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یکیی یکی از مهم ترین شهرهای گردشگری، از مراكز مهم اقتصادی وبندرانزلي
ی مردم انزلی گیلك هسیتند و بیه زبیان گیلکی. از قطب های ورزشی در ایران است

وبی این شهر دارای اولین و بزرگترین بندر اییران در سیواحل جنی. سخن می گویند
از ی یکیشیهر انزلیی . است و در استان گیالن واقع شده است( كاسپین)دریای خزر 

.متراكم ترین شهرهای ایران از لحاظ تراكم جمعیت محسوب می شود

15000با بررسی هیای زمیین شناسیی، حیدود موقعیت جغرافیایي بندر انزلي 
زلیی سال پیش، جزیره ای از سطح آب دریای كاسپین، سربرآورد كه بعیدها بیه نیام ان

وف و اییران معیركاسیپین نامیده شد و بعنوان مهمترین بندر سواحل جنیوبی درییای 
حالیه از به صورتطبیعی، این جزیره براثر فعل و انفعاالت جوی و سایر عوامل . گردید

یید، كیه قسمت ایجاد گرداین دو دو قسمت انزلی و غازیان  شکل گرفت و كانالی بین 
و( راست خانه و نهنگ روگیا -پیربازار روگا -سوسر روگا ) آب چهاررودخانه از شرق 
. از طریی  آن بیه درییا وارد میی گیردد ( شینبه بیازار روگیا ) یك رودخانه  از غیرب 

دقیقه و 28درجه  و 49بندرانزلی، در منطقه جلگه ای و ساحلی  در طول جغرافیائی 
دقیقه واقیع شیده اسیت و ارتفیا  آن از سیطح درییا 28درجه و 37عرض جغرافیائی 

.متر می باشد26منهای 
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آب و هوای بندر انزلی معتدل مرطوب ساحلی بیوده كیه در فصیول :آب و هوا 
مییزان بارنیدگی . مختلف سال شیرای  آب و هیوای مطلیوبی را دارا میی باشید
میلیی متیر 1892شهرستان بسیار باال بیوده بیه طیوری كیه سیالیانه متوسی  

میلی متیر 440/9بیشترین بارندگی در ماه های شهریور و مهر با . بارندگی دارد
تیا 71د میزان رطوبت نسبی سالیانه به طور متوس  حدو. گزارش گردیده است

درجه سیانتی گیراد در 28تا 3/5درصد و درجه حرارت محی  زیست بین 97
یران را بندر انزلي از گذشته عنوان پر باران ترین شهر ا. نوسان بوده اسیت

.داشته است

اروپیایی نام انزلی به پیشینه تیاریخی اش در بیشیتر شیهرهای: جمعیت انزلي
د شناخته شده است و به لحاظ وجود گمرک و ارتباط تجاری از زمان های دور نز

ه شهرت یافته بود و اهیالی ایین شیهر بیدروازه اروپا تجار ایرانی و خارجی به 
آشینا واسطه بندری بودن، بسیار زودتر از سایر نقاط ایران با دستاوردهای غرب

122068برابر با شمسی هجری 1370جمعیت شهرستان انزلی در سال . شدند
نفیر، در سیال 133134هجری شمسی برابر بیا 1385بر اساس آمار سال نفر، 
برابیر بیا 1385نفر، در سرشماری سیال 98544هجری شمسی برابر با 1375

نفر جمعیت كیه سیاكن در نقیاط 139016برابر با 95نفر و در سال 110643
مسیاحت . نفر می باشد20451و ساكن در نقاط روستایی نفر 118564شهری  

می باشد كه سهم مساحت شهری آن كیلومترمربع275شهرستان انزلی بالغ بر 
کیی از كیلومتر مربع بوده و با توجه به تمركز جمعیت، شیهر انزلیی ی50حدود 

.استمتراكم ترین شهرهای ایران 

رقمشازانزلی،تاالببهجنوبازكاسپین،دریایبهشمالاز:انزليحدود
متصلرضوانشهرشهرستانوطوالشمنطقهبهمغربازرشت،وخمامبه

رضوانشهرتامتر،كیلو360تهرانتا،41رشتتا،25خمامتامسافت.است
.باشدمیكیلومتر144آستاراتاو72هشتپرتا،22
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نزرلی،هسیلی،سینزلی،زنتاكنونباستانیروزگارازانزلیشهر:انزلينام
نامیدهزلیانوپهلویاِنزل،انزلیج،بندرانزلی،انزلی،شهرانزلی،آبادیانزلی،فرزه
وهاكشتیگرفتنپهلوبرایامنیمحلكهانزلیخلیجوجود.استشده

ویهروسوایرانبازرگانیرواب ناحیه،ایندرماهیگیریامکانبوده،ماهیگیری
وشهرکبهتبدیلراآنافتاده،مؤثربندراینگسترشدركهدیگری،عوامل
یاشهربهآننامش.ه1314سالاز.استدرآوردهمهمبندریكصورتبهسپس
.گرفتقراروقتدولتتوجهموردوشددادهتغییرپهلویبندر
روس.افتیتغییرانزلیبندربهدوبارهاسالمیانقالبپیروزیازپسشهرایننام
یشینپروسیزبانبهكهنامند،می«سیلیسین»یا«زلیزن»راانزلیشهرها،
اًتقریب«آمدنفرود»معنیبهانزلباواستكنتوقفیا«بمان»معنیبه

.داردهمانندی
«وفس»و«لی»روییدنمحلانزلیدور،هایگذشتهدركهباورنداینبربعضی
رامحلاینرواینازباشند،میانزلیتاالبكنارهگیاهانازدوهركهبوده
.استشده«انزلی»اندکاندکواندخوانده«هنزرلی»
نقبول تریقابلداردوجود«انزلی»واژهدربارهكهمختلفتعریف هایمیاناز

فرزهیتهگذشییدررالنگرگاه.استلنگرگاه=انزلی«لنگرمعنیبهانزل»معنی
نونیكفرضهچهارنامواستآمدهفرضهصورتبهاسالمیآثاردركهخواندندمی

وكردندمهاجرتانزلیبهمردمكهاینازپس.استفرزهواژهازیادگاریانزلی،
ونشستهدریابركنارحالعیندروشدندساكندایمطوربهمحلایندر

،«یانزلآبادی»،«انزلیفرزه»نامبهاست،بودههمدریاییكنارفرزهجلوترین
.شدسرشناس«انزلیبندر»و«انزلیشهر»

وبرگشتهپهلویزبانبهواژهاینوگفتندمی«انزلوس»بندربهیونانیانگویند
بهگندابومردابگویندمیبعضی.كردندانزلجراآنهاعرب.استشدهانزلگ
.تاسشدهانزلیبهتبدیلزمانمروربهكهاست«انزلوس»و«انزلیا»یونانی
واشتنددخوبیرواب پارسیآریاییانباكادوسیانچونكهباورنداینبربعضی
ازادند،دمینشانشایستگیخودازوبودهتوانمندهخامنشیهایلشکركشیدر
دریایدرراخودمسکونینواحیدروازهنامبزرگ،كوروشافتخاربهرواین

.استانزانشدهدگرگون«انزلی»واژهونامیدند«انشان»و«انزان»مازندران
:دنویسمیكرده،یاد«اِنزل»نامبهشهراینازخود،سفرنامهدرالئاریوسآدام
چراگاهكهفرابات،كناردراِنزلنامبهشودمیدیدهجزیرهیكخزردریایدر
.داردچوپانیكلبهچندوزیباهای
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(ماهی گیری)صیادیانزلیبندرمردماكثریتشغلگذشتهدر:اشتغال
هی،ماصیدبهمربوطمشاغلبهشهرمردماززیادیتعدادنیزامروزه.بوده است

.هستندمشغولفروشیماهیوبافیدام
.داردپیشینهسال150ازبیشانزلی،بندرشیالتاداره
كهی شودممحسوبانزلیبندرسنتیمشاغلدیگرازنیزكشاورزیوكاریبرنج

.استمرسومانزلیشهرستانروستاهایدركماكان
مركاتگكلادارهگیالن،استانشیالتكلادارهنظیراداراتیوجودبهتوجهبا

كشتیودریایینیرویگیالن،استاندریانوردیوبنادركلادارهگیالن،استان
وادیاقتصقطبانزلیبندرجغرافیایی،موقعیتواقلیمبهتوجهباوسازی
.می گرددمحسوبكشورشمالوگیالناستانگردشگریصنعت
تاالب،ماسه ایسواحلكاسپین،دریایوجودباگردشگریصنعتازگیریبهره

موزهكاخ،(بلوار)ساحلیپارکغازیان،وانزلیتاریخیپل هایانزلی،بین المللی
انزلیشهردیدنی هایازبرخیكهساعتبرجیامنارهشکن،موجدریایی،نیروی
انزلیشهراستراتژیكموقعیتواقتصادیتجاری،آزادمنطقهومی روندبه شمار

وداخلیگردشگروتوریستزیادیتعدادجذبموجبساالنهجاده ایلحاظاز
.استخارجی
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كپور،انوا ماهی،اردک)مانندتاالبودریاهایماهیانوا وبرنج:خوراک
استدهبوانزلیمردمسنتیغذاهایاز(…وسفیدكولی،شاهكولی،سیاهكولی،

.شدمیاستفادهبرنجازنیزصبحانهوعدهبرایگذشتهدرحتیو
تره،هترشترش،مرغمیرزاقاسمی،قات ،باقاالبهتوانمیمحلیغذاهایدیگراز

اشاره...وكبابكالاناربیج،گیالنی،مسمایآلوگیالنی،قلیهسیرتره،كویی
.كرد
میقراراستفادهموردغذاهامخلفاتعنوانبههموارهدودیماهیوشورماهی
ورترشیسیمحلی،ترشیانوا پروده،زیتونبهتوانمیمخلفاتدیگراز.گیرند
.نموداشاره...
البههبتوانمیشدندمیطبخشهرایندرقدیمازكههاییشیرینیودسرهااز
.نموداشاره...وحلواسنگاسینكاكا،كوییخشکار،رشتهحلوا،ال

گرانگردشبابسیارتعاملوارتباطوتحصیالتباالینرخداشتن:فرهنگ
.شده استشهروندانفرهنگیرشدباعثخارجیوداخلی
بهتوجهابومی دهندتشکیلشیعهمسلمانانراانزلیبندراهالیاكثریتامروزه
خشبنیزمسیحیتمی دهند،تشکیلارمنی هاراانزلیاهالیازبخشیآنکه

وارمنی ها.داده استاختصاصخودبهراشهرایندینیجامعهازكوچکی
مبنایبرمسالمت آمیزیزندگیساحلیشهرایندردیربازازمسلمانان
داحمكهبودحدیتاقرابتاین.داشته اندمتقابلاحتراموهمیاریهمکاری،
اشعاركهجهانغیرارمنیشاعرتنهاوفارسیارمنی شناسیبنیان گذارنوری زاده
وساحلیشهرایندرمی شود،تدریسارمنستانكشوركتاب هایدرارمنی اش

یسایكلدفترداروفراگرفترازباناینارمنی اشهمسایگانودوستانكناردر
لیانزمردمیومحبوبروحانینجفیسیدآقابهارادتشازانزلیمقدسمریم

نهایتدرمذاهبهمهوآفریدنو یكراانسانخداوند:می افزایدومی گوید
.آمده اندخوبی هابهانسانراهنماییبرای
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بندرانـزلي در...ومابریشبامبو،چوب،مانند،مناسبتولیداتوگیاهانوجود:دستيصنایع

بامتنو وزیباهایساختهدستشدهموجبتاكنونگذشتهازشهرستاناین
وابآدباهاساختهاین.شودساختهشهرستاندرموجوداولیهموادونیازبهتوجه
.داردمستقیمرابطهسازندگانوهنرمندانبینشوهاسنتورسوم

بهستاییانروازبسیاریكهاستانزلیبندردستیصنایعترینمهمازحصیربافی
یل:ازاندعبارتشود،میبافتهزنانتوس كهحصیرهاانوا .دارنداشتغالآن

نو ینچندوحصیرآبکنارحصیر،غازیانیاحصیرسیمیحصیر،كلیورحصیر،
بترطییییومانعزیرادادمیتشکیلراهاخانهپوشكفگذشتهدركه...دیگر
از.ردندبمیبهرهنیزسقفو(گاهتکیه)دیوارپوشاندنبرایحصیرازوشدمی

حاضر،حالدر.شدمیاستفادهزیراندازعنوانبهنیزگوسفندشدهدباغیپوست
اولیهمواداز.رودمیكاربه...وجاجیمگلیم،فرش،مانند،متداولزیراندازهای

میادهاستف...وگركهیادانهگمجسفره،زنبیل،كاله،سایبان،بافتدرحصیر،
ودارندتزیینیجنبهآنهاازبسیاریواسترنگیوهندسیحصیربافت.كنند
در.داردبومیغیروبومیطرفدارانكهشوندمیعرضهبازاربهفروشبرای

بوبافیبامومرواربافیمانندحصیربافیزیرمجموعه یدستیصنایعاخیر،سال های
.استگرفتهرون گیالناستاندرنیز

عصنایدیگرازاست،روسیهارمغانكهبوالكی،نامبهمخصوصیهایصندوق
تهساخنییییییرادچوبازمختلفهایاندازهدركهاستانزلیبندرچوبیدستی
ش ،قاكاسه،.استشدهتزیینهامیخگلوفلزوسیلهبهآنسطحوشودمی

.استشهرستاناینپرطرفدارچوبیوسایلاز...وبشقابمالقه،
تازهایهساقهاین.استتركهیاگیاهانتازههایساقهازاشیابافتبافیمروارید

.بافندمی...وكیفوخوریمیوهسبدهایوكنندمیتهیهاستانازخارجرا

اینبیعیطمحی شرای باكهاستانزلیبندردستیصنایعدیگرازبامبوبافی
وویدرمیانزلیتاالباطرافدرخیزراننییابامبو.داردمستقیمارتباطمنطقه
تقسیمدلخواهموردهایاندازهبهراآنقطر.رسدمیمتر10بهگیاهاینارتفا 
ونرمراآنوخیسانندمیآبدرسپسودهندمیبرشراآنطولازوكرده

عی،ضلششزیرورو،هایبافتباراخودنظرموردوسیلهوساختهپذیرانعطاف
.كنندمیعرضهوبافندمیخورشیدیوحصیریشعاعی،
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روشناییدارایكهایراندرشهراولینعنوانبهخورشیدی1279سالازقبلبرقروشنائی-
.گردید

.استسال300ازبیشپیشینه ایدارایانزلی،بندرگمرک-
.داردپیشینهسال150ازبیشانزلی،بندرشیالتاداره-
ردیدگتأسیسشهرایندراستمستعارشهرداریبناماكنونكهایراندربلدیهاولین-

.شمسیهجری1276
لقبدبیرستانیدروسهمآنشبانهاكابروخورشیدی1271سالازقبلپرورشوآموزش-
.دشدخترانهدبیرستاناولینصاحبتهرانازبعدكهشهریاولینخورشیدی1290سالاز
.خورشیدی1286سالازقبلچاپخانه-
.می شدادارهبلدیهوسیلهبهكهخورشیدی1276سالازقبلبهداری-
.خورشیدی1304(احمرهاللجمعیت)سرخخورشیدیوشیر-
.ایرانشهرهایبسیاریازجلوترنیزتلگرافوپستوشمسی1277سالازقبلتلفن-
.خورشیدی1286سالازقبل(شهربانی)نظمیه-
.انزلیروستاهایازیکیدرخورشیدی1269سالحدودراه آهن-
.خورشیدی1280سالازقبلهواشناسی-
.خورشیدی1314ایرانمتحرکپلاولین-
.كیادهحسنوانزلیدربارنخستینسردخانه-
.شدساختهانزلیبندردرغذاییموادنگهداریمنظوربه1290صنعتیسردخانهاولین-
روازپاولین.طیارهزمینبهمعروفزمیندرآمدوجودبهانزلیبندردرهواییخطوطاولین-
.گرفتصورتاصفهانبهسپسوتهرانبهانزلیبندرازایراندر
.شمسیهجری1279شده استمشاهدهانزلیدرباراولینبرایاتومبیل-
.شمسی1317سوسیس سازیكارخانهاولین-
راه اندازیرشهایندربرنجکوبینفت،خانهتصفیهلیمونادسازی،وبریچوبكارخانهاولین-
.شد
كارگردانناولیمرادیابراهیمهمتبهفیلم سازیاستودیواولینوتئاترنمایشسالناولین-

ایرانبلندسینمای
ؤسسموگیالنورزشپدرمنفردوكیلعزیزپهلوانتوس ایراندرورزشینشریهاولین-

.ق.ه 1339سالدرانزلیبندرگیوباشگاهایران،ورزشیباشگاهسومین
ردضرابیمرضیهتوس «نِسوان شرق»به نامگیالندرزناناختصاصیروزنامهاولین-

.گردیدمنتشرانزلیبندردرش.هی1304سال

اولین های بندر انزلي دروازه ایران و اروپا
موقعییت. بندر انزلی در سیالیان دور لقیب دروازه اییران و اروپیا را ییدک می كشیید
سییاری از استراتژیك اولین بندر شمال ایران سبب شد تا این شهر بسیار زودتیر از ب

شهرهای ایران با فرهنگ و دست آوردهای غربی آشینا شیوند و در بسییاری از میوارد 
.جزء اولین ها باشد

9



راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي

قیرار ن كاسیپیدر جنوب غربی شهرستان بندر انزلی و درییای تاالب انزلي 
تاالب بین المللی انزلی محیل تخیم رییزی آبزییان و پناهگیاه و میامن. دارد

ار بیه وسعت این تاالب در فصول زمستان و به.پرندگان بومی و مهاجر است
كیلومتر مربع می رسد و در تابسیتان و120علت افزایش بارندگی به حدود 

ن و تیاالب انزلیی از جالیب  تیری. كیلومتر تقلیل می بایید80پاییز به حدود 
بزرگترین زیستگاه  های طبیعیی جیانواران اییران محسیوب میی  شیود و در

یستم مجمو  با توجه به زیبایی های چشمگیر خود می تواند به عنوان اكوس
یش از این تاالب با بی. طبیعی، گردشگران زیادی را به خود جلب كند–آبی 
گونه ماهی، صدها گونه موجودات گییاهی اكوسیسیتم50گونه پرنده، 100

خاویاری تاالب انزلی مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان. كم نظیری دارد
میه تاالب بین المللیی انزلیی از سیالیان دور ه. و استخوانی دریای خزر است

.سییاله پییذیرای مسییافران بییی شییمار داخلییی و جهییانگردان خییارجی اسییت

تاالب بین المللي انزلي

"بيالله تاال"معروف ترین گیاه تاالب انزلي که شهرت جهاني دارد  
.امندمي باشد به همین دلیل انزلي را نیز شهر الله های تاالبي مي ن
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راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي

در فهرسییت تییاالب هییای بییین  المللییی 1354تییاالب انزلییی در سییال 
بیا تیاالب كنوانسیون رامسر به ثبت رسید و گفتنی است كه این تیاالب

.دارد” یخواهرخواندگ“كوشیرو در پارک ملی كوشیرو شیتسوگن پیوند 

رای تاالب انزلی جزء تاالب های طبیعی و آب شییرین كشیور بیوده و دا
ا رود فرعی است كه پس از آبیاری مزار  و شالیزاره30رود اصلی و 11

.به همراه جریان های سطحی حوزه آبریز تاالب به آن وارد می شوند
ماه های مناسب برای دیدن گل های اللیه هیای تیاالبی تییر، میرداد و 

فصیل شهریور و فصل مناسب برای پرنده نگری و دیدن پرندگان مهاجر
كمییابی در دیگر فصول نیز می توان پرندگان زیبیا و. زمستان می باشد

.در این تاالب مشاهده نمود

11
ی 

گر
دش

گر
ي 

اح
نو

–
ي

یع
طب

ی 
ها

ه 
ذب

جا



راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي

سواحل دریای کاسپین و طرح های سالمسازی دریا

جیاره با داشتن امکانات رفاهی همچون سوئیت های اطرح سالمسازی بندر انزلي 
ایع ای با قیمت های مناسب، آالچی ، پارک بادی كودكان غرفه ها و نمایشیگاه صین

ز مناسیب  دستی و عرضه محصوالت فرهنگی كمپینگ پاركینگ به همراه فضای سب
.مکانی فرح بخش برای گذراندن روزهای گرم تابستان می باشد

. ی باشیدسواحل زیبای انزلی سالیانه پذیرای میلون ها نفر از گردشگران م
هتل ها، رستوران ها و مهمانپیذیری هیایی كیه در طیول سیاحل احیدا  

مواهب گردیده سبب سهولت دسترسی گردشگران به ساحل و استفاده از
.طبیعی آن می شود
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راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي

شمسیی بیاز 1300بنای تاریخی شهرداری انزلی كه زمان ساخت آن به سیال 
.می گردد شاید قدیمی ترین ساختمان شهرداری در كشور باشد

انزلیی بیه سابقه شهرداری یا به قول قدیمی ها  بلدیه دربندرتاریخ، به استناد 
ساختمان قدیم شیهرداری كیه در آن زمیان بیه . شمسی می رسد1276سال 

–شیهردار وقیت –سینما تاتر شهرداری متصل و در زمان محمد علی روشین 

ان به طور كامل نابود میی گیردد و سیاختمساخته شده بود و در آتش سوزی
باز میی گیردد جدیدی به همراه سینمایی جدید در محل آن احدا  می شود

.اسیت( دوره پهلوی اول ) شمسی 1300ولی بنای شهرداری مربوط به سال 

سیال و این ساختمان تاریخی دو طبقه در باغ كوچك و زیبایی با درختان كهن
زیبای ماگنولیا ، كاج ، سرو ، بید مجنون در مجاورت بنیای كوچیك و خیوش

رانزلی و مشرف به اسکله و بلوار بنید( موزیك جیگا) ساخت ساختمان موزیك 
.قرار دارد

نبنای تاریخي شهرداری بندرانزلي و محوطه ی آ
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راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي شمسی به وسیله شهرداری و 1311موزیك جیگا یا محل ترنم موزیك در سال 

. متر مربیع اسیت76توس  مهندسی آلمانی ساخته شد و مساحت كلی این بنا 
ش در فاصله چند متری جنوب غربی این محل درست جای پلکان كیانون پیرور

ده بودند فکری كودكان و نوجوانان دو قبر مانند  به نام لیلی و مجنون درست كر
مردم و باالی سر این قبر های ساخته شده دو درخت بید مجنون كاشته بودند و

. دسته دسته برای تماشا می آمدند

نفیری پرورشیگاه 38نفری و 30محل ترنم موزیك زمانی میزبان دسته موزیك 
یبیا شهرداری با نظم ترتیب خاص همچون نظامیان و با لباس های یك رنگ و ز

شمسی دورش را از داخل به طرز نا زیبا 1360از حدود سال . در آنجا مترنم بود
ن كردند؛ تا و زننده ای گرفتند و این بنای زیبا را محلی برای مبارزه با گرانفروشا

شمسی آنجا را تخلیه و آقای خوانسیاری شیهردار وقیت بیا 1366اینکه در سال 
اولیه در تخلیه مأمورین مبارزه با گرانفروشان به ترمیم آنجا پرداخت و به صورت

. زیرا درست شبیه حافظیه شیراز استگذارد« حافظیه » آورد و خود نام آن را 

نزلی ولیی با بررسی كه انجام گرفت حافظیه شیراز كه شبیه محل ترنم موزیك ا
شمسیی سیاختمان 1316شمسی شرو  و در سیال 1313بزرگتر است از سال 

ه شییراز آن پایان یافته است؛ بنابراین نه تنها موزیك جیگیا انزلیی را از حافظیی
.اقتباس نکرده اند بلکه قدمتی بیشتر از حافظیه شیراز دارد

موزیك جیگا
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راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي

برج ساعت 
خسرو خان گرجی حاكم گیالن برج طب  نوشته ها در كتب تاریخی و سفر نامه ها

شمسی از آجیر 1194میالدی و 1815هجری قمری برابر 1230ساعت در سال 
هدف از ایجاد این بنا دیده بانی از درییا و هیم بیه منزلیی فیانوس. بنا نموده است

باالی دریایی بوده است تا دریا نوردان شب هنگام ساحل را با مشاهده روشنایی در
ی بر روی همین اصل چراق. مناره، شناسایی و شناور خود را به داخل كانال برسانند

.فراز آن روشن و نگهبانی در آنجا به كشیك دادن می ایستاد

شمسی پس از مرمت این برج ساعت چهار سویی كه از 1308–1307در سال 
به مبلغ ساعیییت این .شده بود بر باالی آن نصب گردیدخرییداری كشور آلمان 
.ریال خریداری شد119980

متر مربع است كه تا باال با شیب 50متر و  مساحت زیر بنا 28ارتفا  برج ساعت 
.عدد می باشد55تعداد پله ها ی این بنا . بسیار كم قطر آن كمتر می شود

وی پیس . شمسی معماری بنام آقای طاهری از اصفهان آورده شد 1319در سال 
اری از چوب بست دیواره مناره را بصورت فعلی در آورد و آنرا با تگیرگ سییمان كی
اره وارد كرد و اگر این كار انجام نمی گرفت شاید تا امروز لطمات زیادی به بدنه من

.می شد
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راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي

احلی بنیدر بلوار ساحلی قدس بندر انزلی كه به بوستان ساحلی انزلی یا بلیوار سی
ی یکی از جاذبه های گردشگری شیهر انزلیی محسیوب میاست، انزلی نیز معروف 

ه گردد كه از قدمت باالیی نیز برخوردار است و آغاز سیاخت آن بیه دوران قاجاریی
ود باز می گردد و اولین پارک به سبك اروپایی و نوین در ایران محسیوب میی شی

االب بین كه با چشم اندازی زیبا به تاسیسات بندری و دریای كاسپین و ورودی ت
.ته استالمللی انزلی فضایی چشم نواز و دل انگیز را برای گردشگران فراهم ساخ

دهای از آنجا كه بندر انزلی از سالیان دور با روسیه تزاری هم مرز بوده و رفت و آم
ی بسیاری بین شهرهای هم مرز با انزلی صورت می گرفته، حیال و هیوایی اروپیای

.داشته كه نشانه های آن را در معماری شهر می توان مشاهده كرد

له های از بوستان بلوار ساحلی بندر انزلی می  توان آمد و شید كشیتی  هیا در اسیک
وی نیور تاللدریا، بندر، رقص نرم امواج در كناره موج شکن، پرواز پرندگان بر فراز 

. خورشید روی امواج سبز غلطان و قیای  هیای موتیوری تنیدرو را مشیاهده كیرد
مجسمه زیبای شییر، پلکیان هیای خیوش سیاخت، آالچیی  و حوضیچه هایی بیا 

دهای فواره های بلند در میان درختان كاج و مركبات، درختچه های تزئینی، شمشا
بیر سرسبز و گلها و سبزه ها ، گلدان های سپید بزرگ پیر از گیل هیای رنگارنیگ

.زیبایی این بوستان ساحلی انزلی می  افزاید

هزار متر مربع است و در كنیار كانیال بیین انزلیی و 35مساحت كل این بوستان 
رق غازیان قرار دارد در جنوب نمای كاخ میان پشته، جنوب شرقی پل غازیان، شی

نمای اسکله های بندر و كشیتی های بیزرگ در حیال بیارگیری و در شیمال میوج 
.شکن های غازیان و انزلی را می  توان از بلوار ساحلی انزلی مشاهده كرد

بلوار تاریخي قدس 
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راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي
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راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي وشدیممحسوبایرانهایپلترینپیشرفتهازیکیتاسیسزماندرغازیانپل

شمسی1316تابستاناوایلدروشرو آنساختشمسی1314ماهتیراوخردر
قابلنکتهاماگرفتقراراستفادهموردشمسی1317خرداددرورسیداتمامبه

.شدگرفتهتحویلرسمیصورتبهشمسی1318آذر7درپلكهاستاینتوجه

رایداوشدساختهآلمانیوسوئدیشركتدوتوس قدیمیوتاریخیپلاین
حركتموتورنیرویتوس پلایدهانه5ازیکیواستبودهمتحرکقابلیت
.تداشخواهندراپلاینزیرازترددامکانباریهایكشتیوآیدمیباالوكرده

متحرکحالتازپلوشدثابتشمسیهجری30دههاواخرازپلاینمتاسفانه
هایسالدروشدمیمرمتمستمرصورتبهسالاینتاپلاین.آمددربودن
باشمسی1384سالدركهاینتاگرفتصورتهامرمتاین1333و1320
فق ودشبازنشستهپلایناستمشهورنیزوالیتپلبهكهجدیدپلتاسیس
.یندآمیپلاینبهاسکلهوشهراینهایزیباییدیدنبرایگردشگرانومردم

یجادانشیندلفضاییباوبازروهایكافیشاپوهارستورانپلایناطرافدر
البتاومحوطهایندرگذاروگشتبرایهاییقای موارداینبرعالوه.استشده
.داردقرارانزلی

تاریخي غازیان پل 
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راهنــماي 
گردشگري
بندرانـزلي

کاخ موزه نظامي 

دروانزلیشهرستانگیالن،استاندرانزلیبندرپشتهمیاننظامیموزهكاخ
.استدهشواقعوسیعیمحوطهدرغازیانپلوانزلیپلدوبینپشتهمیانمنطقه
دورانیدراستروایت.داشتقرارخوشتاریاكاخمکانهماندرآن،احدا ازقبل
خودورنبابنااینانزلیبندرآلودمهشب هایدرنبودبرقروشناییازخبریكه

.می آوردوجودبهرازیبامنظره ای

آتشدلیلبهكهخوشتاریاكاخجایشمسی1308سالازپشتهمیانكاخبنای
پایانشمسی1314-1313سال هایبینوساختبهآغازرفت،بینازسوزی
.استشدهساختهطبقهدودرزیربنامترمربع168وهزاریكدربنااین.یافت

ارتشدریایینیرویبهشمسی1348سالدركهانزلیبندرپشتهمیانكاخ
سالازومانداستفادهبالسالیچنداسالمیانقالبوقو ازپسوشدواگذار
موزهبهشیروانی،هایحلب تعویضواساسیتعمیراتازپسشمسی1367
.استگرفتهقرارمندانعالقهدیدمعرضدروشدتبدیلدریایینیروی
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اهشکنموج.شدآغازانزلیوغازیانشکنموجساختشمسی1274سالدر
هایسالدروشدهساختهاندشدهتعبیهدریاكفدركهچوبیتیرهایروی
.اندگرفتهقرارمرمتمورداخیر
وباشدمترمی520نیزانزلیشکنموجومتر750غازیانشکنموجطول
.پذیرفتپایانكامال(میالدی1914)شمسی1293سالدرآنساختمانكار
رویراعظیمبنایاینوگردیدبناروسیمهندسدونظرزیرشکن هاموج

.شدساختهبودند،كوبیده ردیفبهدریاكفدركهچوبیتیرهای

موج شكن جدید انزلي
  و شهرینصب مبلمان ساخته شده است و كیلومتر 1/7این موج شکن به طول 

ین رستوران شیشه ای چند طبقه و گردان از جمله طرح هایی است كه بر روی ا
.سازه دریایی اجرا می شود

موج شكن غازیان و انزلي 
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سایر بناهای تاریخي بندرانزلي

گلدسته مسجد قائمیه

کلیسای مریم مقدس

یداهلل بایندرناوسروان مقبره 

لهستاني هاآرامستان 

ساختمان قدیمي دادگستری

بنای قدیمي بانك ملي

انزلیربنددرایرانشدهثبتملیآثارازیکیقائمیهمسجدمناره
به1384سالدروباشدمیقاجاریهبهمربوطآنقدمتكهاست
.استشدهثبتایرانتاریخیآثارمجموعهدر15222ثبتشماره

اندوربهرامقدسمریمكلیسایبنایقدمتوساختتاریخ
بامیالدی1885سالدركلیسااین.دهندمینسبتقاجاریه
یارامنهازكه«وردیاناهللملكآواک»شخصیِیهزینه
.گردیدبنابود،شهر

1320سالدروبودتهراندرشمسی1292یزادهبایندریداهللناوسروان
دروتداشبرعهدهراكاسپیندردریایینیرویفرماندهیكفالتمسوولیت
.رسیدشهادتبهوطنازدفا راهدرساب شوروینیروهایبادرگیری
.استواقعدریانوردیوبنادرادارهمحوطهدرویمقبره

استانزلیبندرشهردرقدیمیآرامگاه هایازیکیهالهستانیگورستان
1941سالدرافراداین.شده انددفنلهستانیپناهجویانآندركه

در.دشدنپناهندهایرانبهانزلیبندرطری ازنازی هاحملهطیمیالدی
این.شده اندسپردهخاکبهلهستانیمهاجر639تعدادگوستاناین

.استایراندرلهستانیبزرگگورستاندومینگورستان

مرحوم.بودشمسی(1306)قمریهجری1346سالدرساختمانكارپایان
معروفوشناسسرتجارازیکیساختمان،بانیرمضانیعباسعلیحاج
كهساختوطراحیفرزندانوخودسکونتجهتراعمارتكهبودانزلی
بهبعدهاوفروختراخودامالکتمامروسبانكبهشدنبدهکارازپس

.استدادهكاربریتغییردادگستری

كهآنساختزمانوبودمعروفقندچیانساختمانبهقدیمدرعمارتاین
.گرددمیبازاولپهلویدورهبهداردقرارمركزیمیدانشمالیضلعدر
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اماکن مذهبي بندرانزلي
حوریهبیبیبقعه-
صالحزادهامامبقعه-
كلویرمحلهدرواقععبادپیربقعه-
(عج)زمانصاحبمتبرکچاه-
نجفیسیدآقامتبرکبقعه-

1257سالدرنجفيمحمدسیّداهللآیت
بهدیده(عراق)اشرفنجفدرشمسی
حسینامامنوادگانازایشان.گشودجهان

.استاسالمپیامبرپاکسالسهازو( )
ههمیشآقاجاویدوروحانیومعنویزندگی

هرگزوداردجامریدانشوعاشقانقلبدر
مقاموبزرگوارروح.شودنمیفراموش
حاجاتبرآوردنواسطهویمعنوی

الهیدرگاهدربسیاریمتوسلینونیازمندان
زدنراسطحوابتدائیدروسوی.استبوده
ینحسسیداهللآیتمرحومبزرگوارشپدر

استادانازخودكهایبادكوبهحسینی
اشرفنجفعلمیهحوزهدرنامیوبزرگ
سالگی30سنتاایشان.گرفتفرابودند،
ایرانبهسپسداشتاقامتاشرفنجفدر

ودگزیسکنیبندرانزلیدروكردهمهاجرت
بهشهرایندرپربارشحیاتدرطول
دینیامورتبلیغوحوزویعلومتدریس
.داشتاشتغال
صیتشخخصوصدركشوردرعلمیههایحوزهبزرگهایشخصیتازیکیمیالنیاهللآیت

اقامتصورتدرنجفیمحمدسیداهللآیت:فرمودندمینجفیمحمدسیدآقافردبهمنحصر
هایتندركهنجفیمحمدسیّداهللآیت.شدندمیمطرحتقلیدبزرگمراجعردیفدرقمدر
در1358مهرماه16روزدرسرانجامكرد،میزندگیانزلیبندردرتواضعوسادگیوزهد
انزلیغازیان«سامانسر»مسجددرمطهرشپیکروپیوستاعلیملکوتبهسالگی82سن
.شدسپردهخاکبهیافتنامتغییرویخودنامبههابعدكه
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پارک جنگلي بندرانزلي

می رودمارشبهگیالناستانشگفت انگیزهایجاذبهازانزلیبندرجنگلیپارک
انگردشگرومسافرانحالآسایشواستراحتبرایانزلیبندرشهرداریكه
بمحسوانزلیبندرهایدیدنیازیکیپارکاین.استگرفتهنظردرخود

واستشدهواقعشهرشرقیورودیوانزلیسمتبهرشتجادهدركهمی شود
.استسبزفضایوطبیعتبهعالقه مندانشماپذیرای
حالتیراحبرایانزلیبندرجنگلیپارکدرمتعددیتفریحیورفاهیامکانات
درارگذوگشتبرایانزلیبهسفردرمی شودباعثكهاستشدهفراهممردم
.شویدترغیبپارکاین
یكپبرایمناسبیمحلمطبو هوایوآببابخشآرامشفضاییباپارکاین
تاسشدهتعبیهپارکایندرآالچی  هایی.می رودشماربههفتهآخردرنیك
یااندوستباگفتوگپبهراساعاتیوكنیداستراحتآندرمی توانیدكه

ارکپاینبازیزمیندرمی توانندكودكانآنبرعالوهكرد؛سپریخودخانواده
.بگذرانندرامفرحیاوقاتوشوندمشغولبازیبهساعت ها
اسحاقیشهیدشهرکجنب-انزلیبهرشتجاده:آدرس
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مرکز بازدیدکنندگان تاالب بین المللي انزلي
23

بهنزلیاالمللیبینتاالبكنندگانبازدیدمركزتوسعههدفبامركزاین
رائهامنظوربهوبودهتاالبیحوزهدرجایکاگروهاجراییگاماولینعنوان

وامناستفادهدرخصوصمحلیساكنانوگردشگرانبهتفسیریاطالعات
ستزیمحی ازحفاظتبرایاطالعاتتبادلتاالب،مختلفمناط ازمفرح

احدا تاالباحیایمسیردرآموزشوتاالبحاشیهمناط فرهنگو
.استگردیده
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بنای شمس العماره بندر انزلي
راشهرمركزدرقصریساختفرمانشاهناصرالدینسیزدهمقرناولنیمهاواخردر

شمس العمارهساختمان.می شودمشهورشمس العمارهبهقصراینبعدهاكهمی دهد
دركنونییفوقانبلواردركهبوده استقدیمانزلیدرشهرساختمانبلندترینومعروفترین

4:سدمی نویخوداروپایازبازگشتسفرنامهدرشاهناصرالدین.بودشدهساختهطبقه5
وزیرما،حکمبهكهاستبرجیدرمامنزل.می شویمانزلیواردماندهغروببهساعت
بهحسینمحمدمیرزاتوس بعد.نهاده استبناگیالندرخودحکومتزماندرخارجه
مدمعت.رسیدخواهداتمامبهالملكمعتمدتوس آنباقی ماندهكاراندکورسیداتمام
اصرنسفرزمانبهتوجهباوبوده استگیالنوالیگمارهوشهرنگهداریمسئولالملك
درتاریخاین.بوده استشمس العمارهساختسالشمسی،1249سالاروپا،بهشاهالدین
هجری1288راشمس العمارهساختتاریخكهرابینونوشتهایراندارالمرزوالیاتكتاب
وبوده استآجروسنگازتماماًوطبقه5برجاین.داردنسبیتطاب كردهبیانقمری

ودریابهزیباییبسیارنمایساختمان.بوده استمنقشچوبجنسازآنایوان های
ااروپازبازگشتسفرنامهدرشاهناصرالدینبه طوری كهداشته،شهراطرافجنگل های
"ندیده امرازیباییمنظرهچنیناروپاهیچ كجایدر":می نویسد

شهرمردمهمتبهشمسی1286سالدریکبارساختماناینشاهناصرالدینازپس
موسیوتوس آنداخللوازموشدهبریگچقسمت هاینهایتدراما.می شودبازسازی
خارجكشورازوبردهبیرونبهكاخاز1290دههاواخردرگیالنمالیهمسئولهانسیس
درومنهدمكاملبه طور1306سالدرشهرداریساختماناحدا ازپسبنااین.می گردد
.شدساختهمربعمتر214مساحتبهحوضیآنجایبه1311سال
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27 یالنفاصله بندرانزلی با بعضی از شهرهای استان گ

کیلومتر40رشتبندر انزلي

کیلومتر85الهیجانبندر انزلي

کیلومتر60فومنبندر انزلي

کیلومتر75ماسولهبندر انزلي

کیلومتر30رضوانشهربندر انزلي

کیلومتر65تالشبندر انزلي

کیلومتر130آستارابندر انزلي

کیلومتر68لنگرودبندر انزلي

کیلومتر82رودسربندر انزلي

کیلومتر72رودباربندر انزلي

مراكز استان های كشورفاصله بندرانزلی با بعضی از 
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بازار های انزلي

کاسپینبازار

پردیسبازار

پارادایستجاریمجتمع

سپهبزرگبازر

سپهروساحلتجاریمجتمع

میانهآسیایساحليبازار

گیالربازار

بازارشنبه فروشانماهيبازار

:آدرس
مطهریخیابان

:آدرس
مطهریخیابان

:آدرس
سپهبازار

:آدرس
ضلع شمالی
میدان امام 
(ره)خمینی 

:آدرس
یخیابان طالقان

:آدرس
پیشواییابوطالببلوار

:آدرس
–رضوانشهرانزلیجاده
كنارسفیدهتلازقبل

:آدرس
صفوینوابخیابان

:آدرس
خیابانانتهای
صفوینواب

مالانزلتفریحيتجاریمجتمع

:آدرس
خیابان مطهری
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BandarAnzali
Tourism Guide

Bandar-e-anzali is the most important port city in north of
iran.it is located on the southwestern coast of the Caspian
sea, 40km far from rasht. Because of natural, historical,
cultural, religional, commercial and economical attractions it
is very important city. It has important role in tourism
industry.
Bandar-e-anzali located in southern coast of Caspian sea in
49.28 geographical longitude and 37.28 geographical
latitude. Is altitude of ocean is -26 meter under zero. This
town ship shaves borders with Rezvanshahr on the easy and
south. There are one central district and two rural districts, in
the name of: Lijaraki and Hassan rood on the east and Chahar
Farizeh on the west of Anzali. There are 25 villages in this
town.
It is frequently rainy. Bandar Anzali was the rainiest city in

the world after Charaponchi, India. Its annual rain fall is 1800
to 2000 mm.
There are several opinions about its name, some believe that
it means "to rise and stay" means to descend, and it is
narrated that two brothers named Anzal Khan and Kazan
Khan were the founders of this city.
The peoples accent is Gilaki and their religion is Shiite.

Introduction:



International wetland of Bandaranzali is among
international wetlands since 1976 and is protected
and it is the most important source of reproduction
and production of Caspian Sea's Sturgeon and Bony
Fishes being a water-natural ecosystem with more
than 100 bird types, 50 fish types and hundreds of
herb types.
The most famous plant of Bandaranzali's wetland
which is internationally known is Lotus therefore
Bandaranzali is also named as the City of Lotuses.

International wetland of Bandaranzali

BandarAnzali
Tourism Guide



These beaches have recreational facilities such as
boating, fishing, motorbike riding on the sandy
beach, numerous restaurants and water sports.
Sandy shores of Caspian sea and its one of the most
important natural attractions in city is correct using
of the water of this sea is useful for relaxation and
inhaling the iodine of this sea is curative for the
people who are suffering from goiter. BandarAnzali
has been named the gateway to Europe due to its
maritime connections and proximity to Europe.

Sandy shores of Caspian sea 

BandarAnzali
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Municipality building, This building was
built in the year 1921. The last oft Qajar era
and at the beginning of Pahlavi era. Its
architecture is based on eastern Europe
method and it is registered in the inventory
of history works of cultural heritage with
the number of 1515.

Municipality building

BandarAnzali
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Music Jiga or where the music is sung was
built in 1933 by the Municipality and a
Dutch Engineer.
Hafeziyeh Shiraz which is very similar to
Bandaranzali's Music Hall but bigger in size
was built in 1939, therefore not only
Bandaranzali's Music Jiga is not adapted
from Hafeziyeh Shiraz but also it is much
older.

Music Jiga (Music Hall) 
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The Ruler of Gilan made it of brick in 1816
as a watch tower and lighthouse and for
this reason a light used to be on at its top
and a guard used stand there to watch. In
1928 it was renewed and a four direction
clock was installed at its top. this brick
construction having 28 meters height was
registered under No1512 in the list of
National Monuments of Iran in 1978.

Manareh (Pharos) or the Clock Tower

BandarAnzali
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The precedence of this coastal park goes
back to 1928 which is known as the first
European style park. Transportation of
vessels, speedboats, and being adjacent to
the International Lagoon of Bandaranzali,
flying of birds, view of Foreshore, historical
bridge of Ghazian, and etc. are the items
which brings about a melodious site upon
the eyes of visitors.

Qods Boulevard

BandarAnzali
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Bridge of Ghazian was among the few
global modern bridges at its time and
construction of this bridge along with the
other bridge of Bandaranzali was completed
by Swedish Engineers in 1937, and the first
bascule bridge of Iran bearing No. 1514 was
historically registered

Historical Bridge of Ghazian

BandarAnzali
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This Military Museum attracts history lovers
to itself. the infrastructure of this museum
which is also known as Mianposhteh Palace
is among the historical monuments of
Guilan Province.
Mianposhteh Palace was previously known
as Xoshtaria Palace burned out completely
in a fire in 1928 but its reconstruction
started a year later.

Military Museum Palace 
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Beginning of its construction was at the
time of Ghajarieh to prevent the vessels
and boats from the waves arising from sea
and it was exploited in 1914.
Currently the former Foreshore is used as a
walkway along with new foreshore.

Old Foreshore and New Foreshore
of Bandaranzali

BandarAnzali
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Other historic buildings of Bandar Anzali

Minaret of Ghaemieh Mosque

The minaret of Ghaemieh Mosque is one of 
the registered national monuments of Iran 
in BandarAnzali, It dates back to the Qajar 
dynasty and In 2005, it was registered in the 
collection of historical monuments of Iran 
under the registration number 15222.

Tomb of Captain Yadollah Bindor

The Commander Yadollah Bindor was born

in 1913 in Tehran. In 1941, He was

responsible for commanding the navy in

the Caspian Sea and he was killed in a clash

with former Soviet forces in defense of the

homeland. The man's tomb is located on

the grounds of the Gilan Ports and

Maritime Administration.

Holy Maryam church

The Church of the Holy Mary belongs to
the Qajar period This church was built in
1885 at the personal expense of Avak
Malekullah Verdian, one of the Armenians
of the city.

It is a place for performing Armenian
religion ceremonies it is located in
opposite of previous court of justice
building and before municipality building.



Other historic buildings of Bandar Anzali

Polish Cemetery

It is one of the old tombs in BandarAnzali
where Polish immigrants are buried. These
people took refuge in Iran in 1941 during
the Nazi invasion through the BandarAnzali.
In this cemetery, 639 Polish immigrants are
buried. It is the second largest Polish
cemetery in Iran.

Old National Bank 
Building(Ghandchian)

Its construction time, which is located on 
the north side of the central square of 
Anzali, dates back to the first Pahlavi period.

Old Justice Building

The building was built in 1927. The man 
who founded the building was one of the 
famous Anzali merchants who designed and 
built the mansion for himself and his 
children. The name of the businessman was 
Ali Abbas Ramezani. The man sold all his 
property after being indebted to the Russian 
bank. The building was later converted into 
a courthouse.



- Tarhe Darya(Sea plan) located at the end of
Pasdaran Street
- Forest park located at the entrance of East Anzali
- Camping and park next to Shahid Sayad Borani
Street (Swan Beach)
-Anzali Wetland Visitor Center located next to the
Ghazian bridge

Recreational and residential places of
Bandar Anzali Municipality



- Mausoleum of Bibi Hourieh, one of the
granddaughter of Imam Mousa Kazem(peace
be upon him).
- Agha Seyyed Mohammad Najafi locted in 
Samansar of Qaziyan.
- Shrine Imamzadeh Saleh of the grandson of
Imam Mousa Kazem.
- Sahib-e-zamans well: Behind Mirzakoochak
Khan Street.
- Shrine of peer-e-abed or agha peer: Located 
on Kolveyr neighborhood. On anzali
rezvanshahr road. He was honest man.
- Holy Maryam church

Religious attractions:
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The most important edible souvenir of the city is
fish in addition to Reshtekhoshkar, Traditional
pastries or Halva, olive, garlic, various pickles and
local vegetables. The most famous souvenir anzali
is fish. The best fish is white fish and other fishes
are: Kapoor, Soof, Kooli, Kafal and etc.
Handicrafts is common related to conditions in
this area.
Local foods of Gilan Province are also cooked in
Anzali. Baghali Ghatogh, Torshe Tareh, Mirza
Ghasemi, Alu Mosamma and Sir Ghalieh are
among the most popular foods of the city. People
use different pickles along with their foods such
as Garlic Pickle, Eggplant Pickle and Turnip Pickle.

Anzali markets:
Saturday Weekly Bazaar - Old Shanbe Bazar - Big
Fish Sellers Bazaar - Gilar Bazaar - Pardis Bazaar -
Caspian Bazaar - Sepah Grand Bazaar - Central
Asia Bazaar - Sahel and Sepehr market - Anzali
Mall market

Souvenirs and food
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To download a high 
quality map, scan 
the  following  QR 
code  with your 
mobile phone.
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