بلیت های قطار رس به فلک کشید
مدیرعامـل راهآهـن جمهـوری اسلامی ایـران از اعمـال افزایش متوسـط 22
درصـدی قیمـت بلیـت قطـار بر اسـاس تصویب شـورایعالی ترابـری از روز
 19خـرداد خبـر داده اسـت .رسـولی در ادامـه با بیان این کـه آخرین افزایش
بهـای بلیـت مربـوط به افزایش  10درصدی تیرماه سـال گذشـته می باشـد،
توضیـح داده بـا توجـه بـه افزایـش هزینههـا ،شـرکتهای حمل ونقـل ریلی
درخواسـت افزایـش قیمـت بیـش از 22درصـد را داشـتند کـه شـورایعالی
ترابـری بـا همیـن رقم موافقـت کرد.
بالفاصلـه پـس از ایـن اظهـارات ،برخی از نمایندگان عضو کمیسـیون عمران
مجلـس بـا افزایـش قیمـت بلیـت قطـار مخالفـت و اعلام کردنـد کـه برای
اجرایـی نشـدن ایـن برنامـه دولـت تلاش خواهند کـرد .این در حالی اسـت
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کـه مدیرعامل شـرکت حملونقـل ریلی رجا که بیـش از  60درصد از ناوگان
ریلـی مسـافری کشـور را در اختیـار دارد گفتـه اسـت :از  19خـرداد قیمـت
بلیـت قطارهـای بین شـهری مشـمول افزایش قطعی 22درصدی میشـوند.
بـه گـزارش تسـنیم ،بهعنـوان مثـال هماکنـون قیمـت هـر صندلـی قطـار
کوپـهای چهـار نفـره بـرای مسـیر تهران-مشـهد حـدود  125هـزار تـا 440
هـزار تومـان اسـت .بـا اعمـال رشـد  22درصـدی قیمتها بهای هـر صندلی
قطـار کوپـهای چهـار نفره بـه ترتیب به حـدود  152هزار تومـان و  536هزار
تومـان افزایـش مییابـد .البتـه در خـور ذکـر اسـت ،بلیتهـای ارزانتری نیز
در ایـن مسـیر وجـود دارد کـه مربـوط به قطارهـای  6تخته و اتوبوسـی (غیر
از قطارهـای تندرو) اسـت.

سفر به ُس ُ
نقر جلگه ای از اتریخ و طبیعت
اسـتان کرمانشـاه از آن مناطق بکر گردشـگری اسـت که در هر وجبش جاذبه ای برای رفتن و دیدن دارد .این اسـتان به مدد آب و هوای سـرد کوهسـتانی و وجود کوهسـتان زاگرس
سمیه محمدنیا حنایی
مـکان دنجـی بـرای گردشـگران طبیعـت گـرد بـه ویژه کوهنوردان می باشـد .از این رو بیشـتر عاشـقان کرمانشـاه زیاد خود را در شـهر کرمانشـاه و بـه دیدن آثار باسـتانی معطل نمی
روزنامهنگار
کننـد و دل بـه جـاده مـی زننـد و بـه شهرسـتان و دهسـتان هـای اطراف این اسـتان می روند .آنچه هوش از سـر گردشـگران می رباید و آن هـا را راهی جاده می کنـد ،آب و هوای تمیز
و منظره های بی نظیری از کوه های صخره ای و دشـت های هموار و تقریبا همیشـه سـبز اسـت .شهرسـتان سـنقر یکی از همین مناطق خارج از شـهر کرمانشـاه اسـت که هر سـاله تعداد زیادی از گردشـگران
را بـه خـود مـی خوانـد .ایـن شهرسـتان در  85کیلومتـری شـمال شـرقی کرمانشـاه و تقریبـا در مـرز اسـتان همدان واقع اسـت .هر چه از زیبایی و سـر سـبزی این اسـتان برای تان بگویم کم اسـت .سـنقر و مناطق
اطـراف آن را بایـد دیـد  .اگـر طبـع گرمـی داریـد و اصطالحـا گرمایـی هسـتید ،سـنقر از آن جاهاسـت کـه جان تـان را صفا می دهد .چـرا که در فصل های گرم سـال در این منطقه نسـیم خنکی مـی وزد .حتی در
برخـی از روسـتا هـای ایـن منطقـه خبـری از کولـر و سـایر وسـایل خنـک کننـده نیسـت .پس بـا توجه به ایـن که فصل های گرم سـال را پیـش رو داریم ،سـنقر می توانـد تجربه متفاوتی از مسـافرت تابسـتانی را
بـرای تـان خلق کند.

مسیر دسرتیس به سنقر

سـنقر در شـمال شـرقی کرمانشـاه قرار دارد .بنابراین برای ما مشـهدی
هـا بـه ایـن معنی اسـت که نمـی خواهد تا خود کرمانشـاه رنج سـفر را
بـه جـان بخریـم .البتـه مشـروط به اینکه سـفر جـاده ای با خـودروی
شـخصی را انتخـاب کـرده باشـید .در ایـن صورت شـما با طی مسـافت
 1300کیلومتـر و عبـور از اسـتان هـای سـمنان ،تهـران ،قـم ،اراک و
همـدان در مـرز بـا کرمانشـاه بـه سـنقر مـی رسـید .سـفر جـاده ای به
معنـای یـک شـب اقامـت بیـن راهـی اسـت کـه با توجـه به نقشـه راه
تـان توصیـه مـی کنم در شـهر قـم اقامت کنیـد .شـهرهای مذهبی به
واسـطه مسـافرپذیر بـودن شـان دارای گزینـه های به صرفه تـری برای
شـب مانـی هسـتند .هزینـه اقامـت در قم بسـته بـه نوع انتخاب شـما
در گزینـه هـای هتلـی بیـن  165هـزار تومـان تـا  385هزار تومـان در
نوسـان اسـت .ایـن در حالی اسـت کـه در شبسـتان هـا و زائرپذیرهای
اطـراف حـرم حضـرت معصومـه (س) مـی توانید بـا پرداخـت حداکثر
 100هزارتومـان شـب را به صبح برسـانید .به صرفه بـودن اقامت در قم
تنهـا بـه هزینـه جای خواب ختم نمی شـود ،قیمت خـورد و خوراک در
ایـن شـهرها نیـز به نسـبت پایین تر از سـایر شهرهاسـت.

هشرستان سنقر

سـنقر دارای موقعیتی کوهسـتانی ،آب و هوای معتدل کوهستانی است
و از چهار طرف بین کوهسـتان های رشـته کوه زاگرس محصور شـده
اسـت .این شهرسـتان از شـمال به شهرسـتان قروه از استان کردستان،
از جنوب به شهرسـتان صحنه ،از شـرق به شهرسـتان اسـدآبا ِد اسـتان
همدان و از غرب به شهرسـتان کامیاران از اسـتان کردسـتان می رسـد.

اقامت در سنقر

برای سـنقر گردی چندین گزینه اقامتی وجود دارد .شـما می توانید
بـا توجـه بـه نزدیک بـودن این منطقه به همدان در یکـی از هتل های
ایـن شـهر اقامـت کنید و ضمن گشـت و گـذاری در همدان به سـنقر
هـم سـری بزنیـد .قیمـت اقامـت در همـدان در انـواع هتل هـای بین
 158هـزار تـا  248هزار تومان اسـت .در حالی که گزینه اقامتگاه های
سـنتی نیـز بـا رنـج قیمتـی  120تـا  150هـزار تومان برای تـان مهیا
شـده اسـت .اگـر به دنبال پیـدا کردن منازل شـخصی خود هموطنان
هسـتید بایـد خودتـان را بـرای یـک چانه زنی قـوی آمـاده کنید .رنج
اقامتگاه های شـخصی بین  200تا  350هزار تومان می باشـد .البته
بعضـی از مسـافران گزینـه دیگـری را برای سـنقر گردی دارنـد .آن ها
شـهر مبـدا خـود را کرمانشـاه قـرار مـی دهنـد و از آن جا بـرای رفتن
بـه سـایر مناطـق دیدنـی اسـتان حرکت می کننـد .هزینـه اقامت در
کرمانشـاه تقریبـا بـا گزینـه های اقامـت در همدان یکی اسـت .اما اگر
بـا برنامـه پیشـنهادی مـا از راه تهـران به سـمت سـنقر حرکـت کرده
باشـید ،برای تان یک پیشـنهاد ویژه اقامت در سـنقر داریم .در سـنقر
بـا توجـه به اقبال گردشـگران مجتمع های اقامتی فراوانـی وجود دارد
کـه بـا توجـه به خدماتی کـه ارائه می دهند قیمت های مناسـب تری

بقعه تاریخی
مالک ،بر
فراز سنقر

سـنقر در واقع در سـرزمینی جلگه گونه مسـتقر شـده اسـت که چشـم
انـداز آن کـوه هـای همیشـه برف گیر زاگرس اسـت .سـنقر بـا توجه به
داشـتن ارتفاعـات برفگیـر و درههـای عمیق و چشـمه سـارهای فراوان،
منطقـه پـر جاذبـه ای اسـت و از طرفـی بـا توجـه بـه موقعیـت سـوق
الجیشـی آن از قدیم آن را مرکز داد و سـتد مناطق وسـیعی از منطقه
غـرب قرار داده اسـت.

کوهنوردی و پس از آن شنا در ارتفاع  3000مرتی!

کوهنـوردی یکـی از مهیـج تریـن تفریحات گردشـگران در شهرسـتان
سـنقر مـی باشـد .ارتفاعـات داالخانـی بـه عنوان یکـی از پـر عبورترین
مسـیرها بـرای کوهنوردی اسـت .ارتفاعات داالخانـی در  ۱۰کیلومتری
جنوب شـهر سـنقر و  ۸۵کیلومتری شـمال شـرقی شـهر کرمانشاه قرار
دارد و از لحـاظ ارتفـاع بـا  ۳۳۵۰متـر بعـد از کوههـای پـراو و شـاهو،
نمازگاه و قته چرمی ،پنجمین قله مرتفع اسـتان کرمانشـاه اسـت .این
کـوه جـزو کوههـای منفـرد بـه حسـاب میآید و به رشـته کـوه خاصی
پیوسـته نیسـت .همیـن تـک و تنهـا بودنش شـکوه و جلـوه خاصی به

شـاید بـا خوانـدن ایـن چند سـطر بـه این نتیجـه برسـید که سـنقر گردی
بـه درد جوانـان و طبیعـت گـردان حرفـه ای مـی خـورد .اما بایـد خدمت تان
عـرض کنم این شهرسـتان بـا توجه به پیشـینه تاریخی درازش آثار باسـتانی
زیـادی دارد کـه بـه رفتـن و دیدنـش مـی ارزد .یکـی از این بناها درسـت در
وسـط شـهر سـنقر و بر فـراز تپـه ای قـرار دارد .بقعه مالـک را کـه روی تپه
ای در مرکـز شـهر سـنقر بنـا شـده اسـت  ،مـی تـوان از آثـار ارزشـمند این
شـهر و اسـتان کرمانشـاه دانسـت .بقعه مالـک در واقـع بنایی برجی شـکل
بـا سـطح مقطع هشـت ضلعی اسـت .طول اضلاع آن بـه  5متـر وتقریبا 30
سـانتی متـر می رسـد .در هـر یک از اضلاع این آرامـگاه ،طاق نماهـا و قوس
هایـی جناغیشـکل قـرار گرفتـه که داخـل آن ها بـه کمک طرح هـا و نقوش
هندسـی آجرکاری شـده اسـت .روی لچکـی قوس ها بـا کاشـی فیروزهرنگ
تزییناتـی دیـده می شـود .در طبقه پایینی بقعه مالک ،سـردابه ای با پوشـش
گنبدی قرار گرفته اسـت .در این بخش از سـنگ هایی تراش خورده اسـتفاده
شـده ،ولـی قسـمت باالیـی آن با آجر بـاال آمده اسـت .در اطـراف بقعه مکان
هـای بـرای تفریـح و پهن کردن بسـاط پیـک نیک وجـود دارد.

قیمت انواع اقامت به منظور سنقر گردی برای  4نفر ( به تومان)
هتل

مسافرپذیر

منازل شخصی

اقامتگاه بوم گردی

همدان

 158هزار تا هزار248

 150هزار

 300هزار

 350هزار

محل اقامت
کرمانشاه

 250هزار تا  330هزار

 170هزار

 300هزار

به ازای هر نفر  100هزار

سنقر

 238هزار تا  256هزار

-

 150هزار تا  200هزار

به ازای هر نفر  65هزار

گردشگری

این منطقه بخشـیده اسـت.
بـرای داالخانـی نـوردی چندیـن مسـیر صعـود وجـود دارد .همـه ایـن
مسـیرها در پناهگاهـی بـه نـام داالخانـی سـهیل به هم مـی پیوندند و
ادامـه مسـیر تـا قلـه بعـد از پناهـگاه فقط از یـک راه امکان پذیر اسـت.
پناهگاه در زیر قله سـهیل احداث شـده اسـت و امکانات مناسـبی حتی
برای شـب مانی در اختیار کوهنوردان قرار می دهد .اما همه مسـیرها
تا پناهگاه مناسـب برای کوهنوردی غیر حرفه ای و خانوادگی نیسـت.
مثلا مسـیر شـمالی صعود که از روسـتای حسـن آباد انجـام می گیرد
بـه دلیـل صخـره ای بـودن نیازمنـد قـدرت بدنی باال و تسـط بر مهارت
سـنگ نوردی دارد.
بهتریـن مسـیرها بـه ویـژه در فصـل بهـار و تابسـتان دومسـیر جنـوب
غربـی روسـتای تینمـو و مسـیر غربـی روسـتای گونبـان اسـت .تینمو
روسـتایی در  ۱۵کیلومتری سـنقر به طرف بیسـتون است .مسیر صعود
از روسـتا ازکنار راهدار خانه هدهدی روسـتا که در سـمت راسـت روستا
واقـع شـده اسـت ،آغـاز می شـود .جاده با مسـیری مشـخص بـه دامنه
کـوه منتهـی می شـود .این مسـیر مناسـب بـرای صعودهای تابسـتانی
و زمسـتانی اسـت کـه در میانـه راه چشـمهای فصلـی و در انتهـای آن
چشـمه پونـه قـرار دارد .بنابرایـن بسـاط آب بـازی هـم برای تـان مهیا
سـت .در طول مسـیر هم قله قیط قلعه را در سـمت راسـت می توانید
ببینیـد .امـا مسـیر دیگـر کـه آن هـم از غـرب کـوه داالخانی اسـت از
روسـتای گونبـان آغـاز مـی شـود .ایـن مسـیر درسـت در سـمت چپ
راهـداری خانـه هدهـدی قـرار گرفته و به روسـتای گون ختم میشـود.
مسـیری اسـت کـه از میـان درهای گذشـته و بـه زیر پناهـگاه داالخانی
میرسـد .اگـر در فصـل بهـار یـا اوایل تابسـتان عازم داالخانی هسـتید
توصیـه مـی کنـم حتما از این مسـیر به صعـود داالخانـی بپردازید چرا
کـه بـا آن کـه مسـیر اندکی طوالنی اسـت ،اما آنقدر پر از زیباییاسـت
کـه بیشـتر کوهنـوردان آن را بـرای صعـود انتخـاب مـی کننـد .در این
مسـیر میتوان دروازه را مشـاهده کرد که به زیر پناهگاه ختم میشـود
ایـن مسـیر چـون از داخـل دره عبـور صـورت میگیرد کمتـر آفتابگیر
اسـت و مناسـب صعود تابسـتانه میباشـد .از جاذبه های پر طرفدار در
صعود به ارتفاعات داالخانی شـنا و آب تنی در چشـمه ی سـهیل اسـت.
ایـن چشـمه در ارتفـاع  3000متـری از دریـا قـرار دارد و آب تنی در آن
بعـد از یـک کوهنـوردی سـخت و نفس گیر بسـیار لـذت بخش خواهد
بود .البته نا گفته نماند که آب این چشـمه به شـدت خنک می باشـد.

راهنما و هزینه های سفر به شهرستان های گردشگرپذیر کرمانشاه

را نسـبت بـه اقامـت در همدان یـا کرمانشـاه دارد .قیمت اقامت هتلی
در سـنقر حـدود  238هـزار تومـان تا  256هزار تومان می باشـد و این
درحالی اسـت که نوع اقامت شـما از نوع سـوئیتی اسـت .شما با اقامت
در خـود سـنقر انتخـاب هـای متنوعـی در حـوزه گردشـگری دارید و
مـی توانیـد مناطق گردشـگری بین سـه اسـتان همدان ،کرمانشـاه و
کردسـتان را زیر سـر کنید و به بازدیدشـان بروید .ناگفته نماند که در
سـنقر امـکان اقامـت بـوم گردی نیـز وجـود دارد برای این نـوع اقامت
کـه بـا یـک وعده صبحانه برای گردشـگران مهیا شـده اسـت بـه ازای
هـر نفـر بایـد هزینه ای برابر بـا  65هزار تومـان بپردازید.
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کرمانشاه را مهد
غذای لذیذ ایرانی
می دانند .البته خوش
خوراک ها بهتر می
دانند که بهترین
غذایکرمانشاه
خوراک دنده کباب
آن می باشد .قیمت
یک پرس دنده
کباب با چلو که به
راحتی دو نفر خوش
اشتها را سیر می کند
حدود  200هزار
تومان است .البته
ممکن است در شهر
بسته به رستورانی
که انتخاب می کنید
تا  50هزار تومان باال
و پایین داشته باشد.

رساب گزهنله ،دریاچه ای به وسعت اشک
یک کوه!

سراب گرنهله را می توان به جرئت به عنوان یکی از
زیباترین و سهل و الوصول ترین مناطق گردشگری سنقر
معرفی کرد .این سراب در حد فاصل  5کیلومتری جاده
سنقر به کرمانشاه قرار دارد .مسیر دسترسی به این سراب
که با درختان سپیدار مشخص شده ،تازه ابتدای زیبایی
های این منطقه است .سراب در واقع حاصل آب های
زیر زمینی است که از زیر کوه به بیرون و با فشار می
تراود .آب زیر کوه در نهایت خنکی خود به سر می برد.
تقریبا کسی نمی تواند بیشتر از دو دقیقه پاهایش را در
آب نگهدارد .در گزنهله انواع مختلفی از تفریحات برای
تان وجود دارد .وجود ارتفاعات منحصر به فرد در منطقه
باعث شده است که سراب سنقر به یکی از پیست های
کوهنوردی تبدیل شود .کوهنوردی با توجه به پوشش
گیاهی منحصر به فرد منطقه لذت وافری دارد .اما همه
تفریحات در ارتفاعات گزنهله به زیبایی های بصری و
پوشش گیاهی آن ختم نمی شود .در ارتفاعات امکان
کایت سواری هم فراهم شده است پس اگر سر نترسی
دارید و زود مهارت می آموزید می توانید با پرداخت 100
هزار تومان ضمن کرایه یک کایت و فراگیری آموزش های
ابتدایی به یک ساعت کایت سواری بپردازید.
در ارتفاعات گزنهله تفریحات هیجان انگیز دیگری هم مانند
پیست موتور کوهستان و دوچرخه کوهستان وجود دارد.
اگر پا به رکاب هستید که دیگر نور علی نور است اما اگر
خیلی به کوهنوردی با دوچرخ اطمینان ندارید ،می توانید از
دیدن مهارت دوچرخه سواران و موتور سوران حض ببرید.

امام زاده احمد

امام زاده احمد زیارتگاهی اسـت که در کالبد شـهری شهرسـتان سـنقر
قـرار دارد ،ایـن امـام زاده هـم پایه سـنقر دارای قدمتی کهن اسـت .این
بنـا دارای دو ورودی اسـت کـه یکـی در سـمت شـرقی قـرار دارد و بـه
کوچـه ای کـه بـه خیابـان آیـت ا… خامنـه ای وارد می شـود ،منتهی
مـی گـردد و ورودی دوم در سـمت جنوب به خیابـان فرمانداری باز می
شـود .پالن اصلـی بنـا صـورت مسـتطیلی و با جهت شـمالی – جنوبی
اسـت و از دو بخـش اصلـی بـه نام صحن حـرم و صحن جنوبی یا حیاط
جنوبـی تشـکیل شـده اسـت صحـن حـرم که اصلـی ترین قسـمت بنا
را تشـکیل می دهد ،در شـمال بنا قرار گرفته و پوشـش آن را گنبدی
آجـری تشـکیل می دهد .صحـن حرم را رواقهایی به ابعـاد  ۱۸ ×۴متر
فـرا گرفتـه اسـت و در مرکـز رواق ضلـع جنوبـی ایوانی قـرار دارد که در
ورودی حـرم را در خـود جـای داده اسـت .بعـد از ایـن صحـن به صحن
جنوبـی یـا حیـاط وارد می شـویم که دارای  ۲۲/۵مترطـول و  ۱۷/۵متر
عـرض اسـت .در ضلـع جنوبـی این حیـاط بنای تـازه ای در دو طبقه در
حـال سـاخت اسـت .بنای اصلـی این آرامـگاه را به دورة صفوی نسـبت
می دهند اما اخیرا ً توسـط میراث فرهنگی و گردشـگری اسـتان و اداره
اوقاف شهرسـتان سـنقر تغییرات مرمتی زیادی در فرم بنا انجام گرفته
اسـت و آن را از نقشـه اولیه دور کرده اسـت.

