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{گیالن زمین}
منجر می شود .در مقابل افزایش جمعیت سالمندی ،استان را در شرایطی
قرار میدهد که نیازمند بسترهای الزم برای نگهداری و حفاظت و مراقبت از
گروه سالمند جامعه گیالنی است .خدمات و امکاناتی که باید فراهم باشد تا
زندگی را برای پدران و مادرانی که به سن بازنشستگی رسیدهاند ،راحتتر،
خوشایندتر و سرشار از لذت کند.
میتوان گفت افزایش شمار سالمندان به دلیل ساختار فیزیکی ویژه این
سنین با شیوع و بروز باالتر بیماریها در سنین باالتر همراه است .از سوی
دیگر ،دوران سالمندی با افزایش نیازهای توانپزشکی و کمکتوانبخشی
عجین است که مطمئنا مشکالت قابل توجهی را بهویژه در حوزههای درمان،
نگهداری ،بیمههای پایه و مکمل و نیز پرداخت مستمری بازنشستگی به
دنبال دارد.
مطمئنا تامین چنین خدمات و امکاناتی عالوه بر اینکه نیازمند زیرساختهایی
است ،وابسته به صرف هزینه است .شاهد بر این موضوع ،آماری است که
نحوی نژاد اعال م کرده است .به گفته مدیرکل بهزیستی گیالن ۱۴ ،هزار
سالمند گیالنی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و یک هزار و  ۲۰۰سالمند
وابسته به تخت در مراکز نگهداری بهزیستی استان هستند و یک هزار نیروی
متخصص به آنان خدمت رسانی می کنند.
حال اگر در استانی که پیرترین استان کشور محسوب میشود ،تنها یک
بخش از نیازهای گروه سالمندی که همان زیرساختهایی در حوزه نگهداری
و درمان است فراهم نباشد ،مطمئنا نگرانیهای بیشتری را بر میانگیزد.

گیالن؛ استانی که روز به روز پیرتر می شود
مائده اسفندمز
ق ِ سبز سبزهمیدان رشت ،میزبان
صبحها و عصرها ،نیمکت زیر طا 
هر روزه آقای مرادی و دوستانش است .همسن و ساالنی که از زمان
بازنشستگیشان ،سبزهمیدان را پاتوق همیشگیشان برای دیدارهای هر روزه
و همصحبتیهایشان میدانند و گرمای  ۴۰درجه شرجی و مرطوب تابستان
هم نمیتواند مانع از این شود که سر قرار همیشگیشان حاضر شوند.
«رضا مرادی»  ۷۳ساله است و هم پاتوقیهایش در نیمکت طاق سبز،
در همین سن و سال هستند .بازنشسته دولت است و حضور هر روزه در
سبزهمیدان ،تفریحی سالم برای او و دوستانش محسوب میشود .سه فرزند
دارد که دو فرزندش با وجود گذشت شش سال از ازدواجشان ،تمایلی برای
فرزند دار شدن ندارند .اما آقای مرادی و همصحبتهایش سرشار از نشاط و
شوق زندگی و نوه دار شدن هستند.
هنگامی که همصحبتش میشوی ،سرشار از شادی ،شعف و نشاط زندگی
است .هرچند سالمندی را همراه با درد جسمانی تعریف میکند اما شوق
زندگی در چشمانش برق میزند .عالوه بر آقای مرادی و دوستانش ،میتوان
به راحتی دید که  ۹۰درصد نیمکتهای سبزهمیدان و جدولهای حاشیه
آن در محاصره و احاطه بازنشستگانی است که یا در حال خواندن روزنامه و
کتاب هستند یا شطرنج بازی میکنند و یا در حال تماشای شلوغی خیابان و
گذر تند و پرهیاهوی شهروندان در پیادهروهای اطراف سبزهمیدان هستند.

در گیالن ،دیدن چنین تجمعهایی از سالمندان در گوشه و کنار شهرها و
روستاها به امری عادی تبدیل شده است چون گیالن ،لقب « پیرترین استان
کشور « را یدک میکشد .استانی که  ۱۴درصد جمعیت آن را سالمندان
تشکیل میدهند .البته روند رو به افزایش جمعیت سالمندی تنها مختص
گیالن نیست بلکه بنا بر آمارها ،پیشروی جمعیت کشور به سمت سالمندی،
هشداری جدی از سوی کارشناسان است .به طوریکه پیشبینی میشود با
کاهش نرخ باروری ،ایران در  ۳۰سال آینده از پیرترین کشورهای دنیا باشد.
در همین راستا ،استان گیالن که هماکنون پیرترین استان کشور لقب گرفته
هم مورد نگرانی کارشناسان است.
مدیرکل بهزیستی استان به تازگی اعالم کرده است ۱۴ :درصد جمعیت
گیالن را افراد باالی  ۶۰سال تشکیل میدهد که این آمار در کنار کاهش نرخ
فرزندآوری به دغدغهای نگرانکننده برای استان تبدیل شده است.
به گفته «حسین نحوی نژاد» کاهش نرخ فرزندآوری و فاصله بین ازدواج و
فرزندآوری ،در نهایت موجب کاهش جمعیت مولد می شود.
هشدارها از کاهش جمعیت مولد گیالن خبر می دهند
به عبارت دقیقتر ،افزایش جمعیت سالمندی استان و در کنار آن کاهش نرخ
فرزندآوری از این جهت نگرانکننده است که منجر به کاهش جمعیت جوان
استان که گروه سنی تولیدکننده و چرخاننده چرخ اقتصاد و صنعت هستند،

فرزندآوری رویایی که تحقق نمی یابد
اما این تمام ماجرا نیست .کاهش ازدواجهای موفق و کاهش تمایل زوجها
برای فرزندآوری هم باعث شده که گیالن در مسیر امیدوار کنندهای برای
رسیدن به جمعیت جوان در سالهای آینده قرار نگیرد.
حداقل از  ۱۰سال پیش ،زنگهای هشدار از کاهش فرزندآوری در گیالن به
صدا درآمده بود .این هشدار در سال  ۹۷هم تکرار شد بهطوریکه مدیرکل
دفتر سالمت ،جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،از کاهش نرخ رشد
جمعیت ،ازدواج و فرزندآوری در گیالن خبر داد و گفت :گیالن ،استان آخر
کشور در رشد جمعیت ،ازدواج و باروری است و حتی میزان طالق در گیالن
نیز در مقایسه با سایر استان های کشور باالست.
به عبارت دقیقتر ،کاهش فرزندآوری موجب میشود تا خانوادههای گیالنی
نتوانند جایگزین نسل داشته باشند و در آینده از جمعیت جوان استان کاسته
شده و به جمعیت میانسال و سالخورده افزوده میشود.
کاهش تمایل زوجهای جوان به داشتن فرزند ،تجربهای مشترک در اکثر
نسلهای جوان امروزی است .به گفته کارشناسان ،افزایش سطح انتظار
زوجین از رفاه ،ناامنی اشتغال و وضعیت نابسامان اقتصادی از اصلیترین
دالیل نبود تمایل در زوجین برای بچهدار شدن است .هرچند در دنیای امروز،
فرزندآوری برای زوجین یک انتخاب یا تصمیم شخصی محسوب میشود اما
از سوی دیگر با اثراتی که بر آینده یک جامعه حتی در سطح جامعه گیالنی
خواهد گذاشت ،میتواند نشاندهنده تاثیر عمومی و اجتماعی این تصمیمات
شخصی باشد.
با اینهمه بهنظر میرسد در صورتی که برنامهریزی های تجربه شده و
علمی برای وضعیت موجود استان تدوین شود ،نه تنها در آینده نزدیک،
گیالن استانی میشود که در آن ،دیدن کودکانی که با شوق و ذوق در حال
بازی کردن هستند و دست در دست پدربزرگها و مادربزرگهایشان در
سبزهمیدان رشت به اینطرف و آنطرف میدوند ،رویایی شیرین خواهد بود
که تحقق آن امکانپذیر نیست.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی:

منطقه آزاد انزلی به مرکز علمی و دانش شهر کشور تبدیل می شود

گیالن امروز -جلسه شورای آموزش و پرورش
منطقه آزاد انزلی با ریاست دکتر محمدولی
روزبهان،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان
و حضور محمد رحمتی مدیرکل آموزش و
پرورش استان گیالن،حجت االسالم سید
عبدالجواد شمس الدین امام جمعه شهرستان
بندر انزلی،معاونین ومدیران سازمان و آموزش
و پرورش استان برگزار شد.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد انزلی شرایط خاص ناشی از همه گیری
بیماری کرونا را فرصتی جهت بهره برداری نظام
آموزش و پرورش کشور جهت توسعه آموزش
مجازی ارزیابی کرد و با ارائه تحلیلی از ظرفیت
ها و چالش های پیش روی بهره مندی دانش
آموزان از فضای مجازی اظهار داشت :باید با تولید محتواهای جذاب و مطلوب
جامعه هدف در مسیر هدایت نسل آینده در مواجه با اینترنت گام برداشت و
با توجه به اهمیت موضوع ،آمادگی خود را برای همکاری با آموزش و پرورش
استان در این حوزه اعالم می کنیم.
وی با بیان اینکه راهبرد منطقه آزاد انزلی بر تبدیل شدن به الگوی همه جانبه
در تمامی زمینه ها قرار دارد چراکه هر میزان در زمینه های تجاری،سرمایه
گذاری،زیرساختی به دنبال الگوسازی باشیم ،باید این استراتژی در بخش
های فرهنگی،آموزشی و علمی نیز به صورت همزمان در دستور کار قرار
دهیم ،افزود :در همین راستا کشف،مدیریت و حمایت استعدادهای هر یک از
دانش آموزان سطح محدوده منطقه را باید در اولویت کاری قرار داد و در این
مسیر افق آینده پژوهانه پنج تا ده ساله آتی را در برنامه ریزی ها مورد توجه
قرار می دهیم .مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی توافقات صورت گرفته با

دانشگاه آزاد ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای و صندوق کارآفرینی امید را در
راستای تحقق تبدیل شدن منطقه متبوع خود به مرکز علمی و دانش شهر
کشور عنوان کرد و گفت :از افزایش همکاری های با آموزش و پرورش استان
در حوزه های مختلف استقبال می کنیم و باتوجه به زیرساخت های موجود
و برنامه های انجام شده و در حال پیگیری در خصوص تبدیل شدن به مرکز
مبادالت کاالیی کشورهای حاشیه دریای خزر و کریدور شمال-جوب و مزایای
قانونی موجود ،منطقه آزاد انزلی ظرفیت تأسیس هنرستانی با موضوع تولید و
تجارت بین الملل را دارا می باشد.
امام جمعه شهرستان بندر انزلی در این نشست با اشاره به اینکه رهبر معظم
انقالب در بیانات اخیر خود کادر آموزشی را افسران سپاه پیشرفت و دانش
تعبیر کردند ،خواستار تمرکز بیشتر بر ظرفیت های الگویی منطقه آزاد انزلی
با توجه به توانمندی ها و فرصت های ملی و بین المللی آن شد و اضافه کرد:

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در استان با محوریت این منطقه
می تواند زمینه ای برای الگوسازی برای سایر نقاط کشور باشد چرا که هیچ
موضوع و عرصه فعالیتی در کشور مهمتر از تعلیم و تربیت نیست و برای
رسیدن به جامعه ای با شاخص های جمهوری اسالمی باید به این مهم به
صورت ویژه توجه داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن با قدردانی از همراهی ها و مساعدت
های سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل در
دوران کرونا ،اظهار داشت :به منظور توسعه همکاری ها؛ ایجاد پژوهش
سرای دانش آموزی ویژه منطقه آزاد انزلی ،تأسیس مرکز مبادالت و تبادالت
فرهنگی تطبیقی با کشورهای حاشیه دریای خزر ،برقراری تورهای آشنایی
دانش آموزان گیالنی با ظرفیت ها و حوزه های فعالیت منطقه و همکاری در
طرح های پژوهش دانش آموزی را می توان مورد بررسی قرار داد.

بیداد محرومیت در حاشیه شهر رشت

گیالن امروز -جمعی از خبرنگاران خبرگزاری های فعال در گیالن با حضور
در یکی از محالت حاشیه شهر رشت پای درد دل مردم این محالت نشستند.
عصر دوشنبه به همت بسیج رسانه استان گیالن جمعی از خبرنگاران
خبرگزاریها با حضور در یکی از محالت رشت نشستی با مدیران هفت
محله آسیب پذیر این شهر برگزار و پای درد دلهای مردم این مناطق
محروم نشستند.
در این نشست مسئول معاونت اجتماعی سپاه قدس گیالن با تأکید بر اینکه
انقالب اسالمی ایران با هدف محرومیت زدایی انجام شد ،اظهار کرد :متأسفانه
وجود محرومیتها و مشکالت در شأن نظام و انقالب اسالمی ایران نیست.
جاوید فالح در ادامه با تأکید بر ضرورت تالش مضاعف برای حل این
مشکالت و رفع کمبودها و محرومیتها ،گفت :با توجه به این ریشه اکثر این
محرومیتها و مشکالت در شعارهای انقالبی است قطعاً اگر التزام واقعی و
عملی وجود داشت شاهد چنین مشکالت نبودیم.
وی با بیان اینکه حل مشکالت و محرومیتها در این محالت باید به دست
جوانان انقالبی حل شود ،افزود :نقش رسانههای نیز در این زمینه غیر قابل
انکار است.
مسئول معاونت اجتماعی سپاه قدس گیالن با اشاره به اینکه رسانهها حلقه
واسط میان مسئوالن و مردم هستند ،ادامه داد :باید مشکالت و مطالبت

مردمی و محرومیتها از طریق انعکاس داده شده و به گوش مسئوالن برسد.
وی بر ضرورت وجود نگاه جهادی برای برخورد با مشکالت تأکید کرد و گفت:
باید با روحیه جهادی و انقالبی در مسیر حل مشکالت و رفع محرومیتها
تالش کرد.
رسانه مطالبه گری کند
رئیس سازمان بسیج رسانه گیالن نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه
محرومیت زدایی عقیده و راه و رسم ما است ،اظهار کرد :باید تالش را برای
رفع محرومیتها مضاف کنیم.
سرهنگ مهدی پارسا با اشاره به  ۲۲افزایش نقاط آسیب پذیر در استان
گیالن ،گفت :این نقطه در ابتدای امسال تنها سه نقطه بود که امروز شاهد
افزایش آن هستیم.
وی به نقش مهم رسانهها اشاره و با بیان اینکه فعاالن رسانهای باید فعالیت
خود را در این زمینه افزایش دهند ،تصریح کرد :رفع محرومیتها باید در
اولویت فعالیت رسانهها قرار گیرد.
ضرورت آسیب شناسی محالت حاشیه رشت
یکی از جوانان محله سلیمان داراب که عضو گروه جهادی محله نیز است در
این نشست با تأکید بر اینکه باید مسائل این محلهها آسیب شناسایی شود،
افزود :اسکان غیر رسمی در حاشیه شهر از مهمترین چالشهای چند ساله

اخیر در این محالت است .وی با بیان اینکه باید مصوبات شهرداری و شورا
درباره این محالتها بررسی شود ،گفت :باید مشخص شود محدوده شهر
رشت کجاست اگر این محالت جز شهر رشت هستند چرا تاکنون خدمات
شهری به ساکنان آن ارائه نمیشود.
نبود زیرساختهای فرهنگی و ورزشی
جوان دیگری از این محالت در ادامه جلسه با اشاره به اینکه اکثر ساکنان این
منطقه مهاجران به ویژه زنان سرپرست خانوار و کارگران روز مزد هستند،
افزود :نبود زیرساختها ،زمین ورزشی ،فاصله دور با مراکز آموزشی و عدم
وجود امکانات فرهنگی از مهمترین چالشها است .وی به مشکالت تردد و
آب شرب و فاضالب در این مناطق اشاره کرد و گفت :امنیت نیز در این
مناطق با مشکل مواجه است و حمل و نقل عمومی نیز ضعیف است.
جوالن فروشندگان مواد مخدر در حاشیه شهر
در ادامه یکی دیگر از جوانان این محالت با اشاره به وجود خرده محلهای
بسیار با تراکم جمعیت باال در رشت ،اظهار کرد :یک دستگاه اتوبوس عمومی
برای حمل و نقل وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بزهکاری در این مناطق بیداد میکند ،تصریح کرد :حضور
فروشندگان خرد مواد مخدر و توزیع آن در میان جوانان مهمترین چالشی
است که با آن مواجه هستیم.
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برگزاری جشنواره استانی شعر پایداری
و داستان دفاع مقدس در گیالن

گیالن امروز -دبیر اجرایی جشنواره استانی ادبیات پایداری گیالن،
از برگزاری دو جشنواره استانی شعر پایداری و داستان دفاع مقدس
تحت عنوان «جایزه ادبی یوسف» خبر داد و گفت :عالقمندان تا ۲۴
آبانماه فرصت ارسال آثار دارند.
اسماعیل محمدپور در نشست خبری رونمایی از پوستر جشنواره
استانی شعر پایداری و جشنواره استانی داستان دفاع مقدس تحت
عنوان «جایزه ادبی یوسف» که در سالن اجتماعات سازمان اسناد و
کتابخانه ملی استان گیالن برگزار شد ،با اشاره به برگزاری هشتمین
دوره جشنواره شعر پایداری ،اظهار کرد :اشعار دریافتی مربوط به
شش دوره قبلی در قالب دو مجلد تحت عناوین «منظومههای
زخمی قبیله باران» و «هشت بهار سرخ» چاپ شده است.
وی پایداری و مادران ،همسران و دختران شهدای دفاع مقدس
و جبهه مقاومت ،پایداری و نهضت جنگل(قیام میرزاکوچک خان
جنگلی) پایداری و مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی،
پایداری و محور مقاومت اسالمی و پایداری و شهدای مدافع حرم را
از جمله محورهای این دو جشنواره دانست.
دبیر اجرایی جشنوارههای استانی شعر پایداری و داستان دفاع
مقدس گیالن ،از آغاز فراخوان جشنوارههای مذکور از امروز به
مدت دو ماه خبر داد و خاطرنشان کرد :عالقمندان به شرکت در
این دو جشنواره میتوانند آثار خود را به ادارهکل حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس استان ارسال و یا با شماره ۰۹۲۱۳۹۶۴۴۹۶
تماس بگیرند .داوری آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره یک ماه به
طول میانجامد و اختتامیه در پایان فصل پاییز برگزار خواهد شد.
محمدپور ،با بیان اینکه عالقمندان به شرکت در این جشنواره
محدودیت سنی و محدودیت قالب اثر ندارند ،عنوان کرد :برگزیدگان
مرحله استانی به مرحله منطقهای جشنواره با حضور چهار استان
گیالن ،مازندران ،گلستان و خراسان شمالی راه مییابند.

دو کارمند منابع طبیعی و یک دهیار
در رودبار بازداشت شدند

گیالن امروز -دو کارمند منابع طبیعی و یک دهیار در رودبار به
اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند .دادستان عمومی و انقالب رودبار
گفت  2 :کارمند منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار و یک
دهیار این شهرستان به اتهام دریافت رشوه  30میلیون تومانی با
قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شدند .هادی بشری با بیان اینکه
دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و جرایم مالی اغماض
نخواهد داشت افزود :با بررسی مستندات مالی و محرز شدن جرایم
برخی از دستگاههای رودبار در آینده نزدیک برخی از روسای ادارات
و اعضای شورای اسالمی شهرهای رودبار دستگیر خواهند شد.

آغاز فروش بلیت الکترونیکی مراکز
تاریخی-فرهنگی گیالن

گیالن امروز -مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان گیالن از فروش اینترنتی و الکترونیکی بلیت اماکن تحت
پوشش این ادارهکل خبر داد .مسعود حالج پور اظهار کرد :با آغاز
راهاندازی باجههای الکترونیکی بلیت در بخش اصلی موزه های
تحت نظر این ادارهکل ،بهصورت همزمان خرید اینترنتی بلیت
این اماکن میسر شد  .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان گیالن در ادامه گفت :این امکان با همکاری
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه در موزه
باستان شناسی و مردم شناسی رشت ،موزه تاریخ چای الهیجان،
موزه میراث روستایی گیالن و دژ تاریخی قلعه رودخان در گیالن
ایجاد شد  .مسعو حالج پور افزود :سامانه فروش اینترنتی بلیت به
نشانی  www.bilit.tafrihati.comدر حال حاضر در دسترس
عموم است و عالوه بر آن نرمافزار تاپ نیز قابلاستفاده است.

تسهیالت بانکی به متقاضیان
آبزیپروری در گیالن پرداخت میشود

گیالن امروز -مدیرکل شیالت گیالن با بیان اینکه فعالیتهای
شیالتی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد گفت :تسهیالت
بانکی به متقاضیان آبزیپروری در گیالن پرداخت میشود.
عظیم مدبری در گفتوگو با تسنیم  ،از پرداخت تسهیالت بانکی به
متقاضیان آبزیپروری در گیالن به مقدار  350میلیون ریال به ازای
هرتن ظرفیت مزرعه خبر داد و اظهار داشت :فعالیتهای شیالتی
جایگاه و نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و استان
گیالن نیز در این زمینه فعالیتهای خوبی را به انجام میرساند.
مدیرکل شیالت گیالن در پاسخ به این پرسش که وضعیت استان از
لحاظ تولید ماهیان سردابی و قزلآال چگونه است عنوان کرد :طبق
آمار سال  98گیالن دارای  426مزرعه فعال سردآبی با ظرفیت اسمی
 4هزار و  838تن ،مساحت مفید فعال  172هزار و  543متر مربع و
دارای  5هزار و  488تن تولید ماهیان سردآبی در آبهای داخلی است.
مدبری با بیان اینکه عالوه بر داشتههای اشاره شده گیالن در حوزه
ماهیان سردآبی استان دارای  150تن تولید ماهی در آبهای شور
دریا در قفس است تصریح کرد :گیالن دارای تعداد  13مزرعه فعال در
زمینه تکثیر ماهیان سردآبی با ظرفیت اسمی تولید ساالنه  48میلیون
و  300هزار قطعه در مساحت مفید  12هزار و  403مترمربع است.
وی از تولید  8میلیون و  425هزار قطعه بچه ماهی یک گرمی در
گیالن طبق آمارهای سال  98سخن گفت و با تأکید بر اینکه تمامی
 16شهرستان استان در زمینه تولید ماهیان سردابی فعال هستند ابراز
داشت :شهرستان تالش با  2هزار و  770تن در مساحت  68هزار متر
مربع دارای رتبه نخست استانی در بخش تولید ماهیان سردابی است.
مدیرکل شیالت گیالن با اشاره به اینکه شهرستان رودسر با 571
تن تولید در مساحت  10هزار و  454متر مربع در رتبه دوم استانی
تولید ماهیان سردابی گیالن قرار دارد اظهار داشت :شهرستان ماسال
نیز با  354تن تولید ساالنه در مساحت  12هزار و  205متر مربع
در رتبه سوم استانی از حیث تولید ماهیان سردابی قرار گرفته است.
مدبری نوع حمایتهای مجموعه شیالت استان گیالن از آبزیپروران
به ویژه فعاالن بخش پرورش ماهیان سردابی را برشمرد و با بیان اینکه
تسهیالت بانکی به آبزیپروران پرداخت میشود افزود :طبق آخرین
مکاتبات بانکی جهت دریافت تسهیالت توسط آبزیپروران مقدار 350
میلیون ریال به ازای هر تن ظرفیت مزرعه به آنان پرداخت میشود
که  230میلیون ریال تسهیالت مربوط به هزینه ثابت و  120میلیون
ریال تسهیالت مربوط به هزینه جاری به متقاضیان دریافت تسهیالت
آبزیپروری در استان گیالن تعلق میگیرد.

