استان زنجان یکی از استان های ایران است که در شمال غربی ایران قرار گرفته و از مناطق ترکنشین محسوب میشود .این استان دارای  ۸شهرستان و
 ۲۱۲۱روستا است که از این تعداد ۸۷۸ ،دارای سکنه و بقیه خالی از سکنه هستند .

آبشار شارشار
آبشار شارشار از نقاط دیدنی استان زنجان است .این آبشار در منطقه تهم ،در شمال باختری شهر زنجان قرار دارد .این آبشار در میان سنگهای
صخرهای قرار گرفته است و حدود  ۵کیلومتر با دریاچه مصنوعی سد تهم فاصله دارد.

بازار زنجان
ساختن بازار زنجان در دوران آقا محمدخان قاجار آغاز و در سال  ۲۱۲۱در زمان فتحعلی شاه قاجار خاتمه یافته و مساجد و سراها و گرمابهها در سال
 ۲۱۱۱به آن اضافه شده است .مجموعه بازار قدیمی به صورت یک خط مستقیم به عنوان بازار باال و پایین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده است.
این بازار طویلترین بازار ایران است.

رختشوی خانه
بنای رختشویخانه یا مجموعه تاریخی رختشویخانه در قلب بافت تاریخی شهر زنجان احداث شده است .مردم شهر لباس و رخت خود را در آن محل
میشستهاند .این بنا در حال حاضر به عنوان موزه مردمشناسی مورد استفاده قرار میگیرد .زمین این بنا توسط علی اکبر خان توفیقی اولین شهردار
وقت زنجان خریداری شد و در سال  ۲۱۱۵ه .ق توسط او ساخته شده است.

خانه ذوالفقاری
خانه ذوالفقاری مربوط به دوره قاجار است و در خیابان طالقانی شهر زنجان واقع شده است .عمارت ذوالفقاری در یکی از محالت قدیمی شهر زنجان
موسوم به محله داالن آلتی در ضلع شمالی سبزه میدان و مسجد جامع قرار دارد .این خانه به سبک بناهای اواخر دورهٔ قاجار ساخته شده است .سبک
ساختمانی آن از بناهای گوتیک اروپایی الهام گرفته شده است .

مسجد و مدرسه جامع زنجان
مسجد و مدرسه جامع زنجان معروف به مسجد سید در قرن سیزدهم هجری قمری (سال  )۲۱۱۱در دوره قاجاریه توسط یکی از پسران فتحعلی شاه
قاجار به نام عبداهلل میرزا دارا ساخته شد .این مسجد در قلب بافت قدیمی شهر قرار دارد.

غار کتله خور
کتلهخور غاری خشکی آبی است که در شهرستان خدابنده قرار دارد .نخستین بار در بهار سال  ۲۱۱۲خورشیدی گروهی از سرشناسترین کوهنوردان
ایران اقدام به بازدید غار کتله خور کردند .بنابه اظهارات یک گروه کوهنوردی از دانشگاه بوعلی همدان شکلگیری این غار به دوران ژوراسیک (بیش از
 ۲۱۱میلیون سال قبل) باز میگردد.

گنبد سلطانیه
گنبد سلطانیه مقبره اُلجایتو است که از  ۲۱۱۱تا  ۲۱۲۱در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان) ساخته شد و از آثار مهم معماری ایرانی و اسالمی به شمار
میرود .گنبد مزبور در پنج فرسخی سمت شرقی شهر زنجان در داخل باروی شهر قدیم سلطانیه قرار گرفته و بنایی است هشت ضلعی که طول هر ضلع
آن  ۸۱گز است .هشت مناره نیز در اطراف گنبد قرار دارد و قدیمیترین گنبد دوپوش موجود در ایران است.

آرامگاه مالحسن کاشی عمارتی در نزدیکی گنبد سلطانیه ،توسط شاه طهماسب اول به افتخار مالحسن کاشی عارف قرن ۲۱میالدی بنا شدهاست .تکمیل
معماری داخلی بنا توسط فتحعلیشاه قاجار در دوران قاجار و قرن نوزدهم میالدی انجام گرفته است.

دودکش جن
دودکش جن که در اصالح زمینشناسی "هودو )” (Hoodooنامیده میشود در حقیقت به نوعی از فرسایش گفته میشود که بر اثر آن منارههای طویلی
از رسوبات و سنگها از الیههای ابتدایی باقی میمانند .نمونهای از این پدیده طبیعی در زنجان وجود دارد .برای دیدن این آثار میتوانید از جاده آببر به
سمت هزاررود -انتهای سرازیری -نرسیده به محله دیکه سر -سمت راست جاده مشاهده فرمائید.

مردان نمکی
مردان نمکی نامی است که به شش مومیایی کشفشده در زمستان سال  ۲۸۸۱( ۲۱۷۱میالدی) در معدن نمک چهرآباد استان زنجان داده شده است .در
میان آنها جسد یک زن و یک پسر نوجوان نیز وجود دارد .تعدادی از مردان نمکی بر اثر ادامه کار معدن ،بهشدت آسیب دیدهاند.

از میان مردان نمکی یافت شده ،سه مرد نمکی مربوط به زمان هخامنشیان (حدود  ۱۱۱پیش از میالد) و دو مرد نمکی دیگر نیز مربوط به اواخر دوران
ساسانی (حدود  ۱۱۱تا  ۰۱۱میالدی) هستند

معبد داش کسن یا اژدها
معبد داش کسن بنایی صخرهای است که در حاشیه روستای ویر در حدود  ۲۵کیلومتری جنوب شرقی شهر تاریخی سلطانیه (زنجان) واقع شده است.
این معبد با طرح اژدها یادگاری از دوره ایلخانیان است .این بنا به دو نقش برجسته اژدها و چند محراب اسالمی در دو سمت آن و به قرینه یکدیگر مزین
است .نمونههای مشابه نقشهای اژدهای آن در جای دیگری از ایران دیده نمیشود.

ائل داغی
مجموعه تفریحی و کوهستانی ائل داغی زنجان یا مجموعه تفریحی گاوهزنگ زنجان در شمالیترین نقطه زنجان و در دامنه کوه گاوازنگ قرار دارد.
آالچیق های چوبی ،رستوران ،آسیاب ،آبشار مصنوعی و غیره از جمله تسهیالت موجود در این مجتمع است.

پل میر بهاء الدین
پل میر بهاء الدین که با نام های پل کهنه و پل اژدهاتو نیز شهرت دارد ،در محور جنوبی حومه شهر زنجان در مسیر استانهای زنجان به کردستان ساخته
شده است .پل میر بهاء الدین از نظر قدمت متعلق به اواسط دوره قاجار و زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار است.

قلعه بهستان
قلعه بهستان یا کهن دژ در شهرستان ماهنشان در استان زنجان و در کنار رود خانه قزل اوزن واقع است .به اعتقاد برخی باستانشناسان قدمت این دژ به
دوره مادها بر میگردد.

