
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

ش�رکت مدیری�ت تولید برق هرمزگان در نظر دارد انجام کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات ج��اری در بخش های مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق مربوط 
ب��ه چه��ار واحد بخار 320MW×4 نیروگاه بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی به انجام برس��اند. لذا از کلیه داوطلبان واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت 
بازدید و دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جاری س��پهر به ش��ماره 0104672500005 نزد بانک صادرات ایران 
شعبه شهید رجایی بندرعباس بنام شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان و با ارائه فیش مربوطه و مدارک ذیل حداکثر تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 
92/4/27 به آدرس بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- نیروگاه بندرعباس- امور تدارکات- واحد مناقصات و قراردادها مراجعه نمایند، سایر اطالعات تکمیلی 
در اس��ناد مناقصه درج گردیده اس��ت. ضمنا آخرین مهلت دریافت پیش��نهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز شنبه مورخ 92/5/12 و گشایش پاکات روز یکشنبه 

مورخ 92/5/13 می باشد، الزم به ذکر است مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهادات خود را به آدرس بندرعباس- نیروگاه برق- امور تدارکات تحویل نمایند.

شماره ردیف
مناقصه

تضمین شرکت موضوع مناقصه
در مناقصه

مدارک مورد نیاز 
جهت اخذ اسناد مناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه)ریال(

192/07
انجام کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات 

جاری در بخش های مکانیک، الکتریک و ابزار 
دقیق مربوط به چهار واحد بخار 320×4 

مگاواتی نیروگاه بندرعباس

1-ضمانتنامه بانکی
2-واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی
2- داشتن شخصیت حقوقی

3- ارائه سابقه کار
)حداقل یک کار مشابه(

2/170/000/000

ارائه کداقتصادی الزامی است.
زمان دریافت اسناد: ساعت 8 الی 13 )به غیر از روز تعطیل(

تلفن تماس: 5111719-0761     5564900-0761 داخلی 576 و625

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

»آگهی مناقصه عمومی« نوبت دوم
وزارت نیرو

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان )سهامی خاص(

یک مرحله ای

Http://tender .Tavanir. org.ir  :سایت اینترنتی جهت مراجعه
Http://Iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی درنظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

را از طری��ق مناقص��ه عمومی خریداری نماید. لذا از فروش��ندگان و تولیدکنندگان واجد صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت 10روز از تاریخ درج 
آگهی به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411- فاکس: 3309992-0411 مراجعه و ضمن 
واریز مبلغ 200،000ریال برای هر مناقصه به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه 
فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید شده در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی 

است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهدشد.
WWW.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی خرید
شماره61 سال1392

محل اعتبارمبلغ تضمین شرکت در مناقصه)به ریال(واحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیفشماره فراخوان

غیرعمرانی98،500،000متر20،000لوله پلیکا "4 1 61
متر7000لوله پلیکا "26

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول

منطقه ای  برق  ش�رکت 
ته�ران به منظ��ور اطالع 
صاحب��ان اراضی و امالک 
واقع در مسیر خط انتقال 
 230 ارتباط��ی  نی��روی 
تغذیه  جه��ت  کیلوول��ت 
پس��ت 230/63 کیلوولت 
مهرآب��اد و جل��ب توج��ه 
آنان به اج��رای مواد 18، 
16 و 19 قانون س��ازمان 
ب��رق ای��ران و براب��ر ماده 
11 تصوی��ب نامه ش��ماره 
29052 م��ورخ 74/10/8 
هیئت محت��رم وزیران در 

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

آگهی احداث خط انتقال نیرو

روابط عمومی برق تهران www.trec.co.ir نشانی وب سایت برق تهران
http://tabesh.trec.co.ir م الف 1633نشانی پایگاه خبری برق تهران

مورد حریم خطوط هوائی انتقال نیرو برق، مبادرت به درج آگهی بش��رح ذیل می نماید. بدین توضیح که قریباً خط 230 
کیلوولت دو مداره به ش��رح کروکی فوق و پس از گذر از مس��یر مزبور احداث خواهد ش��د. میزان حریم خط مذکور وفق 
قوانین و مقررات محاسبه می گردد. ضمنا اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی، صنعتی، مخازن 
س��وخت، دامداری، درختکاری و انبارداری ممنوع می باش��د. صاحبان حقیقی و حقوقی می توانند جهت انجام تش��ریفات، 
به ش��رکت برق منطقه ای واقع در س��عادت آباد، کوی فراز، بلوار ش��هدای برق، شرکت برق منطقه ای تهران دفتر حقوقی و 

رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند.

شرکت توس�عه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد پروژه تکمیل عملیات 
باقیمانده استادیوم 20 هزار نفری بندرعباس را براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق 

فراخوان عمومی اجرا نماید.
1- نام و نش�انی مناقصه گذار: ش��رکت توس��عه و نگهداری اماکن ورزش��ی کش��ور به 
آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، جنب میدان کاظمی، 

مجموعه ورزشی شهید کشوری طبقه چهارم تلفن: 22903592-4
2- موضوع مناقصه: تکمیل عملیات باقیمانده استادیوم 20 هزار نفری بندرعباس

3- ن�وع و مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقصه: مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه 
55.000.000ریال )پنجاه و پنج میلیون ریال( به صورت یکی از موارد ذیل: 

الف- ضمانتنامه بانکی. ب-ضمانتنامه های صادر ش��ده از س��وی بانک یا موسسات مالی و 
اعتباری معتبر که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 
ج-وجه نقد واریز به ش��ماره حساب 14321/79 نزد بانک مرکزی به نام شرکت توسعه و 

نگهداری اماکن ورزشی کشور.
4- برآورد هزینه اجرای کار )ریال(: اجرای پروژه براساس فهارس بهای سال 1392 و 
برابر 15.914.558.317 ریال )پانزده میلیارد و نهصد و چهارده میلیون و پانصد و پنجاه 
و هشت هزار و سیصد و هفده ریال( می باشد. شایان ذکر است ضرایب منطقه و ارتفاع در 

این برآورد محاسبه نشده است.
5- مدت و محل اجرا: 7 ماه شمسی، استان هرمزگان، شهر بندرعباس

6- زمان دریافت اس�ناد مناقصه: در س��اعت اداری )از ساعت 8 الی 16:30( از تاریخ 
92/4/23 لغایت 92/4/29

7- آدرس دریافت اس�ناد: مهندسین مش��اور ایستا گویا به آدرس: شهرک غرب، بلوار 
فرحزادی، میدان کتاب )بوس��تان(، خیابان کوهستان، نرسیده به تقاطع صحرا، پالک 21 

تلفن: 22098880- 22090455
8- رتبه مورد نیاز: حداقل 4 ابنیه و 5 تاسیسات

9- م�دارک مورد نی�از جهت تحویل اس�ناد مناقصه: معرفی نام��ه ممهور به مهر و 

امضای مجاز شرکت و ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری در پایه مورد نیاز و فیش بانکی 
واریز به حس��اب 108/14 خزانه داری کل بانک مرکزی به نام ش��رکت توسعه و نگهداری 

اماکن ورزشی به مبلغ 2.500.000 ریال )دو میلیون و پانصد هزار ریال(
10- آدرس محل تس�لیم پیش�نهادها: ته��ران معاونت فنی و مهندس��ی، واحد امور 
قراردادها ش��رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کش��ور به آدرس: تهران میدان مادر 
)محسنی(- خیابان ش��اه نظری- نبش میدان کاظمی- مجموعه ورزشی شهید کشوری- 

طبقه چهارم- دبیرخانه مراجعه و رسید اسناد را دریافت نمائید.
11- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 14 روز شنبه مورخه 92/5/12 می باشد.

12- زمان بازگش�ایی پاکات: پیش��نهادهای واصله در س��اعت 13 روز دوشنبه مورخه 
92/5/14 در کمیسیون مناقصه در محل معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه )واقع در 
مجموعه ورزشی شهید کشوری( باز و خوانده می شود، پس از بازگشائی پاکات )الف و ب( 
و بررسی گواهینامه صالحیت و ارزیابی پیمانکاران پاکات »ج« بازگشائی می شود. الزم به 
یاد آوری است پاکت شرکت هایی بازگشایی خواهد گردید که حداقل امتیاز کیفی را کسب 
نمایند. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر 

در بند 11 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشائی پاکت ها با پیشنهاد یک مناقصه گر نیز انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات *
www.tanavar.ir شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور *

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 به شماره 92/04/138-ف

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
معاون فنی و مهندسی

م الف 1643

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
)سهامی خاص(

به اط��الع عموم می رس��اند، اداره کل آموزش و پرورش اس�تان معاونت فنی و مهندسی
مرکزی در نظر دارد ش��ش دانگ امالک ذی��ل را از طریق مزایده به 

فروش برساند.
الف: س�اختمان مهد س�ابق مشتاقی هنرس�تان صنایع فعلی 
واق�ع در اراک رودک�ی، پل مش�تاقی کوچه ش�هید محس�ن 

رضایی پالک 5337 به مساحت حدود 585 مترمربع
ب: ش�ش دانگ یک باب منزل مس�کونی واقع در بخش 2 قم 
خیابان تولیددارو، کوچه 9 پالک 48 به مس�احت حدود 177 

مترمربع به شماره ثبتی 2458/8
متقاضیان جهت ش��رکت در مزایده الزم اس��ت ب��ه موارد ذیل توجه 

داشته باشید:
1 -  هر شرکت کننده بایس��تی معادل 5درصد مبلغ پیشنهادی را به 
عنوان س��پرده ش��رکت در مزایده به ص��ورت ضمانت نامه بانکی و یا 
به حساب سپرده به ش��ماره 2173125321004 بانک ملی واریز و 
فیش آن را جداگانه در پاکت )الف( و قیمت پیش��نهادی را در پاکت 
)ب( تحویل اداره کل آموزش و پرورش نماید )توضیح اینکه سپرده ها 

پس از یک ماه مسترد خواهد شد.(
2 - متقاضی��ان بع��د از بازدی��د از ام��الک مذکور ب��رای ارائه قیمت 
می بایس��ت براب��ر فرم نمونه ک��ه از اداره آموزش و پ��رورش دریافت 
می نمایند عمل کنند و پاکت های پیشنهادی را حداکثر تا پایان وقت 

اداری 92/5/2 تحویل اداره دهند.
3- شرکت کارمندان دولت در این مزایده ممنوع می باشد.

4- پرداخت هزینه مربوط به کارشناس رسمی دادگستری و هرگونه 
عقب نشینی احتمالی به عهده برنده مزایده می باشد.

5 - هر شرکت کننده جهت دریافت سپرده بایستی یک شماره بانکی 
به نام خود در فرم قیمت پیشنهادی ارائه نماید. برنده مزایده بایستی 
حداکث��ر ظرف مدت 10 روز پس از اعالم نس��بت به واریز کل وجه 
پیش��نهادی در مزایده اقدام و فیش آن را تحویل اداره کل آموزش و 

پرورش استان مرکزی نماید.
6 - به پیشنهادات مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7 - این اداره کل در رد یا قبول یک پیشنهاد و یا تمام پیشنهاد طبق 
مقررات مخیر می باشد.

8 - در صورت برنده ش��دن و عدم اقدام )انصراف( س��پرده ش��رکت 
در مزای��ده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د و متقاضی حق هیچگونه 

اعتراضی را نخواهد داشت.
9 - پاکت های مزایده در تاریخ 1392/5/6 بازگشایی می گردد.

متقاضی��ان می توانن��د جهت هماهنگ��ی بازدید از ام��الک مذکور و 
کس��ب اطالعات دقیق امالک و اخذ فرم و ارائه قیمت پیشنهادی از 
تاریخ 1392/4/23 لغایت 1392/5/2 به آدرس اراک خیابان ش��هید 
ش��یرودی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی )اداره پشتیبانی 
و تدارکات( مراجعه و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره تلفن 

3138082 و 3132968-0861 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده
اداره کل آموزش و پرورش

استان مرکزی
)نوبت دوم(

اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
م الف 699

اداره کل راه آهن اصفهان در نظ��ر دارد بنابر آئین نامه اجرائی 
بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی 
پیمان��کاران واج��د ش��رایط و دارای صالحیت جه��ت دعوت به 

مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
1- ش�رح مختصر موضوع مناقصه: انج��ام خدمات نگهداری 
و نگهبانی ایس��تگاه های تحت فرمان c.t.c در محدوده اداره کل 

راه آهن اصفهان طبق شرح خدمات
2- مدت و محل انجام کار: یکس��ال شمس��ی در ایستگاه های 
عقدا، اش��ک، ساس��ان، هما، ش��بنم، ش��یراز کوه، ورزنه، مشک، 
هرند، خیرآباد، فیروزه، ایرانکوه، ورتون، چاریس��ه، رنگان، ابیازن، 

اسپیدان، سرخگل و دهنار
1-2- داش��تن گواهینامه صالحیت پیمانکاری از اداره کل کار و 
امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج  در 

اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.
3- مهلت و محل دریافت اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی: 
حداکثر تا س��اعت12 روز یکش��نبه مورخ 92/4/30 با در دست 
داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از 

ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها
4- مهل�ت و محل تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده: حداکثر تا 
س��اعت 12 روز چهارش��نبه مورخ 92/5/16 به نشانی: دبیرخانه 

امور اداری.
5- هزینه اس�ناد: مبلغ )100/000( ریال به حس��اب سیبا به 
ش��ماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن به نام 

اداره کل راه آهن اصفهان
6- آدرس س��ایت پای��گاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور 

HTTP://IETS.MPORG.IR
7- هزین��ه چاپ و نش��ر دو نوبت آگهی به عه��ده برنده مناقصه 

می باشد.
پس از ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد شرایط که حداقل امتیاز 
الزم را کس��ب نموده باش��ند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت 

بعمل خواهد آمد.

تاریخ چاپ نوبت اول: روز یکشنبه مورخ 92/4/23

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست
راه آهن اصفهانمناقصه یک مرحله ای شماره 43/92/6

نوبت اول

اداره کل راه آهن اصفهان

سال هفتادو دوم q  شماره q 20541  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 23 تیر q  1392 5 رمضان q  1434 14جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* آغ��از رایزنی نخس��ت وزیر موقت برای تش��کیل 
کابینه جدید مصر.

* عملیات تروریس��تی در عراق 52 ش��هید و 52 
مجروح بر جای گذاشت.

* اعالم آمادگی حزب اهلل برای دفع تجاوز احتمالی 
اسرائیل به لبنان.

* تظاهرات ضد آل س��عود در شرق عربستان برای 
آزادی آیت اهلل نمر.                           صفحه آخر

دامنه اختالف ها میان مخالفان مسلح سوریه باال گرفت

سران تروریست ها در سوریه
به جان هم افتادند

تجمع گسترده مردم بحرین علیه شکنجه در زندان های آل خلیفه

معصوم��ه)س(  فاطم��ه  حض��رت  یادب��ود  س��که   *

ضرب شد.

* بانک مرکزی این س��که را ب��ا تیراژ 20 میلیون قطعه 

به رنگ نقره ای و با وزن 1/10 گرم ضرب کرده است.

* درآم��د 2 ه��زار میلی��ارد تومانی گمرک ب��ا واردات 

100هزار خودرو، در بودجه92 پیش بینی شده است.

* اسالمش��هر و پاکدش��ت مقصد بعدی مسکن مهر در

 تهران.                                                      صفحه4

بهمنی اعالم کرد

بانک ها با فروش دارایی های خود
میزان تسهیالت را افزایش می دهند

از سوی چهره های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و رسانه ای صورت گرفت

تجلیل از حداد عادل مرد تقوا و تدبیر

وزیر اقتصاد اعالم کرد

تسویه حساب دولت با بانک مرکزی برای نخستین بار

صفحه آخر

صفحه2 صفحه2

* تمام بدهی بخش دولتی و دستگاه های اجرایی در گزارش های مالی و حتی اقتصادی بانک مرکزی ثبت و ضبط است 
و افزایش درآمد بانک مرکزی طبق بند »ب« ماده 26 قانون پولی و بانکی صرف پرداخت بدهی های مذکور شده است.
* صندوق توس��عه ملی با انتش��ار گزارشی اعالم کرد: حتی یک دالر و یا یک ریال از منابع صندوق توسعه ملی به 
صورت غیرقانونی برداشت نشده است.                                                                                 صفحه4

پس از شکست سنگین مقابل ملی پوشان والیبال

آلمان ها: از قدرت ایران شگفت زده شدیم
* والس��کو سرمربی تیم ملی والیبال ایران: شرایط نسبت به گذشته تغییر 
کرده؛ من هم مانند مردم ایران به بازیکنان تیم ملی والیبال افتخار می کنم.
* سرمربی تیم ملی آلمان: ایران بهترین بازی اش در لیگ جهانی را انجام 
داد، اعتراف می کنم از قدرت شما شگفت زده شدم.                   صفحه9

ریاکاری آمریکا و اروپا
برای نزدیک شدن به دولت جدید ایران

گزارش خبری تحلیلی کیهان

* مقام��ات غربی در حالی مدعی آمادگی ب��رای گفت وگو و تعامل با دولت 
جدید ایران هستند که همچنان بر ادامه رویکرد تحریم ها و ارائه پیشنهادهای 

تکراری و قدیمی در جریان مذاکرات آتی 1+5 با کشورمان اصرار دارند.
* وال اس��تریت ژورنال به نقل از یک مقام ارش��د کاخ سفید: باراک اوباما به 
دنبال برقراری ارتباط با رئیس جمهور جدید ایران است و هماهنگی های آن 

از طریق کاترین اشتون انجام خواهد شد.
* م��ا به دنبال حرف های تازه ای از طرف ایران هس��تیم اما هنوز مش��خص 

نیست که چه پاسخی دریافت خواهیم کرد!
* پایگاه خبری المانیتور: بس��ته پیش��نهادی 1+5 در مذاکرات آتی با ایران  

اصالح نخواهد شد.
* دولت اوباما مایل است هرچه سریع تر آقای روحانی را ارزیابی کند و روند 

دیپلماتیک با وی را تست کند.
* غرب به پاسخ های ملموس از سوی ایران نیاز دارد.

* پس از مذاکرات آلماتی 2، مقرر ش��د که خانم اش��تون پس از مشورت با 
پایتخت های 1+5 به پیشنهادهای ایران پاسخ روشن و ملموس بدهد.

* هفت��ه گذش��ته 43 عضو کنگره آمریکا با ارس��ال نامه ای به کاخ س��فید 
خواستار افزایش فشارها و تحریم ها علیه ایران شدند.                    صفحه2

* همایش نکوداش��ت غالمعلی ح��داد عادل با حضور 
ده ها ت��ن از چهره های مذهبی، سیاس��ی، فرهنگی و 

رسانه ای کشور در حوزه هنری برگزار شد.
* حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: هجمه ای که 
رس��انه های بیگانه و افراد معاند علیه شخصیتی چون 
حدادعادل دارند، دلیل کافی بود تا این تقدیر و تجلیل 

از یک عمر مجاهدت و تالش صورت گیرد. 
* س��عید جلیلی: آنچه که حدادعادل نسبت به تحقق 
آن همت گماش��ته است علم و ادب و دانش این کشور 
است که باعث شده وی بدون هیچ قیدی در این عرصه 

ورود کند.

* محمدحسین صفارهرندی: یکی از شرایطی که باعث 
روشن شدن عیار حدادعادل شد قضایای انتخابات اخیر 
بود که البته امر نادری در سیره وی نبود و مکرر برایش 

اتفاق افتاد و شاهد آن بوده ایم.
* حس��ین شریعتمداری: حداد در مقابل تیرهای فتنه 

آمریکایی- اسرائیلی 88 شانه خالی نکرد.
* غالمعلی حداد ع��ادل: آرامش در انتخابات در عین 
رقابت ه��ا پی��ام و معنا داش��ت چرا که در مقایس��ه با 
کش��ورهای اطراف ما می بینیم که در جریان انتخابات 

چه اتفاقاتی می افتد. 
صفحه10

* ماجرای توقیف روزنامه جهان اسالم در دولت سازندگی
* توپ در زمین آمریکاست تصور نکنیم روحانی تسلیم غرب می شود

* دولت هاشمی در یک شب ارز را 1500 درصد گران کرد

صورت و سیرت 
تحوالت
 منطقه 

نقشه اصحاب فتنه برای وزارت کشور 
و پاسخ پیشاپیش روحانی


