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 ۳۱۳۲راهنمای گرفتن ویزای عراق برای سفر اربعین 

 

 کنند. این سفر ملزوماتی دارد که دانستنشبا نزدیک شدن به اربعین حسینی زائران زیادی به کربال سفر می

برای هر مسافری ضروری است. در این یادداشت مراحلی که باید پیش از سفر کربال طی کنید را با هم بررسی 

 کنیم.می
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 ۳۱۳۲مراحل گرفتن ویزای عراق برای مراسم اربعین 

رین زیادی خودشان را به مرز ئبدون شک اولین مرحله در این فرایند، گرفتن ویزا است. در سالهای گذشته زا

مهران رساندند تا بدون ویزا و با گرفتن ویزای لب مرز به این سفر بروند. اما فالیتیو به هیچ عنوان این کار را 

ا افرادی هکند. اگرچه در سالهای گذشته به دلیل ضعف دولت عراق و بررسی نکردن برخی گذرنامهیتوصیه نم

ی امنیتی و هاتوانستند بدون ویزا به زیارت اربعین بروند اما مطمئنا با پیشرفت بیشتر این کشور، سیستم

بزرگی در خاک عراق  تر خواهند شد و نگرفتن ویزا موجب مشکالت بسیار جدی و دردسرهایانتظامی قوی

 خواهد بود.

  

 :افی است دو مرحله زیر را طی کنیدگرفتن ویزای عراق بسیار ساده است. برای این کار ک

 /https://samah.haj.ir یک: به سایت سامانه سماح مراجعه و ثبت نام کنید.

های نقدی این سفر طراحی منحصرا برای ویزای عراق و پرداخت این سامانه از سوی سازمان حج و زیارت و

 شده است.

دو: به فالیتیو مراجعه حضوری کنید و مدارکتان را تحویل دهید. ما تمام مراحل اخذ ویزا را از طریق کارشناسان 

 رسانیم.خود پیگیری و به انجام می

 1۱پالک  کوچه پنجم/  ن سرافراز/ آباد )بهشتی( / خیاباخیابان عباس نشانی فالیتیو: تهران/ 

خواهد  ا نوسانات قیمت ارزی تغییرتومان است. )این مبلغ ب 3۰۰۱۱۱هزینه ویزای عراق در حال حاضر حدود 

 کرد.(

https://flightio.com/
https://samah.haj.ir/


  

۱ 

        

Flightio.com                                                                                                                      

 راهنمای سفر کربال در اربعین

توجه داشته باشید که زمان صدور ویزای عراق برای مراسم اربعین حسینی حدود پنج روز کاری است. بنابراین 

 بهتر است گرفتن ویزا را به روزهای آخر موکول نکنید. با وجود تعداد باالی زائران
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 چند نکته مهم که باید پیش از سفر کربال در اربعین بدانیم

 

پرسید چه لوازمی برای سفرم الزم دارم و باید بهترین اگر مسافر کربال هستید حتما این روزها از خودتان می

های خود جای دهید. در این یادداشت مختصری در مورد لوازم مورد نیاز سفر کولهترین لوازم را در و ضروری

 کربال توضیح خواهیم داد، با فالیتیو همراه باشید.
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 های خود را دو قسمت کنیدلباس

در سفر شما دو نوع لباس نیاز است. بخشی مربوط به سه روز پیاده روی کربال و دیگری روزهای اقامت شما 

تر کاظمین. بنابراین سعی کنید یک دست لباس سبک برای پیاده روی و یک دست لباس رسمی در نجف و

 برای روزهای اقامت در سایر شهرها همراه داشته باشید.

  

 راهی بلندسیم سه

توانید به هنگام شارژ کردن گوشی و حتما در وسایلتان یک سیم سه راهی بزرگ بگذارید. از این طریق می

 شدنشان نباشید.را داخل کوله بگذارید، نزد خود نگه دارید و نگران دزدیدهتبلت، آنها 

  

 دستی؟کوله یا ساک

کند فراموش نکنید که پیاده روی طوالنی است و داشتن یک کوله استاندارد به جای یک ساک دستی کمک می

درد ، شانه درد و گردنتا وزن وسایلتان با نسبت بهتری روی کمر شما تقسیم شود و همین از بروز کمردرد

 کند.جلوگیری می
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 داروهای ضروری

پلیس عراق در مورد مصرف مواد مخدر و داروهای کدئین بسیار سختگیر است. بنابراین دقت کنید داروهای 

توانید همه داروهای ضروری خود را کدئین دار را به هیچوجه با خودتان همراه نداشته باشید. به جز این می

توانید از آنها خرید ببرید. در مورد موارد احتمالی هم تعدادی داروخانه در مسیر پیاده روی است که میهمراه 

 کنید.

  

 های مناسبکرم

ی هاروی احتمال دچار شدن به تاول زیاد است. در این شرایط بسیار ضروری است بانداژ یا کرمدر طول پیاده

هایی هم برای جلوگیری یا درمان پشه گزیدگی وجود یا اسپری هاتاول به همراه داشته باشید. همچنین کرم

 توانید آنها را همراه خود ببرید.دارند که می

  

 خوابکیسه

سعی کنید با خود کیسه خواب همراه داشته باشید. ممکن است در طول مسیر محل خواب و اقامت شما تمیز  

 آید.یخواب در این موارد به کمک شما میا مناسب نباشد. کیسه

  

 گزاری کنیدنشانه

ممکن است در طول مسیر دوستانتان را گم کنید. در این صورت الزم است پیش از حرکت عمودهایی را 

انتخاب کنید و در صورت گم کردن هم آنجا قرار بگذارید. توجه کنید که دربسیاری از نقاط هیچ اینترنت یا 

 طریق با دوستانتان در ارتباط باشید.توانید از این آنتن موبایلی وجود ندارد و نمی

https://flightio.com/


  

۱ 

        

Flightio.com                                                                                                                      

 راهنمای سفر کربال در اربعین

  

 کفش راحتی

دقت کنید که به جز اینکه به یک کفش راحت نیاز دارید، سعی کنید کفش بنددار نپوشید. چون با رسیدن به 

 دد.بنوپایتان را میها دستهایتان را در بیاورید و بندی بودن کفشهر موکب برای استراحت ناچارید کفش

  

 غذا حمل نکنید

کنند. در طول مسیر کی از اشتباهات رایج همراه آوردن مقادیر زیادی غذا است که بار شما را سنگین میی

 غذاهای زیادی برای خوردن وجود دارد و شما نیازی به داشتن هیچ غذایی ندارید.

  

 دستکش، صابون خمیری و ژل شسستشو بدون آب

دارد اما آب اغلب آنها سرد است و معموال هم صابون ها معموال تعداد زیادی دستشویی وجود در میان موکب

های خود هستید با خودتان دستکش همراه ها وجود ندارد. اگر نگران نظافت دستکافی برای شستن دست

داشته باشید که پیش از رفتن به دستشویی دستتان کنید. همینطور ژلهای الکلی که بدون نیاز به آب هستند 

 در مواقع بی آبی دستان شما را تمیز کنند. توانند پیش از غذا ومی

  

 به جامعه محلی احترام بگذارید

ها کنند. بهتر است پیش از ورود به این خانههایشان دعوت میحتما در طی مسیر افراد زیادی شما را به خانه

در طول  یدخط قرمزهای اعراب را بیشتر بشناسید تا تفاوتهای فرهنگی موجب آزردگی میزبان نشود. سعی کن

 اقامتتان از صحبت کردن با دختران خانواده یا نگاه کردن به آنها بپرهیزید.

https://flightio.com/
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 شان کنید.سعی کنید حتما واژگانی مانند مشکور که به معنای تشکر است را بیاموزید و استفاده
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 نکات بهداشتی که باید در سفر اربعین به کربال رعایت کنیم

 

الیتیو . با ف، ذکر شدهکه رعایتشان برای مسافرین کربال ضروری است یادداشت چند نکته بهداشتی ایندر 

 همراه باشید.
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 آب آشامیدنی

کنند. اغلب آنها در بساط پذیراییشان آب هم در طول مسیر مردم عراق با خلوص نیت از شما پذیرایی می

شده که پیش از این باز بندیآبهای معدنی و بستهدارند. تحت هیچ شرایطی این آبها را ننوشید و فقط از 

 اند میل کنید.نشده

  

 های پاتاول

شوند. اگر در پای خود زخم های طوالنی دچار تاول پا میرویبسیاری از زائرین در طول مسیر به دلیل پیاده

تواند . این امر مییا تاولی دارید تحت هیچ شرایطی همه یا حتی بخشی از مسیر را با پای برهنه طی نکنید

 های جدی مانند هپاتیت و یا عفونی شدن زخم شما شود.موجب بروز بیماری

  

 غذای تازه

پزند و با خود های زیادی در طول روز غذا میروی غذای کافی برای همه وجود دارد. عراقیدر طول مسیر پیاده

ز کشور یا شهر خود غذایی همراهتان باشد. با آورند. بنابراین الزم نیست اروی میبرای خیرات به مسیر پیاده

رود. ها و مسمویت باال میتوجه به اینکه امکان نگهداری غذاها در یخچال وجود ندارد، احتمال فساد خوراکی

 اند.ترین گزینهکنند بهترین و تازهها خیرات میروی غذاهایی که خود عراقیدر طول پیاده

  

 هانظافت دست

های بهداشتی زیادی وجود دارند که اغلبشان مقدار کافی مایع صابون برای شستشوی در طول مسیر سرویس

شود زائرین از شستشو منصرف شوند. بهتر است ها ندارند. حتی گاهی اوقات سرد بودن آب باعث میدست

https://flightio.com/
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ده کنید از آنها استفا تعدادی دستشکش یکبار مصرف داشته باشید تا در هنگام استفاده از سرویس بهداشتی

 و دیگر نیازی به شستن دستها نداشته باشید.

توجه کنید که حتما ژلهای شستشوی دست که نیازی به آب ندارند هم همراه داشته باشید و حتما پیش از 

 غذا خوردن از آنها استفاده کنید.

  

 ها و سبزیجاتمیوه

رود دوستان عراقی این مراحل را به احتمال میها و سبزیجات طوالنی است و چون مراحل ضدعفونی میوه

 شوند را بخورید و ازهای پوست داری که پوستشان جدا میهدرستی طی نکرده باشند، سعی کنید تنها میو

 خوردن هر گونه ساالد، سبزی یا میوه خرد شده خودداری فرمایید.

  

 ماسک

شند، سعی کنید در طول حرکت از ماسک استفاده از آنجایی که ممکن است تعداد زیادی از زائرین بیمار با

 کنید.

 

 

 ماساژ آب سرد

بهتر است بعد از هر دو ساعت پیاده روی، پاهایتان را در آب سر بگذارید و ماساژ دهید. این کار از تاول و ورم 

 کند.پاها جلوگیری می

https://flightio.com/
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 تنفس دهانی نداشته باشید

بدون قند بجویید و یا بطری آبتان را جرعه جرعه و بسیار های سعی کنید در تمام مدت پیاده روی آدامس

کند و در نتیجه شما از بینی تنفس خواهید کرد. آرام بنوشید. این کار از خشک شدن دهان جلوگیری می

کند در حالی که تنفس از بینی یک فیلتر مناسب برای ها را بیشتر میتنفس از دهان احتمال سرایت بیماری

 بسیاری از ویروسها به بدن شماست. جلوگیری از ورود

  

 پنیر نخورید

 اید.ای به جلوگیری از ورم دست و پا کردهاگر وعده صبحانه را خالی از پنیر کنید کمک ویژه

  

 ها هنگام خوابیدنوضعیت پا

ین ا ها و در هنگام خواب پاهایتان را به دیوار بگذارید و باال بگیرید. درسعی کنید به محض رسیدن به موکب

 شود.گردد و ورم کمتر میکف پا ایجاد ورم کرده به سمت باال برمی حالت خونی که در بافت
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 روی اربعین با کودکاننکاتی کاربردی برای پیاده

 

روی اربعین همراه با کودکان در عین در بین زائرین کربال در روز اربعین، تعداد زیادی کودک وجود دارد. پیاده

 هایی برای والدین به دنبال داشته باشند.توانند نگرانیها میهایی دارد. این چالشاش چالششیرینی و زیبایی

ا ها ممکن است ذهن شما رگیری بچهنگرانی از بیمار شدن، نداشتن امنیت و رفاه کافی و یا خستگی و بهانه

اد برای بهتر و با کیفیت شدن سفر کربالی بسیار درگیر خود کرده باشد. در این مقاله چند نکته و پیشنه

 ایم. با فالیتیو همراه باشید.آوری کردهروی اربعین گردامسال و پیاده
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 کوله حمل نوزاد و کودک

ی ها گزینهکنند. آغوشیبرند، از آغوشی استفاده میروی اربعین میمعموال اغلب کسانی که نوزادشان را به پیاده

شوند و مدت باعث فشار به ستون فقرات میبهترین نیستند. استفاده مداوم از آنها در طوالنیخوبی هستند اما 

کنند. بهتر است به جای آغوشی از کوله حمل نوزاد استفاده ادامه پیاده روی در روزهای آخر را کمی سخت می

ی روی ستون فقرات ایجاد ها وزن نوزاد و کوله را به خوبی روی کمر شما تقسیم و فشار کمکنید. این کوله

شود برای حمل گیرد و همین باعث میکنند. همچنین وسایل شما و نوزاد هم داخل همان کوله جای میمی

 وسایلتان مجبور به استفاده از ساک یا کوله دیگری نشوید.

 و همین از مزایای دیگر کوله حمل کودک این است که فرزند شما دید خوبی را از باال نسبت به محیط دارد

 کند.احتمال سر رفتن حوصله و یا ایجاد کسالت را در آنها کم می

  

 غذای کودک

اینکه کودک شما در چه سنی باشد در تعیین این فاکتور اهمیت زیادی دارد. اگر در سنی است که فقط شیر 

عربی کمی پر  تر است. در این حالت فقط باید مراقب تغذیه خودتان باشید. غذاهایخورد کار شما سادهمی

قراری ایجاد کند. تواند کیفیت شیرتان را تغییر دهد و در کودک احساس بیادویه و چرب هستند. این می

برای جلوگیری از این موضوع سعی کنید همراه خود کمی مغز گردو و بادام و غذاهای نیروبخش دیگر مانند 

ای مناسبی وجود نداشت به مشکل برنخوردید. خرما داشته باشید. تا اگر در طول مسیر برای مدت طوالنی غذ

های غذایی شما هستند. همراه کنند که از بهترین گزینهدر مسیر پیاده روی افراد زیادی نان و شیر توزیع می

شود برای شما بسیار داشتن نودل هم به عنوان غذایی کم وزن و کم خرج که راحت هم آماده خوردن می

 شود.توصیه می
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هایی که بزرگتر است باید توجه بیشتری به تغذیه او داشته باشید. تا حد امکان فقط از میوه اگر کودک شما

پوست دارند و پوست آنها گرفته نشده استفاده کنید و سبزیجات را کامال از غذای این روزها حذف کنید. هر 

کنند زیادند اما پیدا کردن ها تعداد کسانی که غذاهایی غیر بهداشتی به زائرین اهدا میچند در میان موکب

 غذاهای بهتر هم چندان سخت نیست.

ها اجازه هایشان را بپذیرید و در خانهها برای رفتن به خانهها این است که دعوت عراقیالبته یکی از بهترین راه

 پزید.بتوانید غذایی که مناسب فرزندتان است را با استاندارد مورد قبولی آشپزی بگیرید. در این حالت می

  

 بهداشت

ها برای بوسیدن و بغل کردن کودکان خودداری کنید. به جز سعی کنید در این ایام از اجازه دادن به غریبه

های شستشو بدون نیاز به آب همراهتان داشته باشید های ضدعفونی، پدهای الکلی و ژلاین همیشه دستمال

 های کودک را ضدعفونی کنید.و هر از گاهی دست

دکتان بزرگتر است، الزم است چند دستکش یکبار مصرف همراه داشته باشید تا در هنگام استفاده از اگر کو

های بهداشتی مسیر، تعداد کمی همیشه های بهداشتی از آنها استفاده کنید. معموال در میان سرویسسرویس

ممکن است کودک را از  مایع صابون دارند و تعداد زیادی از آنها هم آبهایشان بسیار سرد است که همین

 هایش بازدارد.شستن دست

  

 سرگرمی برای کودک

کنند. این امر اصال به خاطر خستگی جسمی روی معموال کودکان بهانه گیری میدر مسیرهای طوالنی پیاده

تر هستند. در این مواقع مطمئن باشید کودک شما نیاز به تفریح و سرگرمی نیست چون آنها از شما پر انرژی
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رد و از روند تکراری مسیر خسته شده. سعی کنید در طول مسیر چیزهای جذابی را برای جلب کردن توجه دا

 او به آنها پیدا کنید.

های توانند در این امر کمک بزرگی باشند. از میان این کودکان بچهکودکان دیگری که در مسیر هستند می

فرصت برای یک تبادل فرهنگی استفاده کنید و کودکتان توانید از این های خوبی هستند. میعراقی هم گزینه

روی و قرار گرفتن در معرض انواع های نژادی و فرهنگی بین ملل مختلف کنید. قطعا این پیادهرا متوجه تفاوت

 تواند مثل یک دانشگاه بزرگ برای کودک شما عمل کند.ها میو اقسام نژادها و ملیت
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 امنیتی برای سفر کربال در اربعین چند توصیه

 

هایی بابت تامین امنیت سفرتان هم دارید. در این اگر قصد زیارت کربال در اربعین را دارید حتما نگرانی

ا کنند اشاره کنیم. بیادداشت سعی داریم به برخی از نکات که امنیت سفر شما را بیش از پیش تامین می

 فالیتیو همراه باشید.
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 اعتماد کنید به پلیس

در طول مسیر نیروهای پلیس ایران ممکن است بارها شما را متوقف و درخواست بازدید از ماشینتان را بکنند. 

این امر را اتفاقی مثبت جهت پیشگیری از وقوع اتفاقات بد بدانید و با این ماموران نهایت همکاری را داشته 

 های بازرسی اطالع دهید.سیر دیدید حتما به این ایستهایی مشکوک در طول مباشید. اگر افراد یا ماشین

  

 اطالعات هتل را همراه داشته باشید

پیش از حرکت حتما اطالعات کامل اعم از نشانی، تلفن و کروکی هتلتان را در کاغذهایی یادداشت و بین تمام 

خانواده جدا شوید و یا جا اعضای خانواده توزیع کنید. ممکن است در طول مسیر به هر دلیلی از کاروان یا 

رسانید. اید بتوانید خودتان را به هتلی که رزرو کردهبمانید. به این روش بعد از رسیدن به کربال به راحتی می

 توجه داشته باشید بعد از رسیدن به هتل هم حتما کارت هتل را بگیرید و همیشه همراهتان داشته باشید.

  

 ها بیشتر مراقب باشندخانم

کند اما بهتر است ها را تهدید نمینکه در روزهای اربعین کربال بسیار شلوغ است و معموال خطری خانمبا ای

ها کالم شدن با مردان عراقی یا فروشندهتنها و به صورت انفرادی در بازارها تردد نکنید. همچنین از هم

 ها را بگیرید.بپرهیزید و از این طریق جلوی بخش اعظمی از سواستفاده
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 با پلیس در ارتباط باشید

 در صورتی که در طول سفر به مواد مخدر و مواد منفجره بر خوردید هر چه سریعتر پلیس را در جریان بگذارید.

  

 از کسی امانت نگیرید

ممکن است در طول مسیر افرادی بسته یا ساکهایی را به عنوان امانت به شما بسپارند و یا خواهش کنند به 

بودن بارشان در هواپیما، این بارها را همراهتان از مرز رد کنید. تحت هیچ شرایطی هیچ کدام از دلیل سنگین 

ها حاوی مواد مخدر یا منفجره باشند در فرودگاه مقصد این امانتها را از کسی نپذیرید. در صورتی که این بسته

 شما مسئول و مجرم خواهید بود.

  

 عکسبرداری همیشه مجاز نیست

زمینه های بازرسی یا مقرهای امنیتی در پسته باشید که در هنگام گرفتن عکسهای یادگاری پستتوجه داش

تواند عواقبی مانند جریمه نقدی یا حبس به دنبال نباشند. هر گونه عکاسی از این مکانها ممنوع بوده و می

 داشته باشد.

  

 قرص کدئین دار همراه خود نبرید

باشد. داروهای کدئین گردان در کشور عراق ممنوع میشتن هر گونه قرص روانتوجه داشته باشید که همراه دا

گیرند. هیچگونه دارویی از این شوند هم در این لیست قرار میای که به عنوان مسکن استفاده میدار ساده

داخل  هایقبیل همراه خود نداشته باشید و چنانچه در طول مسیر نیازی به آنها احساس کردید از داروخانه

 عراق خریداری کنید.
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 ها حرف نزنیدبا غریبه

ها هاست. گاهی اوقات جاسوستواند ایجاد خطر کند، حرف زدن با غریبهیکی از مسائلی که در سفر اربعین می

کنند. این افراد با ریختن طرح و سیستمهای اطالعاتی دشمن در این تجمعات مخصوصا اربعین شرکت می

ئرین باشید تحت هیچ شرایطی با دیگر زاکنند. بنابراین توجه داشتها را تخلیه اطالعی میدوستی با زائرین آنه

 چه ایرانی، عراقی و یا با ملیتهای دیگر صحبتهای غیر ضروری نکنید.

  

 ها فقط از مامورین رسمی کمک بخواهندمسن

لین ط به مامورین پلیس، مسئودر صورتی که مسن هستید و در انجام بعضی کارهایتان به کمک نیاز دارید، فق

 ها بپرهیزید.ها و یا هر مرجع رسمی دیگر رجوع و از اعتماد به غریبهفرودگاه

 کند.فالیتیو سفر خوبی را برای شما آرزو می
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 روی اربعین برای افراد مسنراهنمای سفر کربال و پیاده

 

های قلبی عروقی، دیابت، علیرغم رنج بردن از بیماری ایم کههای اخیر با مسافرانی روبرو شدهما در طول سال

توانند در برابر نرفتن به زیارت امام حسین در روز اربعین مقاومت آرتروز، چاقی، پوکی استخوان و کمردرد، نمی

 روی در این مسیر بسیار چالشی است.کنند. حتی باوجوداینکه پیاده

است برای سن شما کمی دشوار باشد و سالمتتان را به خبر  روی اربعین ممکن کنید که پیادهاگر تصور می

ه ای شبیروی آهسته در جادهروی درواقع تنها نوعی پیادهبیندازد، خوشحال خواهید شد که بدانید این پیاده

توانید به های اطراف خانه راه بروید، قطعا میتوانید در محلهروی روزمره است. اگر میبه مسیرهای پیاده

روی مذهبی نوعی فعالیت ورزشی با سرعت دلخواه خودتان بوده و دارای روی اربعین هم بروید. این پیادهپیاده

های مختلف استقامتی، قدرتی، کششی و فواید متعددی برای افراد پیر و کسانی است که نیازمند انجام ورزش

، بنابراین باعث بهبود سالمت قلب گیردحرکت ورزشی را در برمی ۱ها تمامی این رویتعادلی هستند. پیاده

کند و تعادل شما در برابر زمین خوردن دهد، بدن شما را منعطف میشود، تحلیل عضالت را کاهش میمی

شود باشید این سفر آن هم به صورت پیاده به افراد مسنی توصیه میدهد. البته باید توجه داشتهافزایش می

 ای است که در شهر خودتانانند راه بروند. اگر وضعیت سالمتتان به گونهتوکه در طول زندگی روزمره هم تا می

 شود.توانید ار خانه خراج شوید سفر اربعین هم برای شما توصیه نمیهم نمی
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 روی اربعین برای تقویت دستگاه قلبی عروقیپیاده

با  پمپاژ خون را بیشتر کند.شود تا برای حفظ اکسیژن کافی در بدن، روی مالیم قلب مجبور میدر یک پیاده

شود. بنابراین کوهنوردی منظم باعث کاهش سطح این کار، جریان خون بیشتری به عضالت و مغز پمپاژ می

 شود.های قلبی، میکلسترول و فشارخون، دالیل رایج برای ابتال به بیماری

توانید با گذرد میاز آن زمان می اگر قبال جراحی عروق بایپس کرونری انجام داده اید و االن بیش از دو سال

ای روی همنظور کنترل وزن و بهبود گردش خون خود شروع کنید. این پیادهروی منظم را بهنظر پزشک پیاده

ها توانند از نیم ساعت تا دوساعت در روز افزایش یابند و در صورتی که مدت زیادی از شروع تمرینروزانه می

باشید این سفر پیاده روی به کربال فقط یک فریضه اعت هم هستند. توجه داشتهبگذرد قابل افزایش تا چهار س

رفته نفس ازدستروی اعتمادبهشود. پیادهتواند چالشی ذهنی و روحی نیز محسوب میمذهبی نیست. بلکه می

 تواند به عادتی همیشگی بدل شود.گرداند و بعد از سفر اربعین هم میرا به زندگی شما برمی

  

 روی اربعین راهی برای کاهش درد آرتروز و زانوادهپی

کنند. وپنجه نرم میسال و باالتر با بیماری آرتروز دست 6۱ها فرد بالغ و تقریبا نیمی از افراد باالی میلیون

شود که غضروف میان ترین نوع از بیماری آرتروز در میان افراد پیرتر، زمانی شروع میپوکی استخوان، رایج

روی و کوهنوردی در سنین باالتر ورزشی ایده آل برای کند. پیادهها در مفصل شروع به فرسایش میناستخوا

ها است. این کار به جریان یافتن مایع زاللی کمک کرده و اکسیژن و مواد کمک به ترشح غضروف در استخوان

 کند.مغذی را به مفاصل رسانده و ضایعات تورمی را نیز دفع می

تواند مشکل زانوی شما را حل کند اما سفر روی اربعین نمیباشید یک سفر چند روزه برای پیادهتوجه داشته

ما روی در زندگی شتواند شروع خیلی خوبی برای ادامه همیشگی این روند پیادهکربال با انگیزش مذهبی می

 باشد.
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 روی اربعین برای مقابله با پوکی استخوانپیاده

بیماری استخوانی است که اکثر زنان سالمند و فاقد کلسیم کافی در بدن را تحت تاثیر پوکی استخوان یک 

دهد. کمبود کلسیم در بدن موجب کاهش تراکم استخوان شده و احتمال متخلخل شدن و شکنندگی قرار می

د. نگیردهد. درنتیجه سالمندان بیشتر در معرض خطر شکستگی استخوان قرار میاستخوان را افزایش می

موجب این ورزش تحت شود و بدن بهها تحمل میکوهنوردی ورزشی است که در آن وزن بدن توسط استخوان

 تواند بههای منظم با سرعت پایین میگیرد. انجام ورزشکشش، پرش، باال رفتن و حرکات سریع قرار می

روی در مسیرهای خاکی در ادهها کمک کند. باید بدانید که پیتر شدن آنها و محکمتقویت تراکم استخوان

 مقایسه با مسیرهای آسفالته و بتنی برای مفاصل بهتر است.

ا که فرزندانتان هرگز به شممطمئن باشید که سن تنها یک عدد بوده و به ذهنیت شما بستگی دارد. درحالی

روی و یوگا، پیادههایی مناسب سنتان ماننده دهند، حتما ورزشهای ماجراجویی را نمیاجازه انجام فعالیت

ند که گویروی اربعین برسد باز خانواده به شما میکوهنوری مالیم را امتحان کنید. این بار هم که نوبت پیاده

تواند به طور دقیق بگوید که توان این این کار برای سنتان بسیار دشوار است. اما کسی به جز خود شما نمی

 سفر را دارید یا نه.

. ها نیستکنند این ورزش مناسب آنای فکر میزنان سالمند وجود دارد این است که عدهموضوعی که در مورد 

روی یک فعالیت سالم برای افراد سالمند بوده و به بهبود بسیاری از افراد از این موضوع غافل هستند که پیاده

د، روی هستییادهکه در مسیرهای پکند. وقتیتوازن، کنترل وزن، تسکین درد و کاهش افسردگی کمک می

های احساس آزادی کرده و غرق در معاشرت با دیگر زائران خواهید شد. دوستی با آدمهای جدید از فرهنگ

 گرداند. اینکه درکردید برمیمیتان و روزهایی که چیزهای تازه را تجربهمختلف دوباره شما را به دوران جوانی

وید رکنید، چند ساعت در روز را پیاده رمیی را انتخاب میمسیری ساده یا چالش  روی سفر کربالطول پیاده
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پردازید و ... به شما بستگی دارد، اما بهتر است تا از همین حاال به این مسائل و چند ساعتش را به استراحت می

 د.وی باشید تنظیم کنیفکر کنید و شروع مسیرتان را با در نظر گرفتن طلو زمانی که قرار است در پیاده

 

 روی:کار به هنگام شروع ورزش پیادههایی برای سالمندان تازهوصیهت

ا و ناهموارتر ر از کم شروع کنید؛ در ابتدای کار به سراغ مسیرهای کوتاه رفته و سپس مسیرهای طوالنی . 1

 انتخاب کنید.

یان وعده، آب، م پشتی حاویپشتی به همراه داشته باشید؛ حتی برای مسیرهای کوتاه نیز یک کولهیک کوله. ۲

های اولیه به همراه داشته باشید. حتما یک خوراکی سبک و مقوی نظیر کرم ضد آفتاب به همراه جعبه کمک

افی گیرند، پس حتما آبی کآبی قرار میشکالت و آجیل به همراه ببرید. افراد سالمند بیشتر در معرض خطر کم

 به همراه داشته باشید.

روی باعث کاهش فشار ناشی از مسیر بر مفاصل روی تهیه کنید؛ عصاهای مخصوص پیادهعصا و کفش پیاده. 3

روی در مسیرهای هموار، وزن بدن بر روی پاها عالوه، این عصاها به هنگام پیادهشوند. بهزانو و عضالت پا، می

ف در عضالت پا روبرو هستید یا دهند. اگر با ضعکیلوگرم در هر گام را کاهش می ۵به میزان تقریبا 

ها دارید، یک عصا با قابلیت جذب ضربه تهیه کنید. حتما در این دیدگی در ناحیه مچ پا، زانو و رانآسیب

یت ها باعث تاول و اذهای تازه خودداری کنید، زیرا این کفشمسیرها کفش مناسب بپوشید. از پوشیدن کفش

 شوند.شدن پاها می

که به مسیر اشراف  هنما با خود داشته باشید؛ با یک دوست همفکر، یا یکی از اعضای خانوادهیک همراه یا را. ۱

کامل دارد به سفر اربعین بروید. اگر کسی را برای همراهی ندارید سعی کنید روزانه چند بار با آنها در تماس 

 باشید و گزارشی از سالمت خود ارائه کنید.
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وهوای محلی را چک کرده و لباس، کاله و دیگر وسایل آوری کنید؛ آبقبل از حرکت اطالعات کافی جمع. ۵

 موردنیاز به همراه داشته باشید.

ژ دانه و نارگیل ماساها استراحت کنید و پاهایتان را با روغن های گرم مانند سیاهدر میان راه و در بین موکب. 6

 دهید.
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 کربال در اربعین های ضروری برای سفر بهاپلیکیشن

 

هایی برای ساده و مفیدتر کردن سفر اربعین خود هستند. هرچند بسیاری از زائران کربال به دنبال اپلیکیشن

های ضروری برای سفر اربعین داریم، اما در حال حاضر هم تعداد هنوز کمبودهای زیادی در زمینه اپلیکیشن

گشا باشند. در این یادداشت تعدادی از توانند راهها میزمینهزیادی اپ کاربردی وجود دارند که در بسیاری 

 کنیم. با فالیتیو همراه باشید.ها را با هم بررسی میاپلیکیشن بهترین
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 آموز اربعیناپلیکیشن زبان

سی ها فارسی یا انگلیحتما در سفر کربال نیاز به صحبت کردن به زبان عربی پیدا خواهید کرد. اغلب عراقی

دانند و گاهی تنها راه برقراری ارتباط زبان عربی است. از طرفی یادگیری زبان عربی فقط برای یک سفر ینم

ه آموزد کآموز کربال به شما لغات و جمالتی را میرسد. اپلیکیشن زبانچند روزه چندان معقول به نظر نمی

 د.اش به دردتان خواهد خوراختصاصا در همین سفر با حال و هوای مذهبی

  

 برنامه جامع اربعین

کند. مهمترین قابلیت این اپلیکیشن نقشه آفالین نجف و کربال است که مسیر یابی شما را بسیار ساده می

روی که اغلب پوشش خوبی برای اینترنت ندارد همچنین این نقشه نیاز به اینترنت ندارد و در مسیر پیاده

 توانید بدون نگرانی از آن استفاده کنید.می

های ضروری که باید حتما در کوله خود این برنامه بخشی به نام کوله پشتی دارد. در این قسمت تمام آیتم

 کند.جای دهید را ذکر کرده و کار شما در بستن بار سفر را هم آسان می

ه بتوانید به راحتی در اپ جامع اربعین الجنان بزرگ را با خود حمل کنید، میخواهید یک مفاتیحاگر نمی

 ای از ادعیه ضروری برای این سفر دسترسی پیدا کنید.مجموعه

توانید خاطرات روزانه خود را ثبت کنید و آن را با باقی این اپ بخشی به نام خاطرات من دارد که در آن می

 دوستانی که اپ را دارند به اشتراک بگذارید.

توانید موقعیت مکانی خود را به بخش می های کاربردی این اپ، زائر یاب است. در اینیکی دیگر از بخش

 راحتی با اعضای خانواده یا همراهانتان به اشتراک بگذارید.
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به جز اینها، اپ جامع اربعین مرجع مناسبی برای پیگیری اخبار اربعین و همچنین مطالعه مقاالت ضروری 

 است.

  

 اپلیکیشن نینوا

موزنده در مورد کربال، اربعین و امام حسین و همچنین های آای کامل از سخنرانینینوا شما را به مجوعه

توانند کمکی برای پر کردن تنهایی شما در سفر و در کند. امکانات صوتی و تصویری میها متصل میمداحی

 روی باشند.طول پیاده

  

 اپلیکیشن آلبوم صوتی اربعین

ید توانمناسب با سلیقه شما وجود دارد. میها و در این اپلیکیشن تعداد قابل توجهی از انواع و اقسام مداحی

 روی گوش کنید.آنها را به صورت آفالین در طول مسیر پیاده

  

 اپلیکیشن راهنمای زائران اربعین

دهد، امکان ارسال پیامک هم فراهم ای آفالین نجف و کربال را در اختیارتان قرار میاین اپ عالوه بر اینکه نقشه

 توانید با سایر اعضای کاروان در ارتباط باشید.راحتی میکرده که از طریق آن به 
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 اپلیکیشن پیاده تا اربعین

روی ها و مسیر پیشروی طراحی شده و با دادن اطالعات مفیدی در مورد عموداین اپ منحصرا برای پیاده

 تر کند.تواند سفر پیاده شما به کربال را سادهشما، می

  

 اپلیکیشن از مهران تا کربال

توانید از آن برای سفر کردن به کربال و اربعین استفاده کنید، برنامه یکی دیگر از برنامه های کاربردی که می

از مهران تا کربال است. در بخش خبر آن مجموعه ای از اخبار در مورد وضعیت زائران، آب و هوای شهرهای 

شود. در بخش دیگر آن فهرست امکان اده میعراق، وضعیت راه های آن، ایاب و ذهاب از مرز مهران نمایش د

مذهبی ارائه شده و در یک بخش دیگر شاهد ارائه لیست اقامتگاه ها و مراکز خدماتی خواهید بود. به صورت 

کلی اگر تمایل دارید مجموعه عظیمی از اطالعات را در قالب یک اپلیکیشن ساده برای سفر به کربال و سپری 

 دهد.ته باشید، برنامه از مهران تا کربال )اربعین( این امکان را به شما میکردن اربعین به همراه داش
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