
  بندرانزلي

با عنايت  به اينكه به ياري خداوند متعال و تالش هاي بي وقفه مسئولين محترم استان  و دانشگاه،  واحد     
بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيالن در شهر بندر انزلي بنا نهاده شده است، فرصت را غنيمت شمرديم تا در 

 با اين شهر بيشتر آشنا نماييم.سايت واحد،  دانشجويان و ساير عالقه مندان را 

اين شهر  كه به عنوان پر باران ترين شهر در غرب استان گيالن واقع شده است. بندر انزلي، يكي از شهرهاي زيباي شمال ايران است
 40است. دومين شهر گيالن با فاصله  آن يكي از ديدني ترين شهرهاي استان گيالن هم به جهت طبيعي و هم معماري هاي ديدني
 بزرگترين و اولين بندر د. اين شهر عنوانكيلومتري (نيم ساعته) از رشت و پنجمين بندر فعال اقتصادي كشور محسوب مي شو

از اين بندر بارها درتاريخ يادشده وطي قرون متمادي راه مهم ارتباط اقتصادي با  را به خود اختصاص داده است و شمالي ايران
 شد.  ميتمدن مشرق و مغرب زمين محسوب 

لنگرگاه و  يعني انزلي» انزل به معني لنگر«وجود دارد قابل قبول ترين معني » انزلي«ه واژه بارهاي مختلف كه در ميان تعريف از 
بينيم از گذشته نيز انزلي  به معني گذرگاه و دروازه است كه مي» انشان -انزان «باشد كه كلمه انزلي تحريف شده  مي» انزل = انشان«

توان جمع بغاز يعني تنگه و جمع  است و واژه غازيان را مي ها هم آمده ناميدند و در بسياري از نوشته وازه اروپا و ايران ميرا در
كه اين ديدگاه » مرداب«وجود دارد به معني » انزليوس و انزليا«هايي نظير  غازي به معني جنگجويان دانست. در زبان يوناني نيز واژه

است به زماني قبل از آغاز » مرداب انزلي«هاي جهان  كه نام اين منطقه كه صاحب يكي از بزرگترين مرداب آورد را به وجود مي
تواند  ساله برخوردار است. و مي 15000گردد. زيرا پيدايش جزيره و مرداب دراين منطقه از قدمتي  شهرنشيني در اين منطقه باز مي

 تر بازگردد.نامگذاري اين منطقه به دوراني به مراتب كهن 

 ).شمسي1279(اولين شهردرايران كه داراي روشنايي گرديد

 .)هجري شمسي1276(اولين بلديه درايران كه اكنون بنام شهرداري مستعاراست دراين شهر تاسيس گرديد

 اولين شهري كه بعد از تهران صاحب اولين دبيرستان دخترانه شد.

 .هجري شمسي)در بندرانزلي ساخته شد 1314( اولين پل متحرك ايران

 به منظور نگهداري مواد غذايي در بندر انزلي ساخته شد. )شمسي 1290 ( اولين سردخانه صنعتي

  راه اندازي شد. اولين كارخانه سوسيس سازي اولين كارخانه چوب بري و ليموناد سازي، تصفيه خانه نفت

 . )هجري شمسي 1279(ست ا اتومبيل براي اولين بار درانزلي مشاهده شده

بندر انزلي به تهران و   اولين پرواز در ايران از )ودر زمين معروف به زمين طياره (اولين خطوط هوايي در بندر انزلي به وجود آمد
 سپس به اصفهان صورت گرفت.

ه همت اولين كارگردان ديو فيلم سازي بواولين سالن نمايش تئاتر واولين استو خورشيدي  1271آموزش وپرورش قبل از سال 
اداره شيالت بندرانزلي، بيش از  سال است. 300اي بيش از  گمرك بندرانزلي داراي پيشينهدر بندرانزلي شكل گرفت، سينماي ايران



شيروخورشيدسرخ(جمعيت ، خورشيدي  1276بهداري قبل از سال ، خورشيدي 1286سال پيشينه دارد. چاپخانه قبل از سال  150
نظميه ، وتلگراف نيز جلوتر ازبسياري شهرهاي ايران شمسي وپست 1277تلفن قبل از سال ، خورشيدي 1304هالل احمر) 

هواشناسي قبل از سال و خورشيدي دريكي از روستاهاي انزلي1269راه آهن حدود سال ، خورشيدي 1286(شهرباني) قبل از سال 
 در اين شهر كوچك و زيبا وجود داشته است. خورشيدي 1280

كشيد. موقعيت استراتژيك اولين بندر شمال ايران سبب شد تا اين  ساليان دور لقب دروازه ايران و اروپا را يدك ميازر انزلي بند 
 ها باشد وردهاي غربي آشنا شوند و در بسياري از موارد جز اوليناشهر بسيار زودتر از بسياري از شهرهاي ايران با فرهنگ و دست

 مكان هاي ديدني

 انزليتاالب 

ترين تاالب هاي دنيا از نظر تنوع زيستي است و در ساحل جنوب غربي خزر و در غرب  تاالب انزلي يكي از بزرگترين و جالب

متري و  2.8تا  1.5كيلومتر مربع و عمق  280دلتاي سفيد رود، در جنوب شهر انزلي واقع است. اين تاالب با وسعتي در حدود 

  است. آن بيرون آورده اندجزاير كوچك و بزرگي كه سر از 

 

 

 



 موج شكن

موج شكن انزلي كه براي جلوگيري از آسيب رساندن موج هاي دريا به كشتي ها و قايق ها ساخته شده، اكنون به محلي براي تفريح تبديل 

 .شده است. تقريبا هر بازديدكننده از انزلي يك عكس يادگاري در كنار موج شكن دارد

 

 پل هاي انزلي

پل هاي انزلي و 1314گذشته كه غازيان و انزلي دو شهر جدا از هم بودند، رفت و آمد بين آن دو از طريق قايق انجام مي شد. در سال در 

در گذشته يكي از كه  به صورت بتوني ساخته شده است ،غازيان به منظور اتصال اين دو مكان آغاز شد. پل فعلي با جلوه هايي از گذشته خود

 .ن متحرك بوددهانه هاي آ

 

 



 برج ساعت

، پشت بازار سپه و ميدان انزلي واقع شده است. ظاهرا اين برج به دستور نيز وجود دارداين برج كه يكي از قديمي ترين بناهاي انزلي است و 

  .شمسي ساخته شده است 1194خسروخان گرجي، حاكم ناصرالدين شاه در انزلي در سال 

 1307چراغ روغني اش به منظور ديده باني و همچنين راهنمايي كشتي ها ساخته شده و پس از آن كه در سال متري با  28اين برج آجري 

 .بازسازي شد در هر چهار طرف آن ساعتي نصب شد و از آن پس نامش را برج ساعت گذاشتند

 

 بلوار ساحلي

هاي بسياري بين شهرهاي هم مرز با انزلي صورت مي گرفته حال و آنجا كه بندر انزلي از ساليان دور با روسيه هم مرز بوده و رفت و آمداز 

 .هوايي اروپايي داشته كه نشانه هاي آن را در معماري شهر مي توان مشاهده كرد

ساخته شده است. در شمال اين بلوار دو موج شكن معروف  1305متري در سال  3500پارك بزرگي كه در امتداد تاالب وجود دارد با وسعت 

  .در تمام مسير وجود دارد غذاچشم اندازي زيبا ايجاد كرده اند. در حاشيه جنوبي آن امروز غرفه هاي  انزلي

 



 انزلي موزه

متر در كنار ساحل ديده مي شود. اين كاخ در فاصله سال هاي  1500در فاصله دو پل انزلي و غازيان، كاخ سلطنتي انزلي در وسعتي نزديك به 

 .حادثه آتش سوزي كاخ خوشتاريا در كنار كاخ اصلي ساخته شدو پس از  1314تا  1308

ع كاخ خوشتاريا خود متعلق به تاجر روسي بوده كه برق را به ايران آورده است. كاخ امروز به موزه نظامي نيروي دريايي تبديل شده كه انوا

 سالح گرم و سرد از زمان صفويه به بعد را در معرض تماشا قرار مي دهد

 

 حافظيه 

به  1311حافظيه شيراز قرار دارد. اين بنا در سال  به باالي بلوار ساحلي انزلي و در كنار بناي شهرداري، بنايي سفيد رنگ شبيه
سفارش شهرداري و توسط گروهي از مهندسان آلماني احداث شد. پيش از اين، مكان برگزاري كنسرت هاي موسيقي بوده و 

يه دارد به همين نام خوانده مي شود. اكنون از اين محل در كنار جذابيت گردشگري به عنوان هنوز هم به دليل شباهتي كه با حافظ
 .مكان برگزاري نمايشگاه هاي كوچك نقاشي و صنايع دستي استفاده مي شود

 



 كشتي ميرزاكوچك خان جنگلي

 گرفته است.مي  اين كشتي تنها شناور سواحل شمالي كشور است كه براي مقاصد تفريحي مورد استفاده قرار

 

  دهكده ساحلي :

مجتمع مسكوني و وياليي دهكده ساحلي در ورودي شرقي انزلي واقع شده است و داراي  سوئيت ، آالچيق و... با قابليت اسكان صدها نفر  

 .... مي باشدمي باشد. اين مجتمع داراي رستوران، فروشگاه، پارك ، مسجد ، منطقه شنا، زمينهاي ورزشي ، ويالهاي ساحلي و 

 .

 

 .عبارتند از گل سرخ، هالل احمر، ايران و نيروي دريايي رچهار سينماي قديمي شه سينماها :

اهي، مناطق ويژه طرح شنا در خيابان پاسداران ، ساحل قو قرار دارد كه مجهز به انواع خدمات رفمجتمع تفريحي طرح دريا : 
 .مي باشند مركز خريد و غيره ،نجات غريق، اسكله قايقراني



 

  شنبه بازار :

از  .سال، در روزهاي شنبه هر هفته برگزار مي شود و محل فروش انواع محصوالت و غذاهاي محلي است 100بازار محلي با قدمت بيش از 

و كاسپين و آسياي ميانه  در انزلي و بشمن و بازار گيالر و ستاره شمال در غازيان و منطقه  مراكز خريد ديگر شهر مي توانيم از بازار پرديس

 نمود. مرواريدبافي، رايج ترين صنايع دستي انزلي است كه آن را هم مي توان از بازار هفتگي و مراكز فروش سوغات تهيه آزاد  نام برد. 

  


