
 عجیب ترین مناسبت های تقویم ملل جهان

 گالری تصاویر عجیب ترین مناسبت های تقویم ملل جهان

 در دنیا امروز که همه چیز به سرعت در حال تغییر است میل انسان ها در این تغییرات هر روز بیشتر و بیشتر میشود

 بکشند تصویر و همه به نوعی به دنبال انجام کارهای هستند که شگفت انگیز بودن را به

 خاص بودن به نوعی باعث دیده شدن در تالطم دنیای پیشرفته امروزی میشود گاهی

 یا محبوبیت و گاهی باعث پیشرفت در کاری میگردد ددرآم به قدری عجیب میشوند که باعث کسب

را در تاریخ خود اضافه کند که شاید برای کشورهای دیگر دانستن آنها خالی از  عجیب اما گاهی یک کشور میتواند نماد های

 لطف نباشد

 نموده اند که تقریبا همه ما یک بار هم که شده آن را شنیده ایمهمه ملل های دنیا در تقویم گذشتگان خود روزهای را ثبت 

 شکر گذاری و صدها روز دیگر مسلمانان ، روز اعیاد مانند روز عید پاک مسیحیان ، عید نوروز ،

 آیا شما میدانستید که روز های جهانی نیز وارد تقویم کشورها شده اند که عجیب هستند ؟  ولی

 

 : روز جهانی خنده

 بر اساس برنامه ای شکل گرفت98 19یکی از تاریخ های که در تقویم جهانی توسط هندی ها ثبت شده است که در سال 

 این برنامه توسط کارتاریا موسس حرکت های یوگا خنده و تاثیرات آن که نوشته های مختلفی

 ژانویه می باشد 11  درباره این مقوله به زبان های زنده دنیا ترجمه شده است ثبت جهانی گردید این روز

 روزی که بدون غم را بتوان سپری کرد
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 : اروز جهانی چپ دست ه

این روز در واقع روز حمایت از چپ دست ها است که اعتراض خود را به این که بسیاری از وسایل و امکانات برای افراد 

 و اجرا میشود طراحی راست دست

 اوت را در تقویم به این روز نام گذاری کرده اند 13

 

 : روز جهانی گل

 این روز برای این است که به مردم جهان بیاموزد که با یک گل نیز میتوان باعث شادی و نشان دادن محبت به همدیگر شد

 ژانویه است که میتوان در آن روز از به همدیگر با دادن گل تشکر کرد 19 تقویم این روز در

 < وجود دارد که بسیار عجیب تر از این ها میباشد نمونه آنها تقویم روز های زیادی در

، روز کوهنوردی ، توریست ، روز خواب آلودگی و روز رژ روز حهانی گربه ، مارمولک ، روز پیشگیری از خودکشی 

 ... و  لب
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