بودند. تیم پاس همـدان بـراي شـرکت در لیـگ برتـر      

و بازیکنان نهاوندي همچـون فاطمـه احمدونـد،    فوتبال همراه با دیگر بازیکنان خود 

فر، صدیقه احمدوند، سمیه روزبهانی، بهـاره سـیفی نهاونـدي و شـیوا      الهام حجازي

کولیوند، که به طور متمرکز در بندرانزلی برگزار شد، جهت مسابقات لیگ برتر اعزام 

  شدند.

مـوفقیتی  در اولین حضور خود بـه   1388اگر چه تیم فوتبال پاس همدان در سال 

هـایی در امـر فوتبـال     گیر دست نیافت اما این حضور، خود زمینه ساز پیشرفت چشم

با حضور مربیانی چون صـدیقه   1388بانوان گردید. فوتبال بانوان در نهاوند در سال 

احمدوند، سمیه روزبهـانی و آرزو شـهبازي کـارش را آغـاز کـرد و امیـد اسـت بـا         

هـایی در ایـن زمینـه     شهرستان شاهد موفقیت هاي مسئوالن این گیري همکاري و پی

  براي نهاوندي باشیم.

با تالش و کوشش شهریار شمس، رئیس هیئت فوتبـال شهرسـتان    1388در سال 

نهاوند، منوچهر امینی، دبیر هیئت فوتبال و با یاري دیگر اعضاي آن هیئـت در امـور   

سـمیه روزبهـانی نائـب    ي فوتبال تشکیل شـد و   ي امور بانوان در زمینه بانوان، کمیته
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رئیس، صدیقه احمدوند دبیري هیئت فوتبال و بهاره سیفی نهاونـدي دبیـري هیئـت    

داوران را عهده دار شدند تا در جهت پیشرفت ورزش فوتبال و فوتسـال در نهاونـد   

  هاي مؤثري بردارند. گام

  

  بخش پایانی فوتبال شهرستان نهاوند

در ورزش نهاوند  84ي دوم سال  نیمهیکی از اتفاقات مبارك و خوشایندي که در 

گیر نامی و قهرمان تـیم ملـی    ي آقاي سعید کولیوند، کشتی روي داد انتخاب شایسته

ي تربیت بدنی شهرستان بود که شور و شـعف فراوانـی    ایران، در مسند ریاست اداره

تـوانم   مندان ورزش کشور در سطح شهرستان ایجاد کرد. بدون اغـراق مـی   بین عالقه

ي  ي اخیـر در خـانواده   ي چنـد سـاله   یم ایشان به حق یکی از مسئولین برجسـته بگو

هاي ورزشی شهر اسـتقالل و   ورزش شهرستان است. او اولین کسی بود که به هیئت

هاي ورزشی تا حدود زیـادي   هویت بخشید و به اختالفات بین ورزشکاران و هیئت

ایشان، مخصوصاً در تجهیز هیئت پایان داد، که جا دارد از زحمات مدیران قبلی و از 

فوتبال شهرستان نهاوند (به وسایل ماشین چمـن زنـی، آب سـردکن، دسـتگاه تمـام      

هـاي   هاي سمعی و بصـري و تعمیـرات سـرویس    اتوماتیک خط کشی زمین، دستگاه

  بهداشتی استادیوم شهید سلیمانیان) قدردانی شود.

  

  اسامی رؤساي بعد از انقالب

ي تربیت بدنی نهاوند از بدو انقالب اسالمی تاکنون بـه   رهاسامی رؤساي اداالف) 

  شرح زیرند:
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کـریم   -4، يغـالم عبـاس سـعید    -3وحیـد وحیـدنیا،    -2هوشنگ مولـوي،  -1

رسـول   -8احمد سـعادتمند،   -7اسی، طمحمود قی-6غالمرضا جعفري، -5مقدسی، 

  سعید کولیوند. -9و منعم

  

نـد نیـز از بـدو انقـالب اسـالمی      اسامی رؤساي هیئت فوتبال شهرستان نهاوب) 

  تاکنون عبارت بودند از:

فریبرز سلیمانیان،  -4شهید فرزاد سلیمانیان، -3جمال حقانی،  -2رضا قیاسی، -1

 اهللا حجت -8عبدالوهاب صالح،  -7محمدحسین جاللوند، -6فرهنگ سلیمانیان،  -5

  شهریار شمس.  -10و سید شجاع سیفی -9فارغ، 

  

  1388ات فوتبال شهرستان نهاوند آمار و اطالع

  نفر 700تعداد ورزشکاران سازمان یافته:

  نفر 600تعداد ورزشکاران زیر پوشش بیمه:

  ي سنی فعالیت): ها (رده تعداد تیم

ي  تیم، تعـداد مدرسـه   13ساالن  تیم، بزرگ 4تیم، امید  6تیم، جوانان  5نوجوانان 

سـال، زیـر    12سال، زیر  13ال، زیر س 14سال، زیر  15گروه مدرسه (زیر  2فوتبال 

  سال) 10سال، زیر  11

  

  ي فعالیت: رده

ي یکـم   شش تیم (احسان سپیده لیگ برتر استان، استقالل و کفش رفاه لیگ دسته

 چهاردهاستان، یاران کورش، جوانان استان، پویش گیان، امیدهاي استان و پیش تازان 

  هاي استان) ساله
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  :1388ر طول سال هاي انجام شده د تعداد بازي

  نُه بازي میزبانی لیگ برتر استان، احسان سپیده

  هي یک استان، استقالل، کفش رفا شانزده بازي میزبانی لیگ دسته

  پانزده بازي مسابقات جوانان نهاوند

  ده بازي نوجوانان

  ي یکم شهرستان پانزده بازي مسابقات دسته

  ي دوم شهرستان ده بازي دسته

  ستانهفت بازي نونهاالن ا

  یک بازي فینال جام حذفی استان

ي محـالت، هیئـت    (جام روستایی با همکاري هیئـت فوتبـال کمیتـه   51محالت 

  روستایی عشایري)

  137ها  جمع کل بازي

مهندس علیمرادیـان: بیسـت و   ورزشی ي  هاي انجام شده در مجموعه تعداد بازي

  شش بار

  یان: شصت باري شهید سلیمان هاي انجام شده در مجموعه تعداد بازي

  هاي انجام شده در زمین خاکی روستاي جهان آباد: پنجاه و یک بار تعداد بازي

  هاي داري پروانه: سیزده تیم تیم

  هاي فاقد پروانه: یازده تیم تیم

  

  اعضاي کادر هیئت فوتبال نهاوند

  دبیر  -3نائب رئیس هیئت، آقاي اسداهللا کرمی  -2رئیس هیئت، شهریار شمس -1
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ي وضعیت بازیکنان و مسـابقات، آقـاي    مسئول کمیته -5ي منوچهر امینی هیئت، آقا

ي  مسئول کمیتـه  -8ي آموزش، آقاي پرویز هاشمی  مسئول کمیته -7داریوش کیانی 

کسوتان آقاي اسداهللا کرمی  ي پیش مسئول کمیته -9استعدادیابی، آقاي داود سیاوشی 

ي انضباطی، آقـاي   سئول کمیتهم -11ي داوران، آقاي جلیل شرفی  مسئول کمیته -10

ي فوتسال و فوتبال ساحلی، آقاي کورش قپانوري  مسئول کمیته -12شهاب شفیعیان 

ي محالت، آقاي  مسئول کمیته -14ي بانوان، خانم سمیه روزبهانی  مسئول کمیته -13

مسئول  -16خزانه دار هیئت، آقاي سپهر کارمند تربیت بدنی  -15سعید علی بخشی 

  آقاي جالل فریادرس. آسیا ویژن،

  نفر. 5تعداد مربیان غیر فعال:  ،نفر 16تعداد مربیان فعال: 

  Dي  نفر درجه C ،4ي  نفر درجه B ،14ي  نفر درجه 3ي مربیان:  درجه

  نفر 19تعداد داوران فعال مرد: 

ي  نفـر، درجـه   5ي دو:  درجه -ي یک: نفر، درجه 1ي ملی:  ي داوري: درجه درجه

  نفر 16سه: 

  ل آقایان:فوتسا

  بار 58ها و ادارات  باشگاه 1388هاي انجام شده در سال  تعداد بازي

هـا و   (باشـگاه  26ساالن:  ي بزرگ تیم، رده 6ساله:  13و  15و  12فوتسال: امید و 

  ادارات)

  فوتسال بانوان:

  نفر 70ورزشکاران سازمان یافته: 

  نفر 40ساالن:  فوتبال جوانان، نوجوانان، امید و بزرگ
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 1سـاالن:   تیم و بـزرگ  1تیم، امید:  1تیم، جوانان:  1اد تیم فوتسال نوجوانان: تعد

  نفر) 30تیم (حدود 

  نفر عضو تیم فوتبال پاس همدان در لیگ برتر کشور 6تعداد 

  ي یک کشور نفر عضو تیم فوتسال پاس همدان در لیگ دسته 4تعداد 

سـتان در مسـابقات   شرکت تیم شهرستان به عنوان یکـی از نماینـدگان فوتسـال ا   

  ي سوم کشور در ایالم. کشوري لیگ دسته

  

  1388در سال فوتبال نهاوند ي هیئت  گزارش عملکرد نه ماهه

بخش یایانی این مجموعه به گزارشی اختصاص داده شده که آقاي شمس رئـیس  

ي تربیت بـدنی ایـن شهرسـتان ارسـال      محترم هیئت فوتبال شهرستان نهاوند به اداره

  داشته است.

  

  برگزاري مسابقات داخلی و میزبانی مسابقاتالف) 

ي شـهداي فوتبالیسـت در    ي یکـم شهرسـتان، یـادواره    برگزاري مسابقات دسته

  بازي؛ 15تیرماه با حضور شش تیم و قهرمانی تیم استقالل نهاوند، به تعداد 

 ي شهداي هفتم تیر با حضور  ي دوم شهرستان، یادواره برگزاري مسابقات دسته

  بازي؛ 10تیم در مرداد ماه و قهرمانی تیم پویش شهر گیان، به تعداد 5

 6ي شهید فرزاد سلیمانیان، با حضـور  برگزاري مسابقات جوانان نهاوند، یادواره 

  بازي؛ 15تیم و قهرمانی تیم فوتبال یاران کورش، به تعداد 

 تیم  4ر ي شهداي دولت با حضو برگزاري مسابقات نوجوانان شهرستان، یادواره  
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  بازي؛ 6و قهرمانی تیم پیشتازان، به تعداد 

      تـیم در روسـتاي    30برگزاري مسابقات جام نـوروزي (محـالت)، بـا حضـور

  بازي؛ 53آباد به تعداد جهان

 ي دولت در دو  شهداي هفته ي برگزاري مسابقات فوتسال جام رمضان، یادواره

  تیم؛ 30ي شهرستان نهاوند و شهر برزول، با حضور  منطقه

 ي مقاومت شهید طالبیان، در  ي تربیت بدنی حوزه هماهنگی و همکاري با اداره

ي دولـت، بـا حضـور     برگزاري مسابقات فوتسال بین کارکنان دولت به مناسبت هفته

  تیم؛ 10

  بـازي بـا حضـور تـیم      9میزبانی مسابقات لیگ برتر استان، دور رفت به تعداد

  م قهرمانی این تیم، در نیم فصل؛فوتبال احسان سپیده و کسب مقا

 ي یک استان با حضور دو تیم فوتبال اسـتقالل و کفـش    میزبانی مسابقات دسته

  بازي؛ 16رفاه، به تعداد 

 ي ساله استان، با حضور تیم پیشتازان نهاوند؛ میزبانی مسابقات چهارده  

 بازي. 3کسوتان رفت و برگشت، به تعداد  میزبانی مسابقات پیش  

  

  اعزام به مسابقات استانی و کشوريب) 

     اعزام آقاي علی اکبر احمدوند به اردوي تیم ملی ناشـنوایان کشـور و انتخـاب

  ایشان به عضویت تیم ملی ناشنوایان کشور؛

  نفر از نونهـاالن شهرسـتان در تـیم منتخـب اسـتان و کسـب مقـام         2عضویت

  قهرمانی کشور؛
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 میدهاي کشور در ایالم؛اعزام تیم فوتبال تختی به مسابقات ا  

 اعزام تیم فوتبال پویش شهر گیان به مسابقات امیدهاي استان؛

 اعزام تیم فوتبال تختی به مسابقات پلی آف استان؛  

        اعزام تیم فوتبال احسان سپیده به مسـابقات لیـگ برتـر اسـتان و کسـب مقـام

  قهرمانی لیگ برتر؛

سط تیم فوتبال احسان سپیده؛کسب مقام نایب قهرمانی جام حذفی استان تو

       ي شهرسـتان در   اعزام تیم فوتبال اسـتقالل و کفـش رفـاه، بـه عنـوان نماینـده

  ي یک استان و کسب مقام قهرمانی توسط تیم استقالل؛ مسابقات دسته

11، 10، 8هـاي سـنی    ي فوتبـال پیشـتازان در رده   هاي فوتبال مدرسه اعزام تیم ،

  سال؛ 14و 12

ساله، توسط تیم پیشتازان؛ 12هاي  نی فوتسال استان، در ردهکسب مقام قهرما  

  ي شهرسـتان در مسـابقات    معرفی تیم فوتبال جوانان کورش، به عنوان نماینـده

  استان و کسب مقام نایب قهرمانی؛

            اعزام تـیم فوتسـال بـانوان بـه مسـابقات اسـتانی، بـا همکـاري تربیـت بـدنی

  تان، توسط این تیم؛ها و کسب مقام قهرمانی اس آموزشگاه

 شرکت تیم فوتسال بانوان شهرستان، در مسابقات لیگ دسته سوم کشور؛  

 ل تیم فوتبال بانوان شهرستان و شـروع تمرینـات ایـن تـیم در اسـتادیوم      یتشک

  ي سنی مختلف؛ ها نفر در رده 40شهید سلیمانیان، با حضور 

 در همایش شرکتکورش، جهتپیشتازان ویارانمدارس فوتبالتیماعزام بازیکنان

  همدان، باحضور دبیرکنفدراسیون فوتبال آسیا؛فتحمهزارنفري شهید15افتتاح استادیوم 
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 هاي آموزشی؛ اعزام داوران، مربیان و ناظران به کالس  

    ي یـک،   اعزام دو تیم داوري از شهرستان، جهت قضـاوت در مسـابقات دسـته

  امیدها و نونهاالن استان؛

 داوري و ناظر مسابقات به مسابقات استانی؛ اعزام ناظر  

  در همدان؛ 3ي  نفر از بانوان به کالس درجه 3اعزام  

 ي  اعزام دو نفر از بانوان به کالس درجهd مربیگري در همدان؛  

  معرفی آقاي کورش قپانوري جهت شرکت در کالس مربیگريB .در اردبیل  

  

  ها تشکیل جلسات و شرکت در آنج) 

 ها؛ هاي تخصصی هیئت و بررسی عملکرد کمیته جلسات ماهانه باکمیته تشکیل  

  هـاي  شـرکت کننـده در مسـابقات      تشکیل جلسات توجیهی با سرپرستان تـیم

  هاي سنی قبل از شروع مسابقات؛ شهرستانی در تمام رده

 شرکت رئیس هیئت فوتبال در جلسات استانی؛  

  آمـوزش، داوران و مسـابقات در   هـاي اسـتعداد یـابی،     شرکت مسئولین کمیتـه

  جلسات استانی؛

 هاي آموزش و استعداد یابی و روابط عمومی و محالت،  شرکت مسئولین کمیته

چنین شرکت دبیر و رئیس هیئت در کارگاه آموزشی آسـیا ویـژن در همـدان، بـا      هم

  حضور آقاي مندز مسئول طرح آسیا ویژن در ایران؛

 ي توجیهی، قبـل از   ر لیگ استان در جلسهشرکت مربیان و سرپرستان حاضر د

  مسابقات در همدان؛



1389بهار و تابستان )37فرهنگان ( 124

 ي افطاري هیئت فوتبال استان؛ ي داوران در جلسه شرکت دبیر هیئت کمیته  

           تشکیل جلسـه بـا حضـور فرمانـدار نهاونـد، رئـیس تربیـت بـدنی و مسـئول

  هاي تخصصی هیئت و تشریح اهداف آسیا ویژن در فوتبال استان؛ کمیته

 لسه با مسئول تربیت بـدنی آموزشـگاه و کارشناسـان تربیـت بـدنی      تشکیل ج

  جهت بررسی عملکرد طرح آسیا ویژن در نهاوند؛

 ي جوانـان و   ي مدیران مدارس فوتبال شهرستان با مسئول کمیتـه  تشکیل جلسه

  استعداد یابی استان در نهاوند، قبل از شروع کار مدارس فوتبال در نهاوند؛

 ران مدرسه فوتبـال پیشـتازان و یـاران کـورش و تشـریح      تشکیل جلسه با مدی

ي افـزایش سـطح کیفـی ایـن      ي مدارس فوتبال و توصـیه در زمینـه   اهداف آئین نامه

  مدارس؛

  هـاي   تشکیل انجمن اولیا و مربیان مدارس فوتبال شهرستان با حضور خـانواده

  آموزان؛ دانش

 هـاي مسـابقات و    هي انضـباطی شهرسـتان در تمـام رد    ي کمیتـه  تشکیل جلسه

  ي انضباطی فدارسیون جمهوري اسالمی ایران؛ صدور احکام بر اساس قوانین کمیته

 هـاي لبنـی نکونـام و آوش     هاي فـرآورده  تشکیل جلسه با مدیران عامل شرکت

  کفش رفاه و یاران کورش؛ جهت زیر پوشش بردن دو تیم

 ـ   گیري جهت حمایت مـالی هیئـت اسـتان، اداره    پی دنی شهرسـتان،  ي تربیـت ب

هاي حاضـر، در مسـابقات اسـتانی و     ي کل تربیت بدنی و فرمانداري از باشگاه اداره

  کشوري.
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  روابط عمومید) 

 ي تربیـت   تهیه و تدوین تقویم ورزشی استان و ارسال آن به هیئت اسـتان، اداره

  بدنی و فرمانداري؛

 ي تربیـت بـدنی،    رهي فوتبال نهاوند و ارسال آن بـه ادا  تهیه و تدوین تاریخچه

  ي ورزش نهاوند (در حال تهیه)؛ جهت چاپ در کتاب تاریخچه

 ي تربیت بـدنی شهرسـتان و    هاي هیئت به اداره ي فعالیت ارسال گزارش ماهانه

  هیئت استان؛

 هکمتانه، فـرداي نهاونـد، همـدان    90هاي  ارسال گزارش مسابقات به روزنامه ،

  پیام و...؛

 فوتبال استان؛هیئتنهاوند وارسال بههاي شهرستان باشگاهتهیه وتدوین اطالعات  

 ي فوتبـال شهرسـتان و ارسـال آن بـه      ي چهار ساله تهیه و تدوین طرح توسعه

  ي تربیت بدنی و هیئت فوتبال استان؛ اداره

     تهیه و تدوین مشخصات کامل مربیان، داوران، اعضـاي هیئـت و ورزشـکاران

  دنی، جهت ثبت در سایت بانک اطالعاتی؛ي تربیت ب تحت پوشش به اداره

  نفراز ورزشکاران تحت پوشش فوتبال؛ 500بیمه نمودن حداقل  

 ها جهت صدور پروانه؛ معرفی باشگاه  

  برتر شهرستان.هیئت انتخاب هیئت فوتبال شهرستان به عنوان یکی از چهار  

  

  1388هاي فوتبال شهرستان نهاوند در سال  موفقیتهـ) 

یم فوتبال احسان سـپیده در مسـابقات قهرمـانی لیـگ برتـر اسـتان و       قهرمانی ت-

  ي سوم کشور؛ یابی این تیم به مسابقات دسته راه



1389بهار و تابستان )37فرهنگان ( 126

ي یکـم اسـتان و    قهرمانی تیم فوتبال استقالل در مسابقات قهرمانی لیگ دسـته  -

  یابی این تیم به مسابقات لیگ برتر استان؛ راه

یـابی   هاي اسـتان و راه  ي سنی دوازده ساله ن در ردهقهرمانی تیم فوتسال پیشتازا -

  به مسابقات کشوري؛

  نایب قهرمانی تیم فوتبال یاران کورش در مسابقات قهرمانی جوانان استان؛ -

یابی این  قهرمانی تیم فوتسال بانوان شهرستان در مسابقات قهرمانی استان و راه -

  تیم به مسابقات کشوري؛

ي سنی زیـر   االن شهرستان در تیم منتخب استان در ردهعضویت دو نفر از نونه -

هـاي حسـین گـودرزي و     سیزده سال و کسب مقام قهرمانی این تیم در کشور به نام

  سبحان زورآوند؛

اکبر احمدوند در تـیم ملـی ناشـنوایان کشـور و اعـزام بـه        عضویت آقاي علی -

  مسابقات قهرمانی آسیا در کشور چین؛

وان شهرستان در تیم فوتسال پاس همـدان در مسـابقات   عضویت سه نفر از بان -

  لیگ برتر استان؛

عضویت آقایان فرهاد ادیب، ستار سوري، علی کولیوند، مهدي کیـانی و ناصـر    -

هاي مختلف کشور، از جمله تراکتور سازي تبریـز، شـهرداري همـدان،     کیانی در تیم

  پرسپولیس زاهدان و سایپا تهران؛

  ) آسیا توسط آقاي کورش قپانوري؛Bکسب مدرك مربیگري ( -

  ي دو توسط سه نفر از بانوان شهرستان. کسب مدرك داوري درجه -

* * *  
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  آقاي شمس سخن آخر

کسوتان ورزش فوتبـال شهرسـتان نهاونـد کـه      ي سروران و پیش در پایان از همه

 کـنم و موفقیـت   اند قدردانی مـی  ي این مطلب یاري کرده جانب را در تهیه و ارائه این

چنین براي تمـامی فعـاالن    ي آن عزیزان را در تمام مراحل زندگی آرزومندم. هم همه

ي ورزش شهرستان که روزگاري در جهت توسعه و گسترش ورزشی فوتبـال   عرصه

انـد مغفـرت الهـی را مسـئلت      اند و اکنون به دیار باقی شـتافته  شهرستان گام برداشته

  کنم. می

وجه خالی از عیب و نقص نیسـت و از ایـن   ناگفته پیداست این گزارش به هیچ 

ها ذکر نشده و از قلم افتاده اسـت   کنم. از کسانی هم که نام آن لحاظ عذر خواهی می

طلبم و از خداوند متعـال آرزوي سـالمتی و تندرسـتی تـوأم بـا عـزت و        پوزش می

  سربلندي را براي همگان دارم.

هـاي فیـروزان،    وند و بخـش هاي فوتبال نها نظران و مجریان تیم ي صاحب از همه

اند،  ها برده نشده یا به اختصار معرفی شده گیان و برزول، که در این مقاله نامی از آن

هـاي فوتبـال و    تـري همـراه بـا عکـس از تـیم      شود اطالعـات جـامع   درخواست می

ي فرهنگان در اختیـار قـرار    هاي بعد فصل نامه هایشان جهت درج در شماره موفقیت

  دهند.

  

.


