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يك فروند هواپيمايى فوكر 100 شركت هواپيمايى  آسمان پس از 
نشستن در باند فرودگاه تبريز از باند خارج شد و در گودال سقوط 

كرد. اين حادثه تلفات جانى بر جاى نگذاشت. 
عكس: رضا رحمانى
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سقوط هواپيماى مسافربرى تهران - اروميه در نزديكى روستاى كليسا كندى. عكس: خليل غالمى تهران و آلودگى هوا. اين شهر در سال 1389 بيش از 30 روز در وضعيت خطرناك قرار داشت. عكس: سپند بختيارى

آبپاشى تهران با استفاده از هواپيماهاى سمپاشى براى مقابله با آلودگى هوا. عكس: ميرمصطفى اسكويىنمايى از سى و سه پل اصفهان و خشك شدن زاينده رود. عكس: مهرى حسين زاده
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پانزدهم آذر ماه دو تن از خبرنگاران حوزه بازرگانى در سن 30 سالگى بر اثر بيمارى در تهران فوت كردند. پريسا پناه خواهى 
خبرنگار روزنامه سياست روز و مرجان نماينده خبرنگار روزنامه تهران امروز در يك روز دار فانى را وداع گفتند. عكس: سعيد عامرى
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خواهر داغدار عكس برادرش را كه در جريان انفجار در پادگان امام على (ع) خرم آباد به شهادت رسيده، در آغوش خود مى فشارد. عكس: سعيد سروشاجساد به جا مانده از زلزله 5. 6 ريشترى روستاى چاه قنبر شهرستان ريگان در استان كرمان. عكس: حميد صادقى

زلزله زدگان روستاى چاه قمبر كرمان. عكس: خسرو خالقى

يك زن ارمنى در مراسم سالگرد سقوط هواپيماى توپولوف در قزوين در حالى كه عكس دو فرزند و 
خواهر از دست داده اش را در دست دارد از محل وقوع حادثه مى گذرد. عكس: ميثم ملكى قزوينى
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كارگران معدن ذغال سنگ اشكلى هجدك در استان كرمان براى 

درون  در  معدن  ريزش  اثر  در  روزهاست  كه  همكارانشان  نجات 

معدن محبوس شده اند، تالش مى كنند. عكس: حميد صادقى
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بخشى از جنگلهاى هيركانى مايان در استان گلستان در آتش مى سوزد. در آتش سوزى هاى گسترده و سريالى جنگلهاى استان 
گلستان از اواخر آبان ماه تا اواخر آذرماه 98، صدها هكتار از جنگلهاى استان گلستان در آتش سوخت. عكس: امير صادقى

آتش سوزى جنگلهاى گلستان كه در پاييز و زمستان 89 اتفاق افتاد، باعث خسارات جبران ناپذيرى شد و نزديك به 2000 هكتار از جنگلهاى اين منطقه زير آتش رفت. عكس: حامد بارچيان

پرواز كبوتران جنگلى بر فراز آتش در پارك ملى گلستان. عكس: ابوطالب ندرى

آتشنشانان منتظر رسيدن نيروهاى كمكى جهت مهار آتش سوزى ناشى از انفجار منبع ذخيره نفت كوره در بندر نفتى خليج فارس هستند. بنابر آمار رسمى در اين حادثه دو نفر كشته و 5 
نفر زخمى شدند. بندر نفتى خليج فارس در فاصله 30 كيلومترى غرب شهر بندرعباس قرار دارد و كار سوخت رسانى به كشتى ها در تنگه هرمز را برعهده دارد. عكس عبدالحسين رضوانى
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يك تراكتور به اتومبيلى كه بر اثر مد آب در در ساحل بندر ديلم گرفتار شده است، كمك مى كند . عكس: احسان امينى

بارش بى سابقه باران در رفسنجان و آب گرفتگى زيرگذر مركزى اين شهر. عكس: امير غفاربيگى

بارش باران در زمستان و جارى شدن سيل در رودخانه فصلى و شادى اهالى ميبد. عكس: عباسعلى كريمى ميبدى

جارى شدن سيل در خيابانهاى بندرعباس بر اثر بارش باران شديد. عكس: فرشته ستوده شهنانى
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اصالحات  به  اعتراضات  روز  هفتمين  در  فرانسوى  دانشجويان 
پيشنهادى دولت شركت كرده اند. پس از برنامه دولت براى افزايش 
اعتصابات  و  اعتراضات  سال   62 به  سال   60 از  بازنشستگى  سن 
نقل  و  اقتصاد، حمل  كه  داد  رخ  فرانسه  در شهرهاى  گسترده اى 
و خدمات عمومى اين كشور را با مشكالت گسترده اى روبرو كرد. 

عكس: آلفرد يعقوب زاده
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انفجار يك بمب دست ساز در مراسم استقبال از محمود احمدى 

نژاد در سفر استانى به همدان. عكس: عبدالرحمن رافتى

زنى با قرارگرفتن در مقابل خودروى حامل احمدى نژاد در جريان 

نامه ى خود را به دست وى  سفر به استان كرمان تالش مى كند 

برساند. عكس: حميد صادقى

كشورهاى  زن  وزراى  اجالس  برگزاركنندگان  ديدار 

عضو سازمان كنفرانس اسالمى با محمود احمدى نژاد. 

عكس: على محمدى
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محمود احمدى نژاد در حياط مجلس شوراى اسالمى پس از تقديم اليحه بودجه 1390 كل كشور به مجلس. عكس: آزاده عبداهللا نژاد محمود احمدى نژاد، پس از پايان سخنرانى 22 بهمن در ميدان آزادى تهران به احساسات مردم پاسخ مى دهد. عكس: آيدين روشن ضمير

يكى از شهروندان زنجانى در جريان سفر استانى محمود احمدى نژاد به زنجان درخواست صحبت با رييس جمهور را دارد. عكس: ساالر نيرهدىحضور محمود احمدى نژاد و هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئال در دانشگاه امام على(ع). عكس: حامد ملك پور
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گردهمايى وعاظ واليى كشور

عكس: على محمدى
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محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران در مراسم رژه روز ارتش تجهيزات نظامى كشور را مى نگرد. عكس: فاطمه بهبودى

محمود احمدى نژاد رييس جمهور اسالمى ايران در آيين بهره بردارى از 8 طرح پتروشيمى در بندر ماهشهر از 
يكى از كاركنان زن پتروشيمى كه از لوح ياد بود پرده بردارى كرده، تشكر مى كند. عكس: محمد قدمعلى

محمود احمدى نژاد در سفر استانى به فارس در ورزشگاه حافظيه شيراز سخنرانى مى كند. عكس: محمدحسين نيكوپور

احمدى نژاد و همتاى تركمنستانى اش در حال تماشاى مراسم استقبال در پااليشگاه گاز در سرخس. عكس: ميالد حداديان
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دكتر قاليباف، هادى ساعى، پدر دكتر قاليباف و افشين قطبى در پارك رازى تهران در 
جشنواره تفريحات ورزشى در حال شادى با كودكان. عكس: سعيد زارعيان

سيد محمد حسينى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در كنار تصاوير وزراى پيشين فرهنگ و ارشاد ايستاده است. عكس: على جورابچى
روح اهللا حسينيان نماينده مجلس شوراى اسالمى ايران تالش مى كند تا على مطهرى و كوچك زاده 
دو نماينده مجلس كه با هم درگيرى لفظى پيدا كرده بودند را آشتى دهد. عكس: محسن رضايى

همايش وقف احسان ماندگار با حضور محسن قرائتى. عكس: مصطفى قطبى
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احمد داوود اوغلو وزير خارجه تركيه در فرودگاه مهر آباد تهران. 
عكس: محمود رضا اميرى اندى

سخنرانى اسفنديار رحيم مشايى در نشست تخصصى بررسى 
همايش ايرانيان خارج از كشور در تهران عكس: مقداد مددى

اردشير خورشيديان، موبد موبدان زرتشتى ايران پس مراسم جشن مهرگان در تاالر موزه ملى ايران از منشور كوروش ديدن مى كند. عكس: مازيار نيك بخش

عبداهللا گل رئيس جمهور كشور تركيه در حال تماشاى مسجد شيخ لطف اهللا در ميدان نقش جهان اصفهان. رئيس جمهور كشور تركيه طى 
سفرى يك روزه و در صدر هيئتى اقتصادى از آثار تاريخى شهر اصفهان بازديد نمود و با بازرگانان اصفهان ديدار كرد. عكس: احسان خسروى
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نيروهاى ويژه هوابرد ارتش در جريان تمرين هاى نظامى يك 
گروگان را نجات مى دهند. عكس: آذين حقيقى
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دستگيرى اراذل و اوباش توسط نيروى انتظامى در فرماندهى نيروى انتظامى. عكس: محسن رضائى يكى از اعضاى تيم امداد و نجات در مانور هالل احمر در اهواز در حال پايين آمدن از 
هليكوپتر جهت امدادرسانى به مجروحان فرضى است . عكس: محمد محمد على پور

بسيجيان گردان هاى عاشورا سپاه ناحيه امام على اهواز در يكى از پادگان هاى حومه شهر در 
حال آموزش روشهاى مقابله با اغتشاش هاى شهرى هستند. عكس: محمدرضا دهدارى رژه عشاير عرب در روز ارتش. عكس: نازگل جهانى
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طرح جمع آورى متكديان پاكستانى از حومه اصفهان توسط نيروى انتظامى. عكس: آريا جعفرى مانور تكاوران هوانيروز ارتش جمهورى اسالمى در اهواز. عكس: امين نظرى

دستگيرى باند بزرگ متكديان پاكستانى در اصفهان. عكس: حسين بهارلو

تمهيدات امنيتى نيروهاى انتظامى كالنشهر اهواز در روز عاشورا. عكس:سروش بقالى زاده
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سربازان آمريكايى با استفاده از يك خمپاره انداز در ايالت هلمند 
افغانستان به شورشيان طالبان حمله مى كنند. 

عكس: حسين فاطمى
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در حاشيه نمايشگاه مطبوعات. عكس: سجاد صفرى راهپيمايى 22 بهمن در خيابان آزادى تهران. عكس: مجتبى عبدالرحيم خان

نماز بر مزار شهداى جنگ تحميلى در بهشت زهراى تهران. عكس: رضابلندكردار

در حاشيه نماز عيد سعيد فطر - تهران. عكس: مصطفى مجيدى نسب

راهپيمايى 22 بهمن. عكس: روح اهللا بيات

راهپيمايى 22 بهمن در بندرعباس. عكس: مهدى پاسالر
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استقبال از رهبر انقالب در خيابان باجك قم. عكس: محسن گلريز
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راهپيمايى 22 بهمن در اردبيل. عكس: حسن اللهيارى راهپيمايى 22 بهمن در خيابان آزادى تهران. عكس: رويا خمارلو

حضور مردم تبريز بر مزار شهداى جنگ تحميلى به مناسبت بزرگداشت هفته ارتش. عكس: بهرام تندرانراهپيمايى 22 بهمن در مشهد. عكس: محمد مولوى
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اعتراضات مردمى در ميدان تحرير قاهره براى سرنگونى حكومت 

حسنى مبارك در مصر. عكس: پويان طباطبايى
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يك پسر بچه سيل زده پاكستانى پس از نقل مكان از روستاى سيل زده اش به روستاى شاه علم در نزديكى شهر 
پيشاور بر روى پل چوبى كه به روستاى شاه علم مى رسد در زير باران راه مى رود. سيل سال 2010 پاكستان كه 
بدترين سيل در تاريخ اين كشور بوده با باران هاى سيل آسا در مناطق خيبر پختون خوا، سند، پنجاب و بلوچستان 
از اواخر ماه جوالى آغاز شد. بر اساس اطالعات منتشرشده توسط دولت پاكستان تقريبا يك پنجم زمين هاى 
پاكستان به زير آب رفت و حدود بيست ميليون نفر از اين سيل آسيب ديدند و نزديك به دو هزار نفر نيز كشته 
شدند. بر اثر اين سيل بى سابقه بسيارى از زمين هاى كشاورزى از بين رفت و دام هاى زيادى نيز تلف شدند كه 

لطمه شديدى بر اقتصاد ضعيف پاكستان و زندگى مردم آن زد. عكس: بهروز مهرى

پرتره قربانيان سيل پاكستان. بر اساس اطالعات منتشرشده توسط 
تقريبا يك پنجم زمين هاى  اين سيل ويرانگر  پاكستان در  دولت 
پاكستان به زير آب رفت و حدود بيست ميليون نفر آسيب ديدند 

و نزديك به دو هزار نفر نيز كشته شدند. 
عكس: على حامد حقدوست

يك كودك سيل زده در پاكستان. عكس: سجاد صفرى

يك مرد سيل زده پاكستانى پس از به زير آب رفتن روستايش لوازم خانه خود را از روى يك پل 
چوبى به روستاى شاه علم از توابع شهر پيشاور پاكستان حمل مى كند. عكس: فرزانه خادميان
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آخرين خورشيد گرفتگى سال 89 در تهران از ساعت 11:21 دقيقه آغاز شد و تا ساعت 12:51 دقيقه به 
حداكثر خود رسيد كه در اين حالت ماه 39 درصد قرص خورشيد را پوشاند. عكس: اميد وهاب زاده

نزديك شدن مريخ به ماه در آسمان روستايى متروكه در حوالى نايين. عكس: على يار راستىخورشيد گرفتگى جزئى 14 دى ماه در زنجان. عكس: سپهر طومارى

مراحل آخرين خورشيد گرفتگى دهه 80 در شهرستان ارسنجان. عكس: غالم حسين زارع
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سربازان امريكايى از نيروهاى آلفا، سواره نظام 75-1 از تيپ هوابرد 101 در اردوگاه سبلوگى كه خط مقدم نبرد با نيروهاى طالبان در 
منطقه زرى واليت قندهار است خود را در كنار آتش گرم مى كنند. بيشترنيروهاى طالبان در فصل سرما به علت سختى شرايط و عدم 
امكان پنهان شدن در زير درختان بخشى از مواضع خود را ترك مى كنند و به سوى نواحى مرزى پاكستان باز مى گردند اما كماكان 
به چال كردن مين هاى فشارى دست ساز در روستاها و در مسير نيروهاى امريكايى ادامه مى دهند. در اين شرايط نيروهاى امريكايى 

در گشت هاى مختلف روزانه به پاكسازى مناطق از مين هاى دست ساز و مواد منفجره مى پردازند. عكس: بهروز مهرى
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عبور دو روحانى از خيابان صفائيه قم در يك روز برفى. عكاس: عليرضا محمودى زنى در ميان صفوف مردان نمازگزار در نماز جمعه ميدان نقش جهان اصفهان درحال خواندن نماز است. عكس: عزيزاهللا مشفقى

دختران دانش آموز در حاشيه مراسم 13 آبان مقابل سفارت انگلستان نشسته اند. عكس: نرگس امامىكليسايى در تهران، كريسمس- زنى مسلمان براى اداى نذر خود در كنار زنى مسيحى شمع روشن مى كند.. عكس: محمد قدمعلى
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دو نوجوان اهل سنت در حال فراگيرى علوم دينى در حوزه علميه شهر طبس مسينا خراسان جنوبى هستند. اين حوزه علميه شبانه روزى بوده با اتمام ساعات درسى، كالس درس به خوابگاه 
شاگردان تبديل مى شود. شهر طبس مسينا در بخش گزيك از توابع شهرستان درميان استان خراسان جنوبى واقع است و ساكنين آن اهل سنت هستند. عكس: اميرحسين حيدرى

تجمع طالب مدرسه عالى نواب مشهد در اعتراض به سوزاندن قران توسط كشيش امريكايى. عكس: امين خسروشاهى طلبه جوان در حال حفظ كردن قرآن در حوزه علميه اهل تسنن در استان خراسان جنوبى. عكس: حميد گردان

روحانيون. عكس: على آقاربيع
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تزريق آزادانه و بدور از مزاحمت معتادين تزريقى در گرگان. عكس: ابوطالب ندرى دستگيرى دالالن مواد مخدر در تهران. عكس: آرش فيوضى

چادر نشينى در بم 7 سال پس از زلزله. عكس: محمدرضا سلطانى تهرانى زنى در يك كمپ ترك اعتياد در تهران
عكس: محمدرضا سلطانى تهرانى
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استانبول مشغول  از دانشگاه هاى شهر  زنى در مقابل درب يكى 
يك زن باردار در حال كار در مزرعه اى در گيالن. عكس: سيوان عبدالغفورفروش دانه براى كبوتر هاست. عكس: ساناز اينانلو

يك پيرزن از حاشيه نشينان خرم آباد لرستان، با لباس سنتى با مينى بوس به خرم آباد مى رود. 
عكس: محمد على شريفيان

يك زن جوان در حال كار در كارگاه صنعتى تعاونى آلدا دامغان. عكس: محمد نيك عهد

برگزارى  با  اسفراين هم زمان  در شهرستان  فروردين  روز چهارده 
فضاى  به  خانه ها  از  مردم  چوخه،  با  كشتى  مسابقه ى  بزرگترين 
را (شبيه  اين روز  اطراف محل كشتى،  از شهر آمده و در  بيرون 

سيزده فروردين) با عنوان چهارده به در برگزار مى كنند. 
عكس: رضا قاسمى زرنوشه
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زنان روستايى هنگام بازگشت از كار روزانه در مسير جاده رامسر. عكس: الله اكبر

دختر عشاير كرد در حال جمع كردن سيب زمينى از مزارع همدان است. عكس: وحيد سهرابى ابد

زن عشايرى در هرات يزد. عكس: حسام چاوش

زنى با چادر سفيد در شهر ورزنه در نزديكى اصفهان براى خواندن نماز وارد شبستان مسجد جامع مى شود. عكس: عاليه سعادت پور

تالش يك زن براى امرار معاش خانواده در روستاى دلير. عكس: مژگان رايج

يكى از زنان عرب حاشيه شهر كپسول گاز پر شده را به طريق قديمى حمل ميكند. اين زنان با گذاشتن 

پارچه اى بر روى سر خود وسايل سنگين را به اين صورت جابجا مى كنند. عكس: محمدرضا دهدارى
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 بازديد مسافران نوروزى از منطقه عملياتى شلمچه. شلمچه يكى از محورهايى
 بود كه ارتش عراق 1359 و در روزهاى آغازين جنگ ازآن عبور كرد و خرمشهر
اين از  نوروز مسافران زيادى  ايام  از جنگ در  اينك سالها پس   را اشغال كرد. 

 منطقه مرزى بازديد مى كنند.
عكس: مهدى منعم
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زنى با صورت پوشيده در حال عبور از كنار ديوارى رنگ پاشى شده در يكى از محله هاى قديم شيراز. عكس: فرزاد آريان نژاد

زايمان طبيعى. عكس: اشرف طباطبايى

خانم شفيعى راننده تاكسى بى سيم بانوان اهواز در حين رانندگى و تماس با مركز. عكس: زينب روستايى

يك هنرجوى نقاشى در يك اردوى هنرى در كوير شهداد. عكس: محمد احمدى راد
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اهالى روستاى سادات محمودى از توابع استان كهگيلويه و بوير احمد بسيارى نان روزانه خود را با آرد گندمى كه توسط خود اهالى روستا توليد مى شود مى پزند. عكس: اسحاق آقايى

زن نانواى روستايى، نان هاى محلى پخته شده را براى استفاده در مجلس عروسى در روستاى بردر شهرستان قوچان به داخل خانه مى برد. عكس: محمد محمدخانپور

فاطمه برزگر نوروزى پيرزن هشتاد ساله در روستاى مهدى آباد قزوين براى فرزندان، نوه ها و نتيجه هايش نان مى پزد. 
عكس: اعظم صباغ

زنى در روستاى "دو ساله ده" از توابع لوشان در حال پختن نان مى باشد. عكس: حميده شفيعى ها
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 بازى كودكان بومى روى سقف خانه هاى روستاى شريف آباد سيستان و بلوچستان. عكس: مختار حسين زاده

تعطيالت تابستانى مدارس و بازى فوتبال كودكان در زمين خاكى در شهرستان قدس. عكس: مهدى عباسى كودك دست فروش در خيابان پاليزى تهران. عكس: على چاشنى گير

دو كودك كار افغان در حال گرم كردن دستهايشان بر روى خاكسترهاى باقى مانده از آتش در يكى از پاركهاى شهرستان سيرجان. عكس: امين ارجمند
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يكى از دختران معلول مركز توانبخشى دخترانه فتح المبين مشهد كه به دليل عدم تعادل به تخت بسته شده است. عكس: شرمين نصيرى

كودكان در صف تنها نانوايى شهر نشتيفان در استان خراسان جنوبى. عكس: زيبا حاج حيدرى

كودكى به همراه خواهركوچكش در خيابان دانشسراى تبريز منتظر فروش كاالهاى يارانه اى در كنار خيابان به عابران است. عكس: هادى لزيرى

مقبره چار انبيا در شهر قزوين. عكس: على فتحى
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كودكان در حوض وسط ميدان نقش جهان اصفهان بازى مى كنند. عكس: دانا نهداران

كودكان روستاى حسين آباد (در نزديكى كاشان) در تنها پارك موجود در روستا (كه نمادش يك تانك است)، سرگرم بازى هستند. عكس از: خشايار محمدعليها سرسره بازى در پاركى در تهران. عكس: سعيده منصورى

كودكان روستاى سقزچى ماسك هاى دست سازى كه در بيست و دومين جشنواره هنر در روستا به آنها هديه شده است را به چهره مى زنند. عكس:فرزانه فاضلى

چند كودك در قسمت بار يك كاميون در حين مسافرت نوروزى. عكس: ميثم امانى
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 يك دختر بچه خرمشهرى در خانه ى جنگ زده خود كه در درگيرى

ايران و عراق تخريب شده، نشسته است. عكس: امين نظرى

www.takbook.com



بازى كودكان در كنار رود كارون با گاوميش ها. عكس: غالمرضا مسعودى

بازى كودكان در زمين هاى خاكى اطراف آبادان. عكس: رضا گلچين كوهى

بازى كودكان با دام ها در منطقه سياحى اهواز. عكس: سيد شهاب الدين شهابى

يك كودك فقير در سرعين اردبيل با سوار كردن مسافرين بر شترش، امرار معاش مى كند. عكس: شكيبا پورتوكليان
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كودكان فقير در خيابانهاى دهلى نو در هند. عكس: حسن آشناور

كودك گل فروش. عكس: سارا زاهدى

پسرى از اقوام كرد در يكى از روستاهاى دورافتاده و مرزى كردستان ايران. عكس از اميرحسين حداديان

يلدا، دختربچه اى از روستاى زنوزاق در آذربايجان شرقى. عكس: محسن بايرام نژاد
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"ياس" در حال تمرين در يك استوديو در تهران. 

يك خواننده رپ فارسى است. مضمون بيشتر ترانه هاى ياس  نام هنرى "ياس"  با  ياسر بختيارى 

انتقاد و اعتراض به مشكالت و بحران هاى اجتماعى نظير فقر، اعتياد، بى كارى، جنگ، روسپى گرى، 

خودكشى، طالق و غيره است. ياس نخستين خواننده رپ فارسى است كه در ايران براى پخش 

موسيقى خود مجوز گرفت. عكس: مريم رحمانيان
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چوپان در روستاى فيلبند در ارتفاعات چالو در استان مازندران. عكس: مهدى مومنى مقدم يك پيرمرد روستايى در بوكان براى ترميم پاييزه بام كاهگل منزلش آماده مى شود. عكس:ابراهيم على پور

يك دختر عشايرى با پوشش محلى در جريان مسابقات اسب سوارى در شهر ياسوج. عكس: اسحاق آقايى دومين دوره ى جشنواره ى فرهنگ عشاير ايران در ياسوج. عكس: حسن فتاحيان
زن و شوهرى از اهالى روستاى ميمند كرمان. زن با فروش داروهاى گياهى كه از اطراف روستا جمع مى كند قوت خود و همسرش كه بيمارى 

روحى دارد را تامين مى كند. ميمند جزو 3 روستاى صخره اى دنيا است اما از امكانات بسيار كمى برخوردار است. عكس: گيتى درختى

استراحت كشاورزان در روستاى چاروق كردستان پس از شخم زدن زمين با ابتدايى ترين وسايل. عكس. جمشيد فرجوند فردا
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پيرمردى در بازار تبريز. عكس: رضا فردين فر

پيرمرد 93 ساله اى در خيابان شريعتى براى امرار معاش خود در حال فروختن كبريت است. عكس:فاطمه بهبودى پيرمرد الك ساز يكى از بازماندگان مشاغل قديم كه در بازار كاه فروشان تبريز مشغول است. عكس: امير عبيداوى

يكى از اهالى سبزه ميدان اصفهان در بازار دستفروشان. عكس: گل مريم يزدانى نژاد

 يك كشاورز از اهالى روستاى خارا در توابع استان اصفهان، به دليل مشكالت

مالى همراه با پسر خردسالش زمين را شخم مى زند. عكس: احمد قاسمى
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قالى بافى در روستاى رودشتى در ياسوج. عكس حسن فتاحيان

يك پيرمرد در بازار ترميم فرش مشهد. عكس: رضا خالدى يكى از كسبه بازار فرش فروشان تبريز در حال استراحت در مغازه خود. عكس: پويا خسروى

يك پيرمرد در حال رفوى فرش در بازار فرش اصفهان. عكس:حسين بهارلو 
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كردستان،  (هورامان)  اورامان تخت  روستاى  در  شاليار  پير  مراسم 
هر سال دو بار در نيمه بهار و نيمه زمستان برگزار شده و عروسى 
پير شاليار در سه روز جشن گرفته مى شود. مقبره پير شاليار كه 
از موبدان زرتشتى بوده است در انتهاى جاده آسفالته اورامان قرار 
رقص،  نوعى  زنى،  دف  قربانى،  دام  ذبح  شامل  مراسم  اين  دارد. 

خوردن آش، و شب نشينى و خواندن شعر و دعا است. 
عكس: سعيد كرمى

مراسم پير شاليار در اورامان كردستان. عكس: حميد جانى پور
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مراسم عروسى در روستاى حجيج كرمانشاه
عكس: داريوش نهداران

جشن سده كرمان. عكس: سيما مهرآذر

مراسم عضوا يكى از آيين هاى دريانوردان هرمزگان است كه در روستاى الفت و به مناسبتهاى مذهبى مختلفى مانند عيد فطر و عيد قربان همراه با نواختن موسيقى محلى 
و اشعارى درباره خداوند و رسول اكرم (ص) اجرا مى شود. روستاى الفت در شمال جزيره قشم و 70 كيلومترى بندرعباس قرار دارد. عكس: سامى حزنى

 نمايش رقص سنتى همزمان با برگزارى جشنواره بيلگردانى
نميور در شهرستان محالت. عكس: على اصغر افتاده
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يك پيرمرد كالف فروش در بازار سنتى تبريز. عكس: محمد رضا نيافر

دستفروشان ابزار دست دوم در گاراژ كرمانشاه. عكس: عبدالرضا كاكايىسيزده فروردين، روز طبيعت. عكس محمود بازدار

پيرمرد گل فروش در ميدان شهداى شهر اهواز. عكس: عباس كاظمى اسفه
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يك باربر در بازار تهران در حال حمل كامپيوتر. عكس: سعيد فدائيان

كول كش ها در حال رد شدن از مرز بين شهرستان بانه و شهر سليمانه عراق. عكس: عبدالرحمن حسنى

باربرى با گارى در تبريز. عكس: سهيل زندآذر

يك دكه مطبوعاتى با چسباندن كاغذى پشت شيشه ى مغاره اش شكايت خود از شركتى را ابراز كرده است. عكس: مهدى جهانگير
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بازار سنتى تبريز. عكس: سروش جواديان

يك باربر در حال استراحت نيم روزى روى گارى خود در بازار تهران. عكس: حنيف بهارى

چاندى چوك، بازار قديمى دهلى و بزرگترين بازار هند. عكس: امير حسين محمودى

خانواده روستايى در مهاباد. عكس: آرزو باباُگلى
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يك كارگر مهاجر افغانى در يكى از مراكز اسقاط و بازيافت 

خودروهاى فرسوده در شيراز. عكس: اميد اميدوارى
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 كارگران خودروهاى فرسوده در نوشهر عكس يادگارى مى گيرند.

عكس: سيد مرتضى جعفرى
 يك كارگر افغانى در يك اوراقى ماشين هاى سنگين در

 اصفهان روبروى درب زنگ زده اوراقى ايستاده است.

عكس: نيما سنبلستان
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ساخت و سازهاى بى رويه در حاشيه درياچه شورابيل باعث انتقال فاضالب اين اماكن به درياچه يا استخر زباله شورابيل و آلودگى منطقه شده است. عكس: عبدالرحمان مجرد

پر كردن فونداسيون ساختمان توسط كارگر ساختمانى در گرگان. عكس: محمد مهدى اميا

بافتهاى فرسوده، اصفهان را با مشكالت گسترده اجتماعى، زيست محيطى، اقتصادى و از همه بيشتر خطرات عديده در برابر حوادث پيشبينى نشده اى چون زلزله روبرو كرده است. عكس: فرانك رضايى

 دو زن در حال گذر از جلوى يك خانه قديمى در خيابان ناصر خسرو تهران. عكس: آذين حقيقى
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حال  در  نپال  پايتخت  كاتماندو  در  پانتى  پاشو  معبد  در  مردى 
سوزاندن جسد مردگان است. وى كه به اين شغل مى پردازد، روزانه 
تعداد زيادى جسد را سوزانده و خاكسترها را در آب رودخانه وايت 

ريور مى ريزد. عكس: رضا واعظ پور
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نواختن ساز و موسيقى در پل خواجو. عكس: آرشيده شاهنگى

گردشگران خارجى در حياط اصلى كاخ موزه توپقاپى استانبول. عكس: احمد مطاليى

 حاشيه نشينى در نزديك كوره هاى آجرپزى.
عكس: پيمان رشيدى
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مرد و زن روستايى در روستاى ابيانه كاشان. عكس: اميرحسين بهرمندپور

دختربچه  اى در كوچه هاى ابيانه. عكس: حميد رضا شيخ مرتضى

روستاى ابيانه. عكس: ميترا طاهرى

دانش آموزى روستايى در بندر ديّر در حال مرور درس هايش. عكس: حسين فخرايى

روستاى قلعه جوق در استان زنجان با مدرسه اى با يك معلم و يك دانش آموز(پريسا خانعلى زاده)كم 
جمعيت ترين مدرسه ى دنياست.. عكس: ساالر نيرهدى

درسخوانى دانش آموز زير سرم. عكس: مژگان اميدپور
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اروميه نمك  درياچه  در  تنى  آب  حال  در  تابستانى   مسافران 
 مى باشند. درياچه اروميه در چند سال گذشته دچار كم آبى و در
بعضى قسمت ها دچار خشكسالى شده است. عكس: حامد بادامى
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كودكى كه بر اثر بمب گذارى در بغداد كشته شده است در غسال خانه قبرستان وادى السالم نجف در حال تغسيل مى باشد. عكس: اميد گرشاسبى

آشپز يك غذاخورى در يكى از روستاهاى اطراف مشهد در حال كشيدن سيگار پس از اتمام غذاى ميهمانان است. عكس: سعيد عامرى

موتور سوارى در بافت تاريخى شهر يزد. طبق آمار يزد بيشترين 
سرانه موتورسيكلت را دارد. عكس: مصطفى ساغرى

خيابان خوابى در تهران. عكس: آكو سالمى
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دوچرخه سوارى بر روى درياچه يخ زده ى شورابيل. عكس: جاويد خدمتى

بى احتياطى در پيست آبعلى كه منجر به شكسته شدن گردن تيوپ سوار شد. عكس:حمزه محمد حسينى

يك جوان اهوازى در يك روز بارانى از پل هاللى (سفيد) اهواز باال مى رود. عكس: امين رضا بادله منصورى

مسابقات پاركور. عكس: محمدحسين توكلى
 d5 .12 امير نورى سنگنورد اراكى در حال تالش بر روى مسيرى با درجه سختى

در ديواره سه طاقچه روستاى انجدان است. عكس: محمدرضا آبايى هزاوه
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يك راننده تاكسى در ترافيك خيابان هاى تهران در حال اصالح صورتش است. عكس: احسان رشوند تصويرى از جهان پهلوان تختى داخل يك ماشين. عكس: الهه رشوند

حمل گوسفند با موتورسيكلت در جاده رودهن - تهران. عكس: حسام نظرى

نمايش هاى پارك كروكوديل ها در پاتاياى تايلند. عكس: محمد حسين پورياقوتى

ميوه فروشى در كنار خيابان در هفته آغازين سال. عكس: صابر ونكى
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مردم روستاى "گاودانه" در استان كهكيلويه و بوير احمد براى دسترسى به جاده، ناگزير به عبور از عرض رودخانه ى مارون با استفاده از وسيله اى به 
نام "گرگر"(تله كابين دستى) هستند كه بسيارى از ساكنان آن به هنگام استفاده از اين وسيله دچار نقص عضو شده اند. عكس: خليل امامى

معلولى در ميدان هفت تير در حال استراحت بر روى سبزه هاى كنار ميدان. عكس: محمدرضا نوروزى

يك نابينا به يك معلول جسمى براى گردش در آسايشگاه خيريه معلوالن و سالمندان كهريزك كمك مى كند. عكس: عليرضا رستگار

تمرين گروه سرود ناشنوايان براى اجرا در ايام پيروزى انقالب و دهه فجر در تهران. عكس: على محرابى
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اميد همراه با همسرش وجيهه از سالن آرايشگاه خارج مى شود. 
”اميد خازنى“ در 13 سالگى بر اثر سانحه برق گرفتگى هر دو دستش را از دست داده است 

و از همان موقع در آسايشگاه خيريه معلولين و سالمندان كهريزك زندگى مى كند. اميد 
در سالروز ازدواج حضرت على (ع) و حضرت فاطمه (س) با دوشيزه اى كه داراى سالمت 

جسمى كامل است، ازدواج كرد. عكس: روشن نوروزى
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پسرى در انتظار خريد سوسك در يك فروشگاه انواع سوسك در شهر فوكوئوكا ژاپن. عكس: اميد دبيراشرافى

فروشنده اى در شهر قم. عكس: سيد غالمرضا نعمت پور

بازار ماهى فروشان سارى. عكس: بهاره سادات جاللى نژاد

اجناس رنگارنگ در بازار تهران. عكس: اليكا دهقانى
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كپرنشين هاى شهرستان گوهران استان هرمزگان. عكس: پويا مغانلو

يك عكاس در حال عكاسى از مانكن هاى با حجاب پشت درهاى بسته ى پاساژى در شيراز. عكس: هخامنش يونسى دو جوان در حاليكه چهره شخصيتهاى مختلفى روى لباسهايشان به تصوير كشيده شده، در يكى از خيابان هاى تهران عبور مى كنند. . عكس: محسن رضائى

واليبال ساحلى بين ساحل نشينان منطقه اسكله قديمى در جزيره كيش. عكس: بيتا ريحانى
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همزمان با غروب آفتاب مردان ماهيگير پره ماهيگيرى را پس از پايان سومين صيد روزانه در ساحل فريدونكنار جمع مى كنند. عكس: محمد رضايى

نمايى از كشتى يونانى كيش هنگام طلوع خورشيد. عكس: محمدرضا دوميرى گنجىيك ماهيگير در حال بررسى تور ماهيگيرى در ساحل شهر نور. عكس: پانته آ عليزاده

يك شناگر جوان در رودخانه اوان واقع در الموت قزوين كه شنا در آن ممنوع است، شنا مى كند. عكس: هادى صمدى
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ماهى گيرى در گرگان. عكس: حنانه السادات واحدى

شنا در ساحل بندر تركمن. عكس: محمد نسايى ماهيگيرى در كنار درياچه سد طالقان. عكس: محمود توكل

فوتسال ساحلى جوانان در سواحل خليج فارس در بوشهر. عكس: محمود صادقى
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كتابهاى آويخته و معلق در ورودى موزه هنرهاى مدرن در استانبول تركيه. 
عكس: حنيف شعاعى
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 بازيگر نقش شمر در مراسم تعزيه سيگار خود را روشن مى كند.
عكس: مهرداد ترحمى

مراسم شمع زنى از آيين هاى سنتى عزادارى در بوشهر. عكس: مريم وحيدزاده

 چرخاندن چهل چراغ در حسينيه شهر خوانسار اصفهان. عكس: محمدرضا رفعتى

نيروهاى نظامى در حال پخش غداى نذرى در كربال. عكس: مهدى هادى پور

عزادارى روز عاشورا در تفت. عكس: محمدحسين ملك زاده

حرم حضرت معصومه در قم. عكس: مصطفى معراجى
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 مراسم سوم امام حسين ع از مجموعه آداب و رسوم استان قزوين. دراين مراسم زنان با عنوان زنان قبيله بنى اسد براى
 جمع آورى پيكرهاى به شهادت رسيده در روز عاشورا و تدفين آنها به همراه بيل و كلنگ و نمادى از اجساد شهدا از

مسجد قديمى على اكبر به سوى امامزاده حسين (ع) حركت مى كنند. عكس: محمد رستمى

 مراسم گل گيران روز عاشورا در بيجار. عكس: محمدامين علم صاحب پور

گروهى از اهالى شهر يزد روز تاسوعا در يك كاروانسرا مشغول پختن آش گندم (نذرى) هستند. عكس: محمد امين نادى

مراسم گل ماالن در محله پشت بازار خرم آباد. عكس: پيمان بردبار
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 شيون و زارى هنرورانى كه در امامزاده شاكرم اصفهان

 نقش خاندان امام حسين را بازى مى كنند.

عكس: محمد رضا معصومى
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عزادارى عاشوراى حسينى در حسينيه كربالئيهاى تهران. عكس: حامد ملك پور

حضور يك دختر در ميان دسته زنجيرزنى مردان كليبر در روز عاشوراى حسينى. عكس: على مرادى قمه زنى در صبح عاشورا در شيراز. عكس: كسرى محجوب

حمل مشعل هاى نمادين توسط نجفى هاى مقيم قم در تاسوعا و عاشوراى حسينى در قم. عكس: حجت اهللا عطايى

نمايش تعزيه و شبيه خوانى روز عاشورا در كاشان. عكس: زهرا استاد زاده
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 در مراسم تعزيه روز عاشورا كه در روستاى تيدجان شهرستان خوانسار برگزار

 شد، براى اولين بار از شير واقعى استفاده شد كه سبب اعتراض محافل حمايت

از حيوانات گشت. عكس: امير صادقى
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مراسم گل ماالن روز عاشورا در خرم آباد. عكس: حنيف شعاعى

عكاسان در حال عكاسى از يكى از عزاداران مراسم گل ماالن در خرم آباد. عكس: ولى خزايى فر

مراسم مذهبى گل گيران در شهر بيجار. عكس: اميد گرشاسبى

مراسم گل ماالن روز عاشورا در لرستان. عكس: فرهاد بابايىمراسم گل ماالن روز عاشورا در لرستان. عكس: على جورابچى

مراسم گل ماالن روز عاشورا در لرستان. عكس: بهاره خطيرى
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آيين مذهبى و سنتى گل ماالن روز عاشورا در خرم آباد لرستان
عكس: ياسر خديشى
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مراسم چهل منبرى روز تاسوعا در خرم آباد. عكس: سيد حسين حدائقى

مراسم چهل منبرى روز تاسوعا در خرم آباد. عكس: فرهاد بابايى

مراسم چهل منبرى روز تاسوعا در خرم آباد. عكس: يلدا معيرى

مراسم چهل منبرى روز تاسوعا در خرم آباد. عكس:سيد محمد صادق حسينى
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عزادارى مردم روستاى" قزل درق" خلخال در روز عاشورا. عكس: جاويد خدمتى

سوگوارى امام حسين در خيابان رودكى تهران. حميد كشاورز مهذب

كودك مشهدى تحت تاثير نقاشى هاى عاشورائى. عكس:امير عنايتى

كودكان و نوجوانان در نقش فرشته در كاروان نمادين كربال در خمينى شهر. عكس: احسان خسروى
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 جوانى براى اجراى تعزيه كاروان امام حسين (ع) در خمينى شهر اصفهان آماده شده است.
عكس: مجيد عسگرى پور
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نمايش تعزيه و شبيه خوانى روز عاشورا در اصفهان. عكس: حميدرضا عليخانى

بازسازى صحنه هاى عاشورا و شبيه خوانى در امامزاده جعفربن رضا اصفهان. عكس: امير حسينى دربرابر كردستان  بيجار  در  اشقيا  نقش   بازيگران 

دوربين ژست گرفته اند. عكس:جمشيد فرجوند فردا

مراسم عزادارى روز عاشورا در بندرعباس. عكس: فاطمه باستانى مراسم تعزيه خوانى دركازرون. عكس: محمد على حاجى پور
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بازسازى واقعه ظهر عاشورا در امامزاده جعفربن الرضا (ع) در حومه اصفهان. عكس: عزيزاهللا مشفقى

مراسم شبيه خوانى روز تاسوعا در روستاى گيلى اراك. عكس: احسان ميرزائى مراسم شبيه خوانى در شهر رى. عكس: آرش چاوشى دسته عزادارى عاشورا در خيابان شريعتى تهران. عكس: حامد زارع پور

تعزيه روز عاشورا در روستاى ضيابر گيالن. عكس: روح اهللا طامهرى
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  يكى از هنروران مراسم تعزيه در حوالى امامزاده شاكرم اصفهان

در سوگ سيدالشهدا اشك مى ريزد. عكس: محمدرضا معصومى
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مهدى پاكدل و عاطفه رضوى در نمايى از نمايش حضرت واال به كارگردانى حسين پاكدل. عكس: امير خدامى

نمايش تور عروس به كارگردانى حميد امجد در تاالر قشقايى تئاتر شهر. عكس: طيبه نصراللهى

اپراى مشهور "نيمه شب" در شب هاى تابستان در يك قلعه قديمى 
در تروندهايم نروژ انجام مى شود و تا پاسى از نيمه شب به طول 
مى انجامد. موضوع اين اپرا كه تعدادى از برترين هنرپيشگان اپراى 
نروژ در آن بازى مى كنند، داستان استقالل كشور نروژ از دانمارك 

و سوئد است.
عكس: جواد منتظرى
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وحيد  كارگردانى  به  هداگابلر  نمايش  از  صحنه اى  در  ادبى  نسيم 
خبرى  انتشار  از  پس  نمايش  اين  شهر.  تئاتر  چهارسو  تاالر  در  ربانى 
فرقه  يك  نمادهاى  و  اباحه گرى  "ترويج  عنوان  با  خبرگزارى  يك  در 
دست اندركاران  و  شد  توقيف  تئاترشهر"،  نمايش  در  جنسى  منحرف 
داريان رافتى  احسان  عكس:  شدند.  احضار  قضايى  مراجع  به  آن 

www.takbook.com



اجراى نمايش مكبث به كارگردانى رضا ثروتى در سالن سايه تئاتر شهر. عكس: مهناز ميناوند

اجراى نمايش مكبث به كارگردانى رضا ثروتى در سالن سايه تئاتر شهر. عكس: ميالد بهشتى

اجراى نمايش پاندورا از كشور آلمان در 
جشنواره تئاتر فجر. عكس: رضا موسوى
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نمايش شب آفتابى در پادگان امام حسن تهران. 
عكس: حسن الماسى
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نشست خبرى فيلم جرم در بيست و نهمين جشنواره فيلم فجر. عكس: نسيم محمدى

نمايى از سريال "مختارنامه". عكس: مسعود پاكدل

كنسرت فرمان فتحعليان در برج ميالد تهران. عكس: كيارش فرح بخش

استاد حسين عليزاده در سالن تاالر فخرالدين اسعد گرگانى استان گلستان، دومين برنامه 

از كارناوال بين المللى موسيقى خود را در گرگان اجرا مى نمايد. عكس: محمدرضا كيوانفر
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خاسب.  ياسر  كارگردانى  به  هوا"  "آكواريوم  نمايش  نفس گير  و  تمرينات سخت 
عكس: رضا موسوى
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يكى از اسكى بازان در پيست اسكى آبعلى دماوند تعادل خود را از 
دست داده و سرنگون مى شود. عكس: سعيد سروش

پسر جوانى در پيست اسكى توچال عينكى با پرچم امريكا بر روى 
شيشه آن به چشم خود زده است. عكس: فرهاد رجبعلى

برف بازى دو كودك در هواى مه آلود منطقه دارآباد تهران. عكس: عليرضا موحدى

پيست اسكى ديزين. عكس: مجيد محرابى
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احسان حدادى ورزشكار ايرانى در رشته پرتاب ديسك در مسابقات 
آسيايى گوانگجو. عكس: مهدى قاسمى
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يك گلف باز ژاپنى در مسابقات بين المللى گلف، جام ستاره ايران در زمين گلف 
مجموعه ورزشى انقالب تهران براى مسابقه آماده مى شود. عكس: امير صادقى

مسابقات بسكتبال هفتمين المپياد ورزشى كاركنان مرد صنعت نفت درمحمود آباد. عكس: مسلم عباسىحركت اكروبات زمينى در سايت پروازى پاراگاليدر ساحل نما يزد. عكس: جالل قدكچيان

مسابقات هندبال قهرمانى آسيا در لبنان. بازى بين تيم ميزبان و عراق. عكس:حسين بهارلو 

اردوى انتخابى تيم ملى فوتبال جانبازان و معلولين در تبريز . عكس: بهرام تندران
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مرد سمت راست على رغم نداشتن يك دست، در حال اجراى تمرينات سخت ورزشهاى رزمى است. عكس: فرشاد پاليده

مسابقات اتومبيلرانى دو ديفرانسيل قهرمانى كشور در سرخرود. عكس: محسن رضاپوريكى از اعضاى تيم هان مادانگ اهواز مشغول اجراى يكى از فنون اين رشته جهت آشنا نمودن اعضاى تيم با شيوه درست اجراى اين فن مى باشد . عكس: محمد محمد على پور

رالى ماشين هاى دو ديفرانسيل در حسن آباد قم. عكس: ندا ظهورى
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حذف تيم ملى فوتبال ايران از مسابقات جام ملتهاى آسيا 2011 
قطر پس از شكست مقابل كره جنوبى. عكس: ايمان فرزين
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افسوس و اندوه كريم انصارى فرد، بازيكن تيم ملى فوتبال ايران پس از شكست مقابل كره جنوبى و حذف از جام ملتهاى آسيا 2011 قطر. عكس: ايمان فرزين

سيد مهدى رحمتى دروازه بان تيم ملى فوتبال ايران در حال پرش جهت دفع توپى كه 
به گل منجر شد در مسابقات جام ملتهاى فوتبال آسيا كه در دوحه قطر برگزار گرديد. 

تيم ملى ايران در مرحله يك چهارم نهايى مسابقات با نتيجه يك بر صفر مغلوب تيم كره 
جنوبى شد و از دور مسابقات حذف گرديد. عكس:جاويد نيكپور 

يك دختر بچه ايرانى پس از شكست تيم ملى ايران در مقابل كره 
ملت  جام  فوتبال  مسابقات  نهايى  چهارم  يك  مرحله  در  شمالى 
هاى آسيا در شهر دوحه قطر اشك ريزان شاهد خروج تيمش از 
دور مسابقات است. تيم ايران كه مرحله اول مسابقات را با اقتدار 
و كسب سه پيروزى پشت سر گذاشت، نتوانست از سد تيم كره 
خارج شد.  ها  رقابت  گردونه  از  با شكست 0-1  و  بگذرد  جنوبى 

عكس: بهروز مهرى
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شمشيرباز ژاپنى در مسابقات آسيايى گوانگجو موفق شد بر حريفى 
از كره جنوبى را با نتيجه 19 بر 9 غلبه كند. در اين مسابقات تيم 
باز  تيم چين  مقابل  از كسب مدال طال  فينال مسابقات  ژاپن در 
ماند و تيم كره جنوبى به مدال برنز بازيهاى آسيايى گوانگجو دست 

يافت. عكس:جاويد نيكپور
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مسابقات قهرمانى كشورى در ورزشگاه آزادى. 
عكس: امير على عتيقى مقدم

تست گيرى ماشين ها و دور هاى مارشال براى گرم شدن موتور 
ماشين ها در مسابقات انتخابى در پيست كارتينگ آزادى. 

عكس: زهرا يوسف پور

تيم منتخب كوهنوردى استان 
آذربايجان شرقى در صعود قله 
كشور  پامير  منطقه  كمونيزم 

تاجيكستان.
عكس: سليمان قراجه داغى

دور نهايى مسابقات ليگ پينت بال ايران فصل 1389. عكس: ايمان فرزين

ورزشكارى از ليتوانى در مسابقات پهلوانى و زورخانه اى قهرمانى جوانان اروپا. عكس: سيد على صالحپرش از سكوى پرش ورزش بانجى جامپينگ در مجموعه ورزشى تفريحى توچال. عكس: شهروز برزگر
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انجام حركات نمايشى با دوچرخه توسط نوجوان اصفهانى در كنار پل خواجو. عكس: روح اهللا مهدوى فر

آسيايى  مسابقات  در  دوچرخه سوارى هنگ گنگ  تيم 
فينال  در  تيم  اين  است.  مسابقه  حال  در  گوانگچو 
بازيهاى  نقره  مدال  به  و  باخت  چين  تيم  به  مسابقات 

آسيايى گوانگجو دست يافت. عكس:جاويد نيكپور 

تمرين پرش با دوچرخه در منطقه كوه سرخه اراك. عكس: اميد جعفرنژاد

دوچرخه سوار ايرانى در مسابقات سرعت (تايم تريل) در 
پيست دوچرخه سوارى بازى هاى آسيايى گوانگجو ركاب 

مى زند. عكس: مجيد عسگرى پور
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تمرين موتورسوارى از نوع كراس در شهر خوشه هاى زرين تاكستان در 30 كيلومترى قزوين. عكس:امين رحمانى

يك جوان بجنوردى در حال تمرين پرش در پيست موتورسوارى بجنورد. عكس: بهنام محرك اجراى حركات نمايشى درپيست موتورسوارى اصفهان. عكس: اميرمحسن پور

پرش يك شركت كننده در سومين دوره مسابقات موتور سوارى استان بوشهر در پيست بندرگاه بوشهر. عكس:سيد محمد فاطمى
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روح اهللا داداشى در مسابقات قوى ترين مردان در قشم توانست مقام اول را 

كسب كند و قهرمان شود. عكس: امير حسين خورگوئى
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مسابقات تنيس بانوان. عكس: آرشيده شاهنگى مسابقات تكواندو ليگ برتربانوان. عكس: اشرف طباطبايى

پريسا كوهى در جريان فينال رقابت هاى ايت بال بانوان اهواز آماده مى شود كه به توپ سفيد ضربه بزند. اين 
مسابقه جايزه بزرگ دو و ميدانى بانوان در ورزشگاه آزادى. عكس: فاطمه بهبودىاولين بار است مسابقات بيليارد بانوان در اهواز مجوز برگزارى مى گيرد. عكس: امير حسين كردونى
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بازى ليگ واليبال بانوان بين تيمهاى پرسپوليس و ذوب آهن. عكس: آذين حقيقى

مسابقات سوپر ليگ واليبال زنان ايران. عكس: مريم مجد

مسابقات گلف جام ستاره در مجموعه انقالب. عكس: مرضيه سليمانى

مسابقات گلف بانوان در باشگاه انقالب. عكس: منظر عقدايى
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ديدار تيم هاى شن ساى اراك و پااليش گاز ايالم در مسابقات ليگ برتر فوتبال بانوان. عكس: مريم مياهى

تمرين پاركوربازان در شهرك اكباتان. عكس: مهديه ميرحبيبى

مسابقات دو و ميدانى دختران در بازى هاى 
آسيايى گوانگجو. عكس: نعيم احمدى
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مسابقات جام ديويس كاپ 2010 . در ورزشگاه انقالب. عكس: سحر عليمحمد

تنيس باز ايرانى در مسابقات تنيس جام ديويس در مجموعة ورزشى انقالب در تهران پس از پيروزى بر حريف، 
راكت خود را به گوشه اى پرتاب كرده و شادمانه روى زمين دراز كشيده است. عكس: على اكبر قزوينى

بازيكن تيم كويت در مسابقات جام ديويس در مجموعه ورزشى انقالب تهران. عكس: فواد اشترى

مسابقات تنيس جام آپت در مجموعه ورزشى انقالب تهران. عكس: مازيار اسدى
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افسوس شيث رضايى مدافع تيم فوتبال پرسپوليس تهران پس از دريافت گل ديرهنگام. 

دربى 69 با گل دقيقه 91 فرهادمجيدى به سود استقالل پايان يافت. عكس: پيام پارسايى
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حبيب دهقان دروازه بان تيم فوتبال سايپا در جريان ديدار تيم هاى ذوب آهن و سايپا. عكس: امير حسينى

حركت آكروباتيك سيد مهدى رحمتى دروازه بان تيم ملى فوتبال 
ايران در حين تمرين در كمپ تيم هاى ملى. عكس: روشن نوروزى جشن و شادى هواداران تيم فوتبال ذوب آهن در خيابان هاى اصفهان از راهيابى اين تيم به فينال جام باشگاه هاى آسيا. عكس: آريا جعفرى

تمرين تيم ملى فوتبال ايران در كمپ تيم هاى ملى. عكس: مهدى ابراهيمى
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شادى على دايى پس از به ثمر رسيدن گل اين تيم در ورزشگاه آزادى تهران. عكس: سعيد زارعيان افشين قطبى سرمربى سابق تيم ملى در بازديد از كودكان 
بى سرپرست. عكس: مهدى ابراهيمى

آبادان  نفت  صنعت  تيم  تماشاگران  از  يكى 
صورت خودش را به رنگ پرچم برزيل نقاشى 

كرده است. عكس: محمدرضا دهدارى

شادى بازيكن نفت تهران پس از به ثمر رساندن گل به پيكان قزوين. عكس: ميثم ملكى قزوينى
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محمدرضا خلعتبرى بازيكن تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان با 
كمك خداداد افشاريان داور مسابقه تالش مى كنند تا جواد 

شيرزاد بازيكن مصدوم تيم فوتبال استقالل تهران را از زمين 
بازى خارج كنند. عكس: احسان خسروى
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مسابقات كشتى قهرمانى يا كشتى با چوخه در يكى از محالت حاشيه اى مشهد با كمترين امكانات موجود به صورت بومى برگزار مى شود. عكس: امين خسروشاهى

برگزارى بزرگترين مسابقه ى كشتى با چوخه در گود زينلخان در اسفراين استان خراسان. عكس: رضا قاسمى زرنوشه

مراسم ورزشى كشتى با چوخه درقوچان. عكس: مهدى عقيقى

ديدار رده بندى ليگ برتر كشتى بين تيم هاى گاز مازندران و تعاونى اعتبارى اميد مشهد. عكس: احسان رافتى داريان

پهلوان غالم حيدرى پس از پيروزى در رقابت پايانى مسابقات كشتى محلى لوچو در روستاى قراخيل قائمشهر رقيب خود را بر دوش خود به بيرون از زمين مسابقه مى برد. عكس: محمد رضايى
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مسابقات كورس پاييزه اسب دوانى در مجموعه اسبدوانى گنبد كاووس. عكس: احسان عباسى

سه زن اسب سوار درمسابقات اسب دوانى استقامت بانوان در اهواز در حال رقابت هستند. عكس: امين نظرى

مسابقات سراسرى سواركارى در قزوين. عكس: حميده شفيعى ها

يكى از سواركاران مسابقات پرش با اسب كشورى جام كاسپين اسب خود را براى پرش از مانع آماده مى كند. اين مسابقات 
آذر ماه امسال براى چهارمين سال متوالى در باشگاه تك تاز بندر انزلى برگزار شد. عكس: مرتضى رفيع خواه
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الهه فريدفر، سواركار قزوينى در مسابقات پرش با 
اسب قهرمانى استان قزوين در باشگاه سواركارى 
به  و  كند  عبور  مانع  از  نتوانست  قزوين  سروش 

زمين افتاد. عكس: على صفرى

سقوط اسب سوار از آخرين مانع در مسابقات 
قهرمانى باشگاه هاى قم. عكس: حجت اهللا عطايى
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