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اگر چه م��دت زمان زيادی به انتخابات رياس��ت جمهوری 
باق��ی مانده، اما مدت زمان برای ترميم جايگاهش��ان ميان 
مردم و افکار عمومی كوتاه اس��ت و آنه��ا می دانند كه اگر 
بخواهند در اين ميدان نقش آفرينی كنند، بايد از ترفندهای 
مختلفی بهره ببرند. اين روزها شرايط اقتصادی و معيشتی 
كشور، شيوع كرونا ، تحريمهای اقتصادی دشمنان در همه 
زمين��ه ها و بدقولی دول��ت در عمل به وعده هايش موجب 
ش��ده كه اصالح طلبان به عنوان اصلی ترين حامی دولت، 
جايگاه خود را در ميان مردم و افکار عمومی از دست بدهند 
و اگر دير بجنبند رقيب به آسانی می تواند پيروزی را از آن 
خود كند . اين امر به منزله گوشه گيری و آغاز فصل خزان 
مجدد آنها در جريان سياس��ی كشور است. در حقيقت هم 
اكن��ون حکايت اصالح طلبان و نگرش مردم به آنها حکايت 
يخ فروشی اس��ت كه از او پرسيدند، فروختی و او در پاسخ 
گف��ت: نخريدند ولی تمام ش��د. بنابراين آنه��ا در اين زمان 
مح��دود مجبورند تا با اس��تفاده از روش��های مختلف وارد 
ميدان ش��ده و با فرافکنی خ��ود را تافته جدا بافته از دولت 
معرفی و اينگونه مس��ير تحرك خود را در جريان سياس��ی 

كشور هموار كنند. 
يک��ی از ترفندهايی كه آنها ب��رای بهره برداری از اين زمان 
محدود در نظر دارند، س��ياه نمايی اوضاع كش��ور و گرفتن 
چه��ره حق به جانب اس��ت. هنگامی كه م��ردم در جريان 
انتخابات مجلس از اين گروه روی برگرداندند اصالح طلبان 
با انتقاد از عملکرد دولت و ش��ورای نگهبان دليل شکس��ت 
خود را رد صالحيت ها از س��وی ش��ورای نگهبان و كاهش 

ميزان مشاركت مردم دليل جدی عنوان كردند. 
حتی با تاكيد بر اينکه جايگاهی در دولت ندارند و حتی در 
مجلس نيز به آنها ميدان داده نمی شود مظلوم نمايی كرده 

و خود را بی تقصير مشکالت نشان دانند . 
از س��وی ديگ��ر مدعی هس��تند ك��ه در دو دوره رياس��ت 
جمه��وری روحانی وی هيچ ي��ك از انتظارات اصالح طلبان 
را ب��رآورده نک��رد؛ بلکه صدمات بس��ياری هم بر س��رمايه 
اجتماعی اصالح طلبان وارد كرد و  ريزش بس��ياری در بدنه 
اصالح طلب��ان اتفاق افتاد. در عي��ن حال تالش می كنند تا 
با اس��تعفای زودهن��گام از مناصب و مس��ئوليت های خود 
نشان دهند كه جريان اصالحات دچار بازتعريف و اصالحات 

ساختاری – فکری و پوست اندازی شده است .

نمونههایعينی 
نمونه ه��ای مختلف از اين رفتاره��ای اصالح طلبان وجود 
دارد. يکی از تازه ترين اين نمونه ها، نامه موسوی خوئينی ها 
ب��ه رهبری و ديگری، اظهارات هاش��م زاده هريس��ی عضو 
مجلس خبرگان رهبری است كه هر دو حکايت از نااميدی 
مردم نسبت به نظام و مشکالت معيشتی دارد. در حالی كه 
اين نامه ها مصداق اين ضرب المثل اس��ت كه »كافر همه را 
به كيش خويش پندارد.« در اين نامه و سخنان به مشکالت 
اش��اره ش��ده اما  راهکار يی برای حل آنها ارائه نش��ده است. 
متاسفانه ش��يوه بيان اين مشکالت خود به جمع مشکالت 

اضافه كرده است.
اصالح طلبان برای سياه نمايی از اوضاع كشور از مقوله كرونا 
نيز بهره جسته اند. از جمله می توان به سخنان معاون اول 
رئيس جمهور اش��اره كرد كه در اين باره گفته: متأس��فانه 
دس��تگاه اداری دارای به��ره وری و بازدهی مطلوب نبوده و 

نتوانسته نقش خود را در توسعه كشور ايفا كند.
وی اف��زود: در دوران كرونا برخی كارها كه در حالت عادی 

اجرای آن ماه ها به طول می انجاميد ظرف 48 ساعت حل و 
فصل ش��د كه نشان می دهد با كارآمدی می توان مشکالت 
كش��ور را حل كرد. آيا اين اظهارات به اين معنا نيس��ت كه 
دولت نخواس��ته است گرهی از مش��کالت مردم را بگشايد؟ 
و اكنون كه كرونا ش��ايع ش��ده اندكی موت��رو دولت هم به 
كار افتاده اس��ت. همچنين غالمرضا انصاری فعال سياس��ی 
اصالح طل��ب و عض��و ش��ورای مركزی حزب اتح��اد ملت با 
اش��اره به كش��نده بودن تحريم های آمريکا گفت: ش��رايط 
ام��روز جامعه با توجه به بح��ران پاندومی كرونا، تحريم های 
سخت و كش��نده ای كه آمريکا عليه كشورمان اعمال كرده، 
نارضايتی هاي��ی كه در دی ماه 96 و آبان 98 اتفاق افتاد و با 
توجه به ش��رايط تورمی و ركودی كه امروز بخش های اصلی 
توليد و خدمات را دچار اختالل كرده شرايط بسيار حساس 

و شکننده ای است.
وی افزود: بح��ث ناكارآمدی و وعده های 
داده و عمل نش��ده ش��رايطی را به  وجود 
آورده ك��ه ام��روز ي��أس و دلمردگی در 
فض��ای عمومی ب��ه اوج خود رس��يده و 
امروز سرمايه های اجتماعی بسيار نسبت 
به تحوالت اساس��ی در درون جامعه اميد 
چندان��ی ندارند. س��خنان وی خطاب به 

كدام شخص يا جريان سياسی است؟ 

استفادهازفضایرسانهای
در اين ميان اصالح طلبان برای دستيابی 
ب��ه اهداف خود از فضای رس��انه ای بهره 
جس��ته و با  س��ياه نمايی از اوضاع كشور 
ب��ه ويژه در» حوزه اقتص��ادی، فرهنگ و 
اجتماع« و »تزريق نااميدی و يأس نسبت 
به آينده كش��ور در جامع��ه« برای تامين 

خواسته خود تالش می كنند. 
مردم اي��ران تاكنون آزمايش��های متعددی را پش��ت س��ر 
گذاش��ته اند اما اين رس��انه ها با هياهو تالش می كنند افکار 
عمومی را منحرف و با ارائه آمارهای دروغين و بدون س��ند 
و مدرك اعالم كنند كه كارد به اس��تخوان رس��يده و مردم 
تحمل شرايط بد اقتصادی را ديگر ندارند و تا آنجا پيش می 
روند كه منبع استناد رسانه های بيگانه و مغرض می شوند.  

جالب اينجاست كه يکی از راه حل های آنها نيز تشويق نظام 
به عادی سازی روابط خارجی است كه از نظر اصالح طلبان 

عادی سازی روابط خارجی همان  مذاكره با آمريکا است. 

منجینمايی
از دي��د اصالح طلبان حاال كه مش��کالتی همچ��ون تحريم،  
مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی و شيوع بيماری كرونا، 
دولت را به خود مش��غول كرده اس��ت، آنها با س��ياه نمايی 
اوض��اع می توانند خود را برای موج س��واری و منجی نمايی 
طی ماه ه��ای آينده آماده س��ازند. آنها با اين س��ياه نمايی 
می خواهند سياس��ت فاصله گذاری را دنبال كرده و نش��ان 
دهن��د ك��ه مجلس با اكثري��ت اصول گرا و دول��ت روحانی 
اعتدالگرا از حل مش��کالت  كنونی عاجز هستند و كليد حل 

مشکالت به دست آنان است. 
آن��ان می دانند از مردمی كه مش��کل معيش��ت و نان دارند 
نبايد توقع طرفداری سياسی داشته باشند 
بنابراين به فکر آن هستند كه با راه اندازی 
يك جريان ت��ازه، به اهداف خود در قدرت 

دست يابند. 
اين مس��ئله در گفته های برخی از اصالح 
طلبان به چش��م می خ��ورد. از جمله پيش 
از اين عل��ی تاجرني��ا در گفتگويی در اين 
باره گفته بود؛ اگر نگاهی به فضای سياسی 
كش��ور داشته باش��يم، در ادوار گذشته اگر 
مجموعه هايی، توانس��تند رأي��ی را به خود 
اختصاص دهند، در واقع نزد افکار عمومی، 
به عنوان بخشی از يکی از دو جريان اصلی 
سياسی در كشور، شناخته شده اند. بنابراين 
در گذشته، آقای احمدی نژاد هم به  عنوان 
بخشی از جريان اصول گرا شناخته می شد 
ي��ا در همين دوره آخر ني��ز، آقای روحانی 
به  عنوان كانديدای جريان اصالح طلبان توانست به پيروزی 

برسد. 
وی در ادامه افزود:مس��ير سياسی آينده هم بر همين منوال 
خواه��د بود. در عين حالی كه م��ردم يکی از اين دو جريان 
سياس��ی را انتخاب می كنند اما از ناكارآمدی اين دو جريان 
سياس��ی هم گله دارند. برخی افراد احس��اس می كنند اين 

نارضايتی ممکن است موجب شکل گرفتن جريان سومی شود. 
كه قطعاً اين جريان سياسی نخواهد بود. 

فتنهانگيزی 
سياه نمايی اصالح طلبان به گونه ای به معرض نمايش گذاشته 
می شود كه منجر به تحريك نارضايتی مردم از اوضاع اقتصادی 
كشور شود. كارشناسان می گويند كه اين امر می تواند راه حلی 
جايگزين برای اصالح طلبان باشد. به اين ترتيب بر مديريت و 
ناكارآمدی اين گروه سرپوش گذاشته شده و اذهان عمومی به 
موضوعی ديگر منحرف می ش��ود. در اين ميان اصالح طلبان 
می توانند نفس تازه كنند و بدون عذرخواهی وارد ميدان نجات 

كشور از شرايط به وجود آمده و آرام كردن مردم شوند. 
همچنين اين گروه می   كوشند تا با تزريق يأس و دلمردگی 
به فضای عمومی نشان دهند كه اميد چندانی به رويکردهای 
گذشته نيست و آنها هستند كه با ارائه راه حل های تازه چون 

گرايش به غرب می توانند حالل مشکالت مردم باشند. 

هشدارهایرهبریرافراموشنکنيم 
مقام معظم رهب��ری تاكنون بارها درباره خطر س��ياه نمايی، 
بزرگنمايی از مشکالت و تقال برای نااميد كردن مردم هشدار 
داده اند. ايش��ان فرمودند: دس��تگاه های تبليغات��ی هم - چه 
صداوسيما، چه مطبوعات، چه اين وبگاه های فضای مجازی- 
ب��ذر نااميدی نپاش��ند در مردم؛ جوری ح��رف نزنند كه يك 
عّده ای را نااميد كنند از اس��الم؛ نه، حاال ميخواهند انتقاد هم 
بکنند، انتقاد كنند؛ بنده با انتقاد منطقی مخالف نيستم، منتها 
ناامي��د نکنند مردم را« رهبر معظم انقالب با اش��اره به اينکه 
مطمئّناً ملّت ايران و انقالب عزيز اس��المی و نظام جمهوری 
اسالمی همچنان كه از مراحِل سخِت ديگری گذشته است، از 
اين مراحل كه از آنها آس��ان تر است براحتی ان شاءاهلل خواهد 
گذشت، تأكيد كردند كه القای شرايط بن بست نيز يك رفتار 
غلط و جاهالنه اس��ت. در تاييد س��خنان رهبر معظم انقالب 
نمونه ه��ای عينی وجود دارد كه يک��ی از آنها اعتراضات دی 
ماه 96 و آبان 98 بر اثر س��ياه نمايی ها بود كه كام دشمنان 
نظام را ش��يرين كرد.  رهبر معظم انقالب در ديدار با نخبگان 
كش��ور نيز تصريح كردند: »دش��من ميخواهد تصوير غلط و 
زشتی از كش��ور ارائه بدهد؛ اين درست عکس واقعّيت است. 
كشور از جهات مختلف، تصوير دلنشين و زيبايی دارد؛ از همه 
جهت؛ حاال چه��ار صباح قيمت ارز باال ميرود، پايين می آيد، 
مشکالت معيشتی برای مردم پيش می آيد، اينها هست، اينها 
را ميداني��م، اّما آن تصويری كه دش��من ميخواهد القا كند و 
تحميل كند، به كوری چشم او وجود ندارد، ]بلکه[ عکس آن 

تصوير وجود دارد.«
در اينجا اين س��ئوال مطرح اس��ت كه اص��الح طلبان كه در 
گذش��ته حتی در مواقعی كه عملکرد دول��ت واقعاً قابل دفاع 
نب��ود، تم��ام تالش خ��ود را ب��رای آرام كردن فض��ا و اينکه 
رئيس جمهور تحت فشار قرار نگيرد، انجام می دادند حاال چه 
شده كه كوچکترين معضل اقتصادی كشور را به مثابه بحران 
سياسی به دنيا نشان می دهند و نااميدی به جامعه تزريق می 
كنند؟ حتی در بعضی مواردی بازيگر س��پاه دشمن شده و با 
تهيه خوراك برای رسانه های بيگانه تالش می كنند كه خود 

را حالل مشکالت نشان دهند؟ 
از س��وی ديگر چرا واقع بينانه وارد ميدان نمی شوند و  برای 
حضور دوباره در عرصه سياسی، مسئوليت عملکرد بد گذشته 
خ��ود را قبول نمی كنند و بجای آن فرافکنی كرده و از عذر 

خواهی پرهيز می كنند. 

امامباقر)ع(: بهشت و نعمت های حيات بخش آن برای اشخاص فتنه گر 
و سخن چيِن آشوب طلب، حرام است.

سخنگویدولت:
اقدامقضايیدرقبالاستفادهنکردن
ازماسکدردستپيگيریاست

گف��ت:  دول��ت  س��خنگوی 
اقدام��ات قضاي��ی در قب��ال 
اس��تفاده نکردن از ماس��ك 
در س��تاد مقابله ب��ا كرونا در 
دس��ت پيگيری اس��ت و ما 
به  همه  داري��م  درخواس��ت 
پويش »استفاده از ماس��ك« بپيوندند. علی ربيعی 
س��خنگوی دولت در نشس��ت خب��ری هفتگی با با 
اصحاب رس��انه ب��ا تبريك والدت ام��ام رضا )ع( با 
اش��اره به عمليات روانی در كشور خاطرنشان كرد: 
به دو نمونه اش��اره ميکنم. چندين بار گفتم دولت 
بناي��ی بر افزاي��ش گازوئيل نداريم، ام��ا باز هم در 
فضای مجازی مش��اهده م��ی كنيم در هفته صدها 

مطلب بر روان جامعه منتشر می شود.
سخنگوی دولت گفت: با فشارهای تحريم، صنعت 
ما مسيرهای جديدی در توليد پيدا كرد و با ممنوع 
كردن واردات 2 هزار قلم كاال ش��ركت های دانش 
بنيان جديدی ايجاد شده است. وی تصريح كرد: به 
قول كنش گران صنعت، ايران در حال تبديل شدن 
به ي��ك كارخانه بزرگ توليدی اس��ت و ما حداقل 
در ف��والد و مس بايد به 10 درص��د افزايش توليد 
برسيم. ربيعی با اش��اره به اينکه در سال 99، 2/2 
ميليارد دالر طرح به بهره برداری می رس��د، گفت: 
ايميدرو كارش را در مناطق محروم ش��روع كرده و 

برنامه هايش به ثمر رسيده است.
وی ب��ا تاكيد بر اينک��ه صادرات كش��ور در زمينه 
صنعت رش��د داشته است، گفت: با طرح های دولت 
در س��ال 99 چهل هزار ايجاد شغل مستقيم انجام 
می شود. وی تصريح كرد: 26 درصد سرمايه گذاری 
ها در مناطق محروم بوده اس��ت. آمارها نويد ايجاد 

200 هزار شغل تا 1400 را می دهد.
ربيعی درباره وضعيت ش��يوع كرونا در كشور گفت: 
كرونا در خوزستان به ثبات نسبی رسيده اما امکان 
بازگشت است. در س��تاد مقابله با كرونا مطرح شد 
كه مهمترين عل��ت افزايش ابتال ب��ه كرونا، عادی 
ش��دن آن اس��ت و يکی از علل ش��يوع آن، پنهان 

كردن بيماری از طرف بيماران است.
وی خاطرنش��ان كرد: ارديبهشت متوسط همکاری 
در مقابل��ه با كرون��ا به 88 درصد رس��يده بود، اما 
االن 20 درصد كاهش داش��ته است. از 15 تيرماه 
اس��تفاده از ماس��ك در مناطق سرپوشيده قرمز و 
نارنجی اجباری خواهد بود. سخنگوی دولت گفت: 
توزيع ماسك ارزان قيمت با همکاری شهرداری ها 
و وزارت صمت انجام خواهد ش��د. ظرفيت ماسك 
صنعتی به 5 ميليون در روز رس��يده است.  ربيعی 
خاط��ر نش��ان كرد: ما درخواس��ت داري��م همه به 
پويش استفاده از ماسك بپيوندند. سخنگوی دولت 
تصريح كرد: خوش��بختانه تا ام��روز 4185 ميليون 
تن گندم خريداری شده كه 98 درصد از مطالبات 
گندم��کاران و 69 درص��د مطالب��ات كل��زا كاران 

پرداخت شده است.
س��خنگوی دولت در باره عواقب اس��تفاده نکردن 
از ماس��ك بيان داش��ت: اقدامات قضاي��ی در قبال 
استفاده نکردن از ماس��ك در ستاد مقابله با كرونا 
در دست پيگيری اس��ت، اما فعال برخی پاساژها و 
ادارات اج��ازه ورود نمی دهند.  وی بيان داش��ت: 
خستگی تحمل كرونا باعث هنجارشکنی شده است 

فارس و به باالی 80 درصد خواهد رسيد. 

خبر

با اعتبار 77 میلیاردی در بیرجند در حال ساخت است؛

مدرسه 12 کالسه برکت به نام اولین 
شهید مدافع حرم خراسان جنوبی

بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام مدرس��ه 12 كالسه ای را به نام 
اولين شهيد مدافع حرم استان خراسان جنوبی در دست ساخت دارد. 
به گفته معاونت عمران��ی و طرح های زيربنايی بنياد بركت، اين بنياد 
س��اخت مدرسه 12 كالسه ش��هيد بصيری پور به عنوان اولين شهيد 
مدافع حرم اس��تان خراس��ان جنوبی را در منطقه كم برخوردار ش��هر 
بيرجند در دس��ت اقدام دارد. محمد مهجوری اظهار داش��ت: ساخت 
مدرس��ه بركت ش��هيد بصيری پور با اعتباری بالغ بر 77 ميليارد ريال 

آغاز شده و تا پايان سال جاری به پايان خواهد رسيد. وی افزود: اين 
مدرسه 12 كالس��ه ظرفيت پذيرش 420 دانش آموز بيرجندی را در 

مقطع دبيرستان دارد. 
معاونت عمرانی و طرح های زيربنايی بنياد بركت در تش��ريح اقدامات 
اين بنياد در حوزه ساخت و تکميل مدرسه در استان خراسان جنوبی 
نيز خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت س��اخت 84 مدرسه با 289 كالس 
درس را در خراس��ان جنوب��ی در دس��تور كار دارد ك��ه از اين تعداد، 
31 مدرس��ه با 172 مدرسه به بهره برداری رس��يده و مابقی در حال 
ساخت است. به گفته مهجوری، 270 ميليارد ريال اعتبار برای ساخت 
مدارس بركت در اس��تان خراسان جنوبی پيش بينی شده و اختصاص 
يافته است. وی س��اخت و تکميل 120 باب مدرسه را با 700 كالس 

درس در اين مناطق برای سال جاری پيش بينی كرده است.

خ��ب��ر

اصالح طلبان 
حاال چه شده که 

کوچکترین معضل 
اقتصادی کشور 
را به مثابه بحران 
سیاسی به دنیا 

نشان می دهند و 
ناامیدی به جامعه 
تزریق می کنند؟ 

گزارش

وزارت جهاد کشاورزى

دارد  نظر  در  کشاورزى  جهاد  وزارت  به  وابسته  اردبیل  استان  کشاورزى  حمایتى  خدمات  شرکت 
انجام امور  نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را  از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات 
از «دریافت اسناد مناقصه  برگزارى مناقصه  .کلیه مراحل  نماید  پیمانکاران واجد شرایط واگذار  به  الکترونیکى دولت(ستاد) 
www.setadiran.ir انجام خواهد  ارائه پیشنهاد « از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس  تا 
امضاى  گواهى  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل   ، قبلى  عضویت  عدم  در صورت  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد 

الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند،
شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه : 2099001547000006 روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 

روبروى مجتمع  دانشگاه  آدرس خیابان  به  اردبیل  استان  : شرکت خدمات حمایتى کشاورزى  گزار  مناقصه  نشانى  و  نام   -1
تفریحى ورزشى شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

2- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارك الکترونیکى دولت انجام 
مى گیرد (اصل فیش واریزى تحویل دفتر کمیسیون گردد )

3- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه (بصورتPDF )  : از روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 لغایت ساعت 17:00روز 
دوشنبه مورخ 99/04/16 

PDF ) تا ساعت 17:00  روز پنجشنبه  مورخ   بارگزارى در سامانه ( بصورت  ارائه پاکات هاى پیشنهاد -  4- آخرین مهلت 
99/04/26

الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ 99/04/28 ساعت  11:00 صبح  در سالن جلسات استان مى باشد .

6- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 270,000,000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى یا واریزى به شماره 
حساب شباى  IR-870100004001039706374385  نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی   خزانه دارى کل از طریق دستور 

پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکترى  990263500100000000000000000075  قابل ارائه میباشد .
7- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف) 
عالوه بر بارگزارى در سامانه ، مى بایستى بصورت فیزیکى و دریافت در پاکت در بسته  و ممهور حداکثر تا پایان وقت ادارى  
روز پنجشنبه مورخ 99/04/26 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنٌا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 04533518898 به آدرس اینترنتى  شـرکت خدمات 
حمایتى کشاورزى  www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http :// iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید .
ایران   021 -41934 پشتیبانى: و  راهبرى  مرکز   : دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  پشتیبانى  تماس  شماره 

کد:14 تا 88924605-021 دفتر ثبت نام (اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل )
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