ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دﻓﺘﺮ ﭼﯿﻦ

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ روزﻫﺎی  15اﻟﯽ  17ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ دﻓﺘﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ

.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺒﺪا ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ان اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
در ﺿﻤﻦ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ ﭼﯿﻦ ذﮐﺮ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ ﭼﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
آﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺸﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ای ،ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ،اﮔﺮ در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ ﭼﯿﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮ ﻫﻨﮓ ﮔﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺷﺎﻧﺲ و اﻗﺒﺎل ﺧﻮب ﺑﻪ زور وارد
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺷﻠﻮغ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺸﻦ ﮐﻪ
ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﺒﺮک و ﮔﻞ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،و ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻓﺎﻧﻮس ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ
زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ،در ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
آداب و رﺳﻮم ﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﻮداﯾﯽ ،در اﯾﻦ روز از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮداﺋﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎرد در روز اول ﺳﺎل ﻧﻮ ،ﺧﻮش ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻏﺬای اﯾﻦ
روز ،از ﻗﺒﻞ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روز ،ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار و
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽروﻧﺪ .رﻗﺺ ﺷﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .رﻗﺺ ﺷﯿﺮ ،از
رﻗﺺﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ دارد .اﯾﻦ
رﻗﺺ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﺎدی از رﻓﻊ ﺑﺪﯾﻤﻨﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ارواح ﺧﺒﯿﺜﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻋﻮت از ارواح ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ و آﻫﻨﮓﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ رﻗﺺ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﺮ ّ ارواح ﺧﺒﯿﺜﻪ ،اﯾﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﺮوﺳﮏ ﮔﺮدان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻫﻨﮓﻫﺎ و
رﻗﺺﻫﺎی ﺧﺎص ،ﺑﺪﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ روز را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .از دﯾﮕﺮ آداب و

رﺳﻮم اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،ﻫﺪﯾﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﺮخ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﭘﺎﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ
در ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠﯽ ،در آن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻫﺪﯾﻪ و ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
رﻧﮓ ﺳﺮخ اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎ و ﺗﺰﯾﯿﻨﻬﺎی آن ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
آرزوی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و دور ﮐﺮدن ارواح ﺧﺒﯿﺜﻪ اﺳﺖ .در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ از ﮔﻠﺒﺮگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎور
ﭼﯿﻨﯿﺎن ،ﻣﻘﺪار ﭘﻮل درون اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺣﺎوی
ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﺮگ ﯾﺎ آرزوی ﻣﺮگ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

