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سفرهای کوتاه

سفر به کوچهباغهای
شهرستانک
آرزو احمدزاده  ،راهنمای طبیعتگردی

سفر کن و پول در بیار!
ب درآمد در سفر
نگاهی به راههای کس 

مسافرتکهیکیازپرطرفدارترینسرگرمیهاستاغلببسیارگرانوپرهزینهاست.سفرمیتواندامکانتجرب ه
باورنکردنیترینوخاطرهانگیزترینفعالیتهارابهوجودآورد.شایدبسیاریبهسفروتجربههایجدیدعالقمندباشند
امابادرنظرگرفتنجنبههایمالیازانجامآنمنصرفشوند.امااگرجزوافرادیبهشمارمیآییدکهباتماموجودبهدنبال
ماجراجوییوسفربهنقاطمختلفجهانهستند،میتوانیدبابهرهگیریازمطلبپیشرو،امکانسفرخودرافراهمکنید.
ســفرنامههایی که تا به حال برایتان نوشتهام
خاطرات ســفرهایی هســتند که بیش از دو روز
در ســفر بودهایم ،اما این بار میخواهم برایتان از
سفرهایکوتاهتربگویم.سفرهاییکهتنهایکروز
رابهخوداختصاصمیدهند.یکیازآنروستاهایی
که در دسترس است و میتوانید در یک روز جمعه
به آنجا سر بزنید روســتای زیبای شهرستانک در
جاده چالوس اســت .ما این بــار صبح جمعه بعد
از خوردن صبحانه تصمیــم گرفتیم که به کوچه
باغهای شهرستانک سری بزنیم و از حال و هوای
پاییزی آن لذت ببریم .این روستا در ۵۵کیلومتری
شمال شرقی کرج و در مرز استانهای البرز و تهران
جای گرفتهاست .ماشین را در ابتدای روستا پارک
کردیمودرامتدادروستابهراهافتادیم.گوییپاییزبا
تماموجوددرکوچهباغهایشهرستانکپاگذاشته
است .بعد از پیادهروی در روستا در امتداد رودخانه
حرکت میکنیم تا به کاخ ناصری میرســیم .در
دوران ناصرالدین شــاه و به دســتور وی در سال
 ۱۲۹۵هجری قمری،احداثبنایکاخعظیمیدر
درهگلکیلهشهرستانکآغازشدکهتاسال۱۲۹۸
هجری قمری ادامه پیدا کرد .مجموعه بیرونی این
عمارت درواقع حیاطی به شکل مستطیل که در
چهار تراز طراحی شده ،ورودی شاهی در تراز اول
است و ساختمان دیوانخانه در تراز چهارم و در دو
طبقه احداث شــده که داخل آن به وسیله کاغذ
دیواریهای الوان و گچبریهایی در سقف تزئین
شدهاست .بخش حرمسرا نیز مشتمل بر فضاهایی
است که بر گرداگرد دو حیاط ساخته شدهاست.
این دو حیاط به لحاظ وجود شــیب در دو تراز با
اختالفسطح ۳مترطراحیوساختهشدهاست.در
جوار کاخ شهرستانک ،قطعه سنگ بسیار عظیمی
وجودداردکهظاهرا ًزماناستراحتناصرالدینشاه
در کاخ ،از صخره مشرف بر کاخ جدا شده و بدون
ایجاد خسارتی در کنار کاخ مستقر شدهاست .بعد
از گشت و گذاری در کاخ کنار رودخانه مینشینیم
واستراحتیمیکنیم.عصرجمعهدرطبیعتهرگز
دلگیرنیست.

آبگرم الریجان
جذاب و شفابخش

بعدازیکبحثطوالنیدرباباینکهجمعهکجا
برویمبهایننتیجهرسیدیمکهالریجاننزدیکترین
جاییاست که مناسب یک ســفر نیمروزه است.
با دوســتان هماهنگ کردیم و باالخره ســاعت
 ۱۱از تهران خارج شــدیم .به علت شرایط خاص
زمینشــناختی در دامنههای البرز بهویژه اطراف
قلهدماوند،آبهایمعدنیباخواصمختلفدرمانی
وجــود دارد که مهمترین آنها در روســتای آبگرم
مجموعهای جذاب را پدید آوردهاســت .روستای
ییالقی و خوش آبوهوای آبگــرم در دامنه قله
دماوند قرار دارد .جاده دسترسی به آن پس از طی
 ۷۰کیلومتر در مسیر توریستی هراز که شهر آمل
را به تهران متصل میکنــد در محل گزنک بخش
الریجان از راه اصلی جدا شــده و به سمت غرب در
مسیر کوهستانی و آســفالته ادامه یافته و پس از
عبور از روســتای ییالقی گزانه به آبگرم میرسد.
آبهای گرم معدنی این روستا با حرارتی حدود۶۲
درجهسرشارازموادگوگردیبودهوبههمیندلیل
برای درمان انواع بیماریهای پوســتی ،دردهای
استخوان ،مفاصل و روماتیسم مفید است .در این
روستااقامتگاههایمجهزیتاسیسشدهکهدارای
حوضچههایآبگرمخانوادگیواختصاصیهستند.
بهقدریگوگردودمایآبزیاداستکهبیشازنیم
ساعتنمیتواندرآبدوامآورد.اگرالریجانرفتید
حتما چنجه آنجا را امتحان کنید زیرا بسیار لذیذ
است .جمعهای که با بحث شروع شد و نزدیک بود
به بطالت بگذرد ،در آخر به آبدرمانی و کباب ختم
شد.جمعههایتانپربارباد.

گردشگری 9

پگاه دهدار  ،راهنمای گردشگری

آموزش زبان
زبــان انگلیســی ایــن روزها
به یک زبــان جهانی تبدیل شــده
است .اگر سطح زبان انگلیسی شما
خوب اســت ،میتوانید با شــرکت
در آزمونهای آنالیــن و معتبر و یا
کسب مدرک دانشگاهی یا کاربردی
معتبــر گواهینامــهی بینالمللی
تدریس زبان را دریافــت کنید و به
شرکتهایی که به مدرس انگلیسی
در خارج از کشــور نیاز دارند ملحق
شــوید .بســیاری از شــرکتها یا
برنامهها برای مــدرس زبان موقت
بلیت هواپیما ،مسکن و یک حقوق
قابل قبول را ارائــه میدهند .برای
شروع از منابع  Googleو Dave’s
 ESL Cafاستفاده کنید.
شما حتی میتوانید زبان مادری
خود را به دیگران یــاد دهید .برای
انجام این کار در محلی که به آن سفر
کردهاید باید شخص و یا اشخاصی را
پیدا کنید که بخواهند زبان دیگری
را یاد بگیرند .اگر کسی نبود قبل از
سفر ،انجمنهای زیادی در برخی از
کشورها وجود دارد و شما با ارسال
درخواست و رزومه خود میتوانید
بعد از رســیدن به مقصد به افرادی
زبان مادری خود و یا زبانی که بر آن
تسلط دارید را یاد دهید و مبلغی را
دریافت کنید.
بازاریابی و فروش
شــما میتوانید صنایعدســتی
کشور خود و یا لوازمی که با دستان
خود میسازید را در مقصد و یا طول
مسیر بفروشید .البته باید بازاریاب
خوبی باشید تا مشــتریهای را به
محصول خود جذب کــرده و آنها
را به خریــد کردن ترغیــب کنید.
همچنین میتوانید اجناســی را از
محل ســفر خود خریداری کرده و
نســبت به فروش آنهــا به صورت
آنالین در کشور خود اقدام کنید.
کار کردن در هتلها و
اقامتگاهها
اگر به خریــد و فــروش عالقه
ندارید در اقصی نقاط جهان هنلها
میتوانند افرادی را به عنوان کارمند

پاره وقت اســتخدام کنند .از جمله
کارهایی که شــما میتوانید انجام
دهید میتوان به کار در رســتوران
به عنوان پیشــخدمت ،مســئول
رزرواسیون و  ...اشاره کرد.
کار در دنیای سینما
اگر بــه کشــورهایی مانند هند
سفر کنید میتوانید با گرفتن نقشی
کوتاه از یک فیلم و ایفای نقش پول
خوبی در بیاورید .البته باید توسط
دســتاندرکاران فیلم مورد تایید
قرار بگیرید .شرکتهای فیلمسازی
زیادی هستند که با فرستادن رزومه
خود میتوانید نقشی را بگیرید و در
حین سفر کردن در سینما نیز حضور
داشته باشید.
کار در مزرعه
بسیاری از باغداران با استخدام
کارگرانــی پاره وقت بــرای چیدن
و جمــعآوری محصــوالت خــود
پول خوبــی میدهند .ایــن کار در
کشورهایی مانند استرالیا ،آمریکا و
کانادا رواج دارد.
شما میتوانید در کنار لذت بردن
از طبیعت میوه بچینید و گاهی نیز
از آنها بخورید و در نهایت دستمزد
خوبی هم بگیرید.
 WWOOFکــه ســازمان
جهانی پرورش مزارع ارگانیک است
در بســیاری از کشــورها به دنبال
کارگر بــرای کار در مزارع ارگانیک
میگردد .افرادی که بــه این گروه
ملحــق میشــوند در ازای  4تــا 6
ســاعت کار روزانه در مزرعه ،غذا و
محل اسکان در منزل خانوادههای
میزبــان دریافــت خواهنــد کرد.
البته بقیــ ه روز را میتوان به تفریح
و گشــت و گــذار پرداخــت و تنها
هزینههای ســفر را باید بپردازید.
ایــن برنامهها گاهی تــا  6ماه ادامه
خواهند داشت.
کار در کشتی کروز یا
مسافربری
استخدام در کروزهای مسافرتی
نیز میتواند امکان ســفر به همراه
کسب درآمد را بوجود آورد .کسانی
کــه در اســتخدام این کشــتیها
هستند اغلب با قراردادهای  6ماهه
ماهیانــه تــا  1800دالر حقوق به
همراه اتاق خــواب و غذای مجانی
دریافت خواهند کرد.

پرستار کودک یا سالمند
یکی از کارهایــی که میتوان در
طول سفر به دیگر کشــورها از آن
کسب درآمد داشته باشید پرستاری
از کودک و ســالمند خانوادههایی
اســت که شاغل هســتند .بهعالوه
برخی به دنبال کســانی هستند که
در ازای خانه نشــینی و مراقبت از
کودکان جای خواب رایگان بگیرند.
خدمات داوطلبانه در خارج از
کشور ()VSO
هــدف چنین برنامــهای کاهش
فقر در جهان است .سازمانهایی که
مجری چنین برنامههایی هســتند
معمــوالً در بخشهای حیاتوحش
و طبیعت ،ارتباطــات و جمع آوری
کمکهــای مالی ،جوامع و توســعه
اجتماعــی ،فعالیتهــای فنــی و
مهندسی ،بهداشت ،تجارت ،آموزش
و پرورش و غیــره کار میکنند .این
سازمانها به دنبال داوطلبانی هستند
که در صورت واجد شــرایط بودن به
ازای فعالیت در برنامههای داوطلبی
هزین هسفر،بیمهوهزین هزندگیروزانه
دریافت کنند .بهعالوه این سازمانها
برنامههای داوطلبی برای جوانانی که
تجرب ه کافی برای واجد شرایط بودن
ندارند را نیز برگزار میکند .سازمان
 VSOو برنامه  Peace Corpsتنها
سازمانهایی نیستند که نیروی کار
داوطلب میگیرند .با کمی تحقیق و
جســتوجو میتوانید سازمانهای
فراوانی را پیدا کنید که برگزارکننده
چنینبرنامههاییهستند.

کار در تفریگاهها
امکان پیدا کــردن کار موقت در
پیستهای تفریحی نیز برای افراد
خارجی میتواند راحت باشد .شما
میتوانید در مشاغلی مثل رسپشن
و کار در رستوران استخدام شوید و
کسب درآمد داشته باشید.
وبالگنویسی در سفر
اگر نویسنده و ســفرنامهنویس
خوبی هســتید و وقت نوشتن هم
دارید با ســاخت یک وبالگ و وارد
کردن خاطرات و وقایع ســفر خود
میتوانید کســب درآمد کنید .این
شــیوه در دنیای امروز توسط افراد
زیادی حتی در کشــور ایــران نیز
صورت میگیرد.
به طور مثال میتوانید سفارش
عکاسی تبلیغاتی بگیرید و یا حتی
از طرفداران و حمایتکنندگان خود
درخواست پول کنید تا به شما کمک
کنند سفر کنید و خاطرات و تصاویر
خود را با آنها به اشتراک بگذارید.
کار کردن در فضای اینترنت به
عنوان فریلنسر
اگر به کار در فضای اینترنت اعم
از طراحی وب ســایت ،نویسندگی
عکاســی و  ...عالقهمند هســتید
میتوانید با به همراه داشــتن یک
لپتاپ و دسترســی بــه اینترنت
درآمدزایی داشته باشــیدو هرگاه
زمان آزادی داشــتید میتوانید به
کارهایتان رســیدگی کنید .یکی از
مشاغلی که میتوان در حین سفر و
با تغییر مکان اقامت همچنان انجام

داد فعالیتهــای فریلنس آنالین
است .به این ترتیب میتوانید فارغ از
محدودیتهای استخدامی در طول
سفر کسب درآمد داشــته باشید.
با ســرچ در اینترنــت میتوانید بر
اســاس مهارتهایتان مشاغل آزاد
آنالین پیدا کنید تا مخارج سفرتان
را تهیه کنید.
خانه داری ،نگهداری از خانه
چه کســی دلش نمیخواهد در
مکانی به صورت مجانی اقامت کند؟
اگر چنین موقعیتی میخواهید به
دنبال افرادی بگردید که خودشان به
سفر رفتهاند و میخواهند شخصی
مطمئن از خانه و یا حیوانات خانگی
آنها نگهداری کنــد؛ این فرصت
مناسبی برای شما خواهد بود که به
طور رایگان در خانهای اقامت کنید
و یا حتــی مبلغی نیز هــم دریافت
کنیــد .انجمــن و وبســایتهای
زیادی هســتند که بــا ثبتنام در
آنهــا میتوانید با این افراد آشــنا
شــوید و قبل از ســفر به مکاتبه با
آنها بپردازید.
آرایشگری
اگر با حرفه آرایشــگری آشــنا
هســتید میتوانید در هر زمان و یا
مکانی به آرایش کردن افراد و اصالح
موهای آنان بپردازید و کسب درآمد
کنید.
کار در کافه یا رستوران
اگر در برقراری ارتباط با دیگران
راحت هستید و میتوانید به خوبی
صحبت کنید این کار مناسب شما
خواهد بود .حتما نیاز نیســت تا در
رستورانی معروف و شلوغ کار کنید
فقط کافی اســت چند ســاعتی را
صــرف کار در یک رســتوران و یا
کافهای محلی کنید ،مطمئن باشید
پول خوبی میگیرید.
آموزش هنر
ممکن اســت شــما بتوانید ساز
بنوازید ،نقاشی بکشید و یا یک هنر
را به خوبی بلد باشــید .در نتیجه با
آموزش دادن میتوانید کسب درآمد
کنیــد .در همه جای دنیــا افرادی
هســتند که عالقه مند به یادگیری
ساز و هنر هســتند پس شما گزینه
مناســبی برای این دســته از افراد
خواهیــد بود .اگر نوازنده هســتید
حتی میتوانید به عنــوان نوازنده
خیابانی در خیابان شهر و کشورهای
مختلف با نواختن ســاز خود درآمد
کسب کنید.
ساخت و ساز
اگر روحی ه شما مناسب برای کار
در ساختمان و ســاخت و ساز است
شــرکتهای عمرانی زیادی وجود
دارد که شــما میتوانید به صورت
پاره وقت برایشان کار کنید .میتوان
گفت که شاید سخت باشد ولی پول
خوبی به دست میآورید.
عکاسی
اگر عــکاس هســتید و دوربین
خوبی دارید میتوانید در طول سفر
از اماکن تاریخی و یا طبیعی و حتی
ســوژههای عمومی عکاسی کنید.

وبسایتهایی هســتند که با قرار
دادن تصاویر خود در آنها میتوانید
نسبت به فروش عکسهایتان اقدام
کنید .اگر وبــاگ خــود را دارید
میتوانید بــرای فــروش از آن نیز
استفاده کنید.
برنامه Peace Corps
این برنامه نیز شــامل یک تعهد
دوســاله برای زندگی و کار در یک
کشور در حال توسعه است .کسانی
که به ایــن برنامــه میپیوندند در
بخشهای آموزش و پرورش ،توسعه
جامعه و جوانان ،بهداشــت ،کسب
و کار ،کشــاورزی ،محیط زیســت
و مبــارزه با  HIVیا بیمــاری ایدز
مشغول میشوند .در مقابل مزایایی
مثل مســکن و کمک هزینه مالی
کمکهای وام دانشجویی ،مقرری
حدودا ً  7425دالر پس از اتمام کار
پوشش کامل پزشکی و دندانپزشکی
و چندین امکانــات دیگر را دریافت
کنید .ملحق شــدن به ایــن برنامه
قطعاً میتوانــد در زندگی تغییرات
مفیدی ایجاد کند.
راهنمای تور
این مورد با دیگر فعالیتها کامال
متفاوت است .برای این که به عنوان
راهنمای تور بخواهید در ســفر کار
کنید بایــد دربــارهی مقصد خود
اطالعات کافی و مناســبی داشته
باشید تا بتوانید آنها را با دیگران به
اشتراک بگذارید .در کنار این باید به
خوبی بتوانید صحبت کنید و به زبان
انگلیسی نیز تسلط داشته باشید .از
دیگر قابلیتهای مهمی که باید در
اختیار داشته باشید نحوه تعامل با
دیگران است.
کار گروهی
انجمنهایــی هســتند کــه به
صورت گروهــی کار میکنند و به
همین دلیل نیازمند نیروهای متنوع
و جدیدی هستند تا در کنار هم برای
رســیدن به هدف فعالیــت کنند.
به طور مثال بیشــتر ایــن گروهها
بــه فعالیتهای هنــری و یا علمی
میپردازند و اگر شما قابلیت کمک
کردن را داشته باشــید گزینههای
مناسبی محسوب میشوند.
فیلمبرداری
برای انجام ایــن کار باید دوربین
فیلم برداری مناســبی را بــه همراه
داشته باشــید .قبل از سفر میتوانید
ســفارش ویدیو بگیرید و یا در طول
سفر فیلم برداری کرده و در موقعیت
مناســبی آنها را به فروش برسانید.
همچنین میتوانید از طریق ساخت
کلیپ،ویدیووتیزرهایتبلیغاتیبرای
مشاغل مختلف ،درآمد کسب کنید.
سخن پایانی
همانطور که مشــاهده می کنید
روش های زیادی برای یک سفر کم
خرج میتواند وجود داشــته باشد.
تنها کاری که بایــد انجام دهید آن
اســت که به بهانهها پایــان دهید و
تعلل را کنــار بگذارید .اگــر واقعاً
عاشق سفر و کشف دنیای اطرافتان
هســتید باید بر ترس و اضطرابتان
غلبه کنید و برای تجربههای جدید
خود را آماده ســازید .باید از ثبات و
آسایشی که دارید دست بکشید و در
نوع زندگیتان تغییری ایجاد کنید.
انتخاب با خود شماست؛ میتوانید
در یک دنیای بســته و آرام زندگی
کنید و یا به دنیای خارج شــیرجه
بزنید و تجارب ارزشــمند زندگی را
بیاموزید تا به فردی قــوی و تواناار
تبدیل شوید.
در آخراین گفته مارک تواین را
به خاطر بسپارید 20« :سال آینده
میتوانید بــرای کارهایی که امروز
انجام ندادهاید حسرت بخورید .پس
بادبانها را باز کنید و از بندر امنتان
دور شــوید .بگردیــد ،رویاپردازی
کنید و کشف کنید».

