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 )تأسيسات آب شيرين کن ( BOOطرح های تأسيسات نمك زدايي به روش 

 

 رديف

نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت اسمي توليد آب

 مترمكعب در شبانه روز()
 وضعيت تأسيسات

 نورويژه نمك زدايي بوشهر آبفا بوشهر 1
10000 

 در حال ساخت

 دلتا نيروی گامرون  صالح آباد ) سرني( 2چاه شماره آب شيرين کن  آبفا ايالم 2
1728 

 در حال ساخت

3 
آبفا سيستان و 

 بلوچستان
 دهكده آبي ته تيس نمك زدايي پسابندر

4000 
 در حال ساخت

 شايا نمك زدايي بندرعباس آبفا هرمزگان 4
100000 

 در حال ساخت

 رعدآب جنوب نمك زدايي شهرهای بندر ترکمن و گميشان آبفا گلستان 5
7600 

 در حال ساخت

 مپصا انکرگنمك زدايي  هرمزگان آبفار 6
3000 

 در حال ساخت

7 

هرمزگان آبفار زدايي بستانه نمك   

 کنگ آب تصفيه
600 

 در حال ساخت

8 
هرمزگان آبفار زدايي شناس نمك   

 کنگ آب تصفيه
800 

 در حال ساخت

9 
هرمزگان آبفار تعاوني برادران  2زدايي دژگان نمك 

 پورعبدا...

2300 
 در حال ساخت

10 
زدايي اشتهارد نمك آبفا البرز  

 سازه سازان
5000 

 در حال ساخت

11 
زدايي گلوگاه نمك آبفا مازندران  

 آب پردازان بهار
5450 

 در حال ساخت

12 
 نمك زدايي رامهرمز آبفا خوزستان

 سازه سازان
10000 

 در حال ساخت

13 
 2نمك زدايي هنديجان  آبفا خوزستان

 نورويژه
 در حال ساخت 7500

14 
 نمك زدايي شادگان و دارخويين آبفا خوزستان

 سازه سازان
 در حال ساخت 12500

15 
آبفا سيستان و 

 بلوچستان

 فاز سوم نمك زدايي زاهدان
 رعدآب جنوب

 در حال ساخت 4000
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 )تأسيسات آب شيرين کن ( BOOطرح های تأسيسات نمك زدايي به روش  ادامه

 

 رديف

نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت اسمي توليد آب

 مترمكعب در شبانه روز()
 وضعيت تأسيسات

 در حال بهره برداری 12500 سازه سازان نمك زدايي خرمشهر آبفا خوزستان 16

 در حال بهره برداری 12500 سازه سازان نمك زدايي آبادان آبفا خوزستان 17

 در حال بهره برداری 1500 خلوص آب روزانه نمك زدايي سنگاچين آبفار گيالن 18

19 
آبفا سيستان و 

 بلوچستان
 در حال بهره برداری 18750 رعدآب جنوب نمك زدايي زاهدان

20 
آبفا سيستان و 

 بلوچستان
 در حال بهره برداری 17500 نورويژه کنارك-نمك زدايي چابهار

 در حال بهره برداری 1750 رعدآب جنوب نمك زدايي هرمز آبفا هرمزگان 21

 در حال بهره برداری 1500 رعدآب جنوب نمك زدايي تنب بزرگ آبفا هرمزگان 22

 در حال بهره برداری 2500 رعدآب جنوب نمك زدايي ابوموسي آبفا هرمزگان 23

 در حال بهره برداری 5000 رعدآب جنوب نمك زدايي درگهان آبفا هرمزگان 24

 در حال بهره برداری 1000 تصفيه آب البرز نمك زدايي رضوان آبفار هرمزگان 25

 در حال بهره برداری 250 آبگستر خليج فارس 1نمك زدايي الرك آبفا هرمزگان 26

 در حال بهره برداری 200 آبگستر خليج فارس 2نمك زدايي الرك آبفا هرمزگان 27

 در حال بهره برداری 5000 سازه سازان 1نمك زدايي بندرلنگه آبفا هرمزگان 28

 در حال بهره برداری 2500 سازه سازان 2نمك زدايي بندرلنگه آبفا هرمزگان 29

 در حال بهره برداری 1200 سازه سازان نمك زدايي فين آبفا هرمزگان 30

 برداری در حال بهره 375 تصفيه آب البرز نمك زدايي هنگام آبفا هرمزگان 31

 در حال بهره برداری 375 تصفيه آب البرز نمك زدايي فارور آبفا هرمزگان 32

 در حال بهره برداری 1500 صنعت محرك نگين نمك زدايي سوزا آبفا هرمزگان 33

 در حال بهره برداری 6000 شريف ناد لنگه 3نمك زدايي بندرلنگه آبفا هرمزگان 34

 در حال بهره برداری 375 دلتا نيروی گامرون کوچكنمك زدايي تنب  آبفا هرمزگان 35

 در حال بهره برداری 250 فتح قشم نمك زدايي کاروان آبفار هرمزگان 36

 در حال بهره برداری 250 فتح قشم نمك زدايي طبل آبفار هرمزگان 37

 در حال بهره برداری 300 تصفيه آب البرز نمك زدايي دژگان آبفار هرمزگان 38

 در حال بهره برداری 200 تصفيه آب البرز نمك زدايي لمزان هرمزگان آبفار 39
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 )تأسيسات آب شيرين کن ( BOOطرح های تأسيسات نمك زدايي به روش  ادامه

 

 رديف
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات نام شرکت آب و فاضالب

 ظرفيت اسمي توليد آب

 مترمكعب در شبانه روز()
 وضعيت تأسيسات

 در حال بهره برداری 1000 نيل زالل قشم نمك زدايي سلخ هرمزگانآبفار  40

 در حال بهره برداری 3500 آبگستر خليج فارس نمك زدايي کشار آبفار هرمزگان 41

 در حال بهره برداری 188 پاالگستر صنعت آب روستايي 17نمك زدايي  آبفار مرکزی 42

 هرمزگان آبفار 43

 
 در حال بهره برداری 1500 آموت راهان آباد نمك زدايي هرنگ 

 رعدآب جنوب نمك زدايي زاهدان آبفا سيستان و بلوچستان 44
 در حال بهره برداری 2500

45 
 آموت راهان آباد چيروئيه زدايي نمك هرمزگان آبفار

 در حال بهره برداری 150

 در حال بهره برداری 350 کنگ آب تصفيه حسينه زدايي نمك هرمزگان آبفار 46

 3630 دلتا نيروی گامرون نمك زدايي ابوزيدآباد آبفا کاشان 47
 در حال بهره برداری

 500 باروسازه قشم نمك زدايي رمچاه آبفار هرمزگان 48
 در حال بهره برداری

 در حال بهره برداری 10000 شريف ناد لنگه 4نمك زدايي بندرلنگه آبفا هرمزگان 49

 در حال بهره برداری 15000 نورويژه کنارك-زدايي چابهارنمك  آبفا سيستان و بلوچستان 50

 سوالر سندروس نمك زدايي مهاباد اردستان آبفا اصفهان 51
 در حال بهره برداری 1200

 آبگستر خليج فارس نمك زدايي کووه ای آبفار هرمزگان 52
 در حال بهره برداری 4000

 آموت راهان آباد لمزان - پدل زدايي نمك هرمزگان آبفار 53
 در حال بهره برداری 1200

 کنگ آب تصفيه مقام زدايي نمك هرمزگان آبفار 54
 در حال بهره برداری 1400

 هرمزگان آبفار 55

 
 مهدسازان جاسك نمك زدايي بونجي

 در حال بهره برداری 2500

 750 کنگ آب تصفيه ديوان زدايي نمك هرمزگان آبفار 56
 در حال بهره برداری

57 
 هرمزگان آبفار

 
 آموت راهان آباد گرزه زدايي نمك

 در حال بهره برداری 250

 در حال بهره برداری 3750 راد نيروی کرمان  نمك زدايي سيريك آبفا هرمزگان 58

 نورويژه نمك زدايي کنگان آبفا بوشهر 59
 در حال بهره برداری 10000

 هرمزگان آبفار 60

 
 نمك زدايي توليد آب و برق قشم

شرکت توليد آب و برق قشم 

 مپنا

 در حال بهره برداری 9000

61 
 در حال بهره برداری 500 تصفيه آب البرز نمك زدايي فرخي آبفا اصفهان

62 
 ابفا کرمان

تأسيسات نمك زدايي کيانشهر ، 

 ريحانشهر و کوهبنان
 در حال بهره برداری 560 تصفيه آب البرز
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 BOOبه روشطرح حذف فلزات سنگين 

 رديف
نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام تأسيسات

نام سرمايه 

 گذار

 ظرفيت 

 )مترمكعب در شبانه روز( 
 وضعيت تأسيسات

63 
 آبفا کرمان

سيستم فلزات  

 -سنگين زدايي 

 بردسير

دلتا نيروی 

 گامرون
 درحال بهره برداری 11250

 

 

 BOOبه روشطرح  های برقآبي 

 رديف
نام شرکت 

 آب و فاضالب
 تأسيساتنام 

نام سرمايه 

 گذار

دبي آب در 

محل 

 گذرآب)ليتر(

 توان توليد برق  

 ) کيلووات ساعت(
 وضعيت تأسيسات

64 
 آبفا مرکزی

توليد برقآبي با استفاده از 

انرژی موجود در خط انتقال  

 آب شرب شهر اراك

نانو دانش 

 پارسیان
120-400 100-400 - 

65 
 آبفا بروجرد

تأمين و تخصيص آب نيروگاه 

برقابي کوچك شهرستان بروجرد 

در محل فشار شكن پايين دست 

 منبع تعادل 

مهندسين مشاور 

پرديسان سازه 

طراحان سهامي 

خاص به شماره ثبت 

165057 

270 170 
بهره برداری آزمايشي و 

 تنظيمات دقيق تجهيزات 

 

 

 اتمام - شيرين کن ()تأسيسات آب  BOOطرح تأسيسات نمك زدايي به روش 

 

 رديف
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات نام شرکت آب و فاضالب

 ظرفيت اسمي توليد آب

 مترمكعب در شبانه روز()
 وضعيت تأسيسات

 اتمام 5000 نورويژه 1نمك زدايي هنديجان  آبفا خوزستان 66
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 خودگردان -BOOتأسيسات آب شيرين کن و حذف فلزات سنگين به روش 

 

 رديف

نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت اسمي توليد آب

 مترمكعب در شبانه روز()
 وضعيت تأسيسات

 در حال بهره برداری 31 تصفیه آب البرز سامانه دوم  نمك زدايي شیرين سو آبفا همدان 67

 آبفا کرمان 68
ارتقاء کمي کیفي آب شرب سیرجان و 

حذف فلزات سنگین -رفسنجان  
 در حال ساخت 2000 دلتا نیروی گامرون

 در حال بهره برداری 1000 رعدآب جنوب تولید آب شیرين ساوه  آبفا مرکزی 69

 واتاب مکانیك سامانه دوم تولید آب شرب اراک آبفا مرکزی 70
250-600  

سال 10در طول   
 در مرحله عقد قرارداد

شهر قمآب شیرين کن  آبفا قم 71 سازه سازان    در حال بهره برداری 6000 

 

 

 

 خود گردان -BOTبه روش فاضالبتصفيه خانه طرح 

 رديف
نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت اسمي توليدپساب

 )مترمكعب در شبانه روز( 
 وضعيت تأسيسات

 آبفا تهران 72
احداث تصفيه خانه 

 فاضالب لويزان

فرآب و مشارکت 

 شيمبار
 در حال ساخت 60/85972
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 BOTبه روش فاضالبتصفيه خانه های  طرح های

 رديف
نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت اسمي توليدپساب

 )مترمكعب در شبانه روز( 
 وضعيت تأسيسات

غربي -آبفا آذر 73  9900 مهرآب تصفيه تاسيسات فاضالب شاهين دژ 
 درحال ساخت

74 
غربي -آبفا آذر  7900 مهرآب تصفيه تاسيسات فاضالب قره ضياالدين 

 درحال بهره برداری

75 
احداث مدول اول تصفيه خانه  آبفا قزوين

 فاضالب آبيك
 درحال ساخت 10250 تكنوزيست

76 
 آبفا قزوين

تصفيه خانه فاضالب محمود آباد 

 نمونه
بردو  -دزون   درحال ساخت 7330 

77 
 درحال ساخت 12739 ايالم بارو تصفيه خانه فاضالب ايوان آبفا ايالم

78 
 فاضالب تهران

توسعه وارتقای تصفيه خانه فاضالب 

 شهرك قدس
جهان گستر جي  - بردو  -دزون   درحال ساخت 127000 

79 
 آّبفا مشهد

ارتقاء کمي و کيفي تصفيه خانه 

  2فاضالب پرکند 

نصر   -مشارکت طرح و تحقيقات 

 اصفهان 
 درحال ساخت 150000

 درحال ساخت 250 فيدارصنعت آباديس تصفيه خانه فاضالب طوال آبفا هرمزگان 80

81 
 15000 مشارکت سمن ويس ، مهاب ثامن تصفيه خانه فاضالب سبزوار آبفا خراسان رضوی

 

 درحال ساخت

 

82 
گلبهار تصفيه خانه فاضالب آبفا خراسان رضوی  29700 آبانگان صنعت 

 درحال ساخت

83 

 تصفيه خانه فاضالب مالرد آبفا تهران
 35300 مهرآب تصفيه

 درحال ساخت

84 
 آبفا زنجان

ارتقاء مدول اول و احداث مدول دوم 

 تصفيه خانه فاضالب زنجان
فراز آب  -گمرود –فابست   57000 

ارتقاء مدول اول در حال 

بهره برداری و احداث 

دوم تصفيه خانه مدول 

فاضالب زنجان در حال 

 ساخت

85 
 درحال بهره برداری 1200 رعدآب جنوب تاسيسات فاضالب ابوموسي آبفا هرمزگان

 درحال بهره برداری 250 فيدارصنعت تصفيه خانه فاضالب درگهان آبفا هرمزگان 86

87 
 تصفيه خانه فاضالب شيروان آبفا خراسان شمالي

و پاك مشارکت شهرساز شايگان 

 آّب
 درحال ساخت 12000

88 
 درحال ساخت 6200 آب پردازان بهار تصفيه خانه فاضالب اشتهارد آبفا البرز
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 BOTتصفيه خانه های آب به روش طرح های

 رديف
نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت اسمي توليد آب

 )مترمكعب در شبانه روز( 
 وضعيت تأسيسات

89 
زالل -تانا انرژی تصفيه خانه آب رشت آبفا گيالن  درحال ساخت 518400 

90 
فرازآب -فابست تصفيه خانه آب مهاباد آبفا آذرغربي  درحال ساخت 64800 

91 
فرازآب -فابست تصفيه خانه آب سلماس آبفا آذرغربي  درحال ساخت 49680 

92 
 تصفيه خانه آب خلخال آب منطقه ای اردبيل

 -مشارکت طرح و تحقيقات 

آب راه نيروی   -نصر اصفهان 

 ايستا 

16438 

 

 درحال ساخت

93 
 آب منطقه ای همدان

ايستگاه پمپاژ آب خام و 

تصفيه خانه  آب شرب 

 شهر مالير از سد کالن

تحكيم  –مشارکت موجان 

پارس پياب –بنيان   
7/32876  

 

 درحال ساخت

94 
 آب منطقه ای همدان

شرب تصفيه خانه آب 

 شهر تويسرکان

 -مشارکت تهران ميراب 

 زيستاب
19180 

 درحال ساخت

 

         

 BOTطرح کاهش هدر رفت آب به روش 

 رديف
نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

% کاهش هدر 10

 رفت

)مترمكعب در  

 شبانه روز(

 وضعيت تأسيسات

 آبفا مشهد 95
کاهش هدر رفت آب 

 مشهد I1در پهنه 
 درحال بهره برداری 983 کاوش پي مشهد
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 BOTطرح های خطوط انتقال آبرساني به روش 

 رديف
نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت 

 )مترمكعب در شبانه روز( 
 وضعيت تأسيسات

96 

 آبفا آذربايجان غربي

 

به بوکان آبرساني  

 

مشارکت لوله وماشين سازی 

 ايران وتوسعه خط لوله هامون
56160 

 درحال ساخت

97 
 آب منطقه ای مرکزی

آبرساني به شهر خمين از 

 سد کوچری
 14333 شرکت پروژه تأمين آب خمين

 درحال ساخت

98 
منطقه ای سمنانآب   آبرساني به گرمسار 

شرکت پروژه سيمين دشت 

 گرمسار
41096 

 

 درحال ساخت

99 
 آبفار گيالن

روستای  12آبرساني به 

 شمال آستانه اشرفيه

مشارکت کيمياگران تصفيه آب ، 

 فن بوران و نيوصاد
3/3123  

 

 درحال ساخت

100 

آب منطقه ای آذربايجان 

 شرقي

احداث خط انتقال آبرساني 

 به ميانه
 26027 فراسان

 

 درحال ساخت
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 BOTطرح تأمين بخشي از آب شرب از چاه ها به روش 

 رديف
نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت

)مترمكعب در شبانه روز(   
 وضعيت تأسيسات

 آبفا مشهد 101
تأمين بخشي از آب شرب  

 مشهد از چاه ها
 در حال ساخت 4/25205 آبپارس تدبير 

 

 

 

 

 ROTطرح آبرساني به روش 

 رديف
نام شرکت آب و 

 فاضالب
 نام سرمايه گذار نام تأسيسات

 ظرفيت

)مترمكعب در شبانه روز(   
 وضعيت تأسيسات

 آبفار خراسان رضوی 102

آبرساني به 

مجتمع روستايي 

 گوجگي

سقای  مشارکت انبوه گستران

توسعه پيمان سقای  -آسيا

متراپارس آريو -مشهد  

 

 درحال ساخت 18576
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 آب و فاضالب با سرمايه گذاری بخش غير دولتي به روش بيع متقابل طرح های تاسيسات

 نام شرکت آب و فاضالب و نام  طرح رديف
وضعيت 

 پروژه

حجم ساالنه پساب 

 واگذار شده

)ميليون متر مكعب 

 در سال(

 نام 

 سرمايه گذار

103 

شامل:  -ايجاد تاسيسات و بهره برداری فاضالب شهر اردکان-آبفا يزد 

 265مترمكعب درشبانه روز و اجرای  8900احداث يك تصفيه خانه 

 کيلومتر شبكه جمع آوری اصلي و فرعي

 در حال اجرا
 

8/2  
 شرکت صنعتي و معدني

چادر ملو   

104 
شامل:  -تاسيسات فاضالب شهر کاشمرايجاد  -آبفا خراسان رضوی 

مترمكعب در شبانه  20265احـــــداث دو مدول تصفيه خانه به ظرفيت 

کيلومتر شبكه جمع آوری 322روز و   

 در حال اجرا
 

4/7  
 شرکت مهاد سازه توس

105 
مدول  3شامل: احداث -ايجاد تاسيسات فاضالب شهر مهريز -آبفا يزد 

هزار مترمكعب در شبانه روز  15000کلي تصفيه خانه فاضالب به ظرفيت 

کيلومتر شبكه جمع آوری اصلي و فرعي 285و   

3/2 در حال اجرا  فوالد محسن 

106 
شامل:   -ايجادتاسيسات فاضالب شهر فردوس  -آبفا خراسان جنوبي

مترمكعب در شبانه روز و  8500احداث تصفيه خانه فاضالب به ظرفيت 

و فرعي کيلومتر شبكه جمع آوری اصلي 80  

85/0 در حال اجرا  آينده نگر شرق  

107 

شامل:  -تهران 22منطقه ايجاد تاسيسات فاضالب  -فاضالب تهران 

مترمكعب درشبانه روز،  132.000تصفيه خانه به ظرفيت کلي  4ساخت 

کيلومتر شبكه جمع آوری اصلي و فرعي و خطوط انتقال 371  

مشارکتهای سازمان سرمايه گذاری و  35 در حال اجرا

 مردمي شهرداری تهران

108 
ايجاد تاسيسات فاضالب شهر های منطقه لنجان شامل:  -آبفا اصفهان 

 3 –کيلومتر شبكه جمع آوری و ساخت يك تصفيه خانه  464اجرای 

متر مكعب درشبانه روز 7020مدول تصفيه خانه با ظرفيت   

5/8 در حال اجرا  فوالد مبارکه 

109 
شامل:  -ايجاد تاسيسات فاضالب شهر های منطقه مبارکه -آبفا اصفهان 

کيلومتر شبكه جمع آوری  220اجرای   
6/6 در حال اجرا  فوالد مبارکه 

110 
ايجاد تاسيسات فاضالب شهر بافق )کل تاسيسات فاضالب   -آبفا يزد 

   -  شهر بافق شامل شبكه های جمع آوری اصلي و فرعي و تصفيه خانه(

مترمكعب در شبانه روز 10500ظرفيت تصفيه خانه   

8/3 در حال اجرا  شرکت سنگ آهن مرکزی 

111 
کيلومتر  288  -ايجاد تاسيسات فاضالب شهر سيرجان    -آبفا کرمان 

مترمكعب درشبانه روز 30013ظرفيت تصفيه خانه   –شبكه   
 شفاب 8 در حال اجرا

تهران 22ايجاد تأسيسات آبرساني منطقه  112 سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای  - در حال اجرا 

 مردمي شهرداری تهران

113 
احداث تصفيه  –قرارداد تأسيسات فاضالب شهر زواره  -آبفا اصفهان 

کيلومتر شبكه فاضالب 33هزار نفر و  15خانه به ظرفيت   
8/0 در حال اجرا  

نيروگاه سيكل ترکيبي 

 اردستان

114 
شبكه و تصفيه  –ايجاد تأسيسات فاضالب شهر تيران  -آبفا اصفهان 

 خانه

 در حال اجرا
45/1  سازه گستر منفرد 

تكميل تأسيسات فاضالب شهر بندر عباس  -آبفا  هرمزگان  115  شرکت ژرف کارجم 21 در حال اجرا 

 تكميل بخشي از طرح فاضالب شهر تهران  -فاضالب تهران  116
شرکت پااليش نفت  19 در حال اجرا

 تهران
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 آب و فاضالب با سرمايه گذاری بخش غير دولتي به روش بيع متقابل ادامه طرح های تاسيسات

 وضعيت پروژه نام شرکت آب و فاضالب و نام  طرح رديف

حجم ساالنه پساب 

 واگذار شده

)ميليون متر مكعب 

 در سال(

 نام 

 سرمايه گذار

117 
-برداری طرح فاضالب شهر ميبد تكميل و بهره  -آبفا يزد

 بفرويه و روستاهای همجوار

 در حال اجرا

2/2 
شرکت پترو فرآيند 

 کرخه

تكميل و بهره برداری طرح فاضالب شهر ابهر –آبفا زنجان  118  

 در حال اجرا

6/4 
مجتمع ذوب آهن و 

 فوالد البرز غرب

119 
تكميل و بهره برداری طرح فاضالب شهر   -آبفا سمنان

 سمنان

 در حال اجرا

3/6 
شرکت فنان تجارت 

 بين الملل

تكميل طرح فاضالب شهر دولت آباد -آبفا اصفهان 120  

 در حال اجرا

 شهرداری دولت آباد 0/31

تكميل طرح فاضالب شهر دستگرد -آبفا اصفهان 121  

 در حال اجرا

 شهرداری دستگرد 0/22

تكميل طرح فاضالب شهر خورزوق -آبفا اصفهان 122  
اجرا در حال  

 شهرداری خورزوق 0/22

123 
 در حال اجرا تكميل طرح فاضالب شهر پرند   -آبفا تهران

1/2 
مشارکت مپنا و آرين 

 ماه تاب گستر

 

-آبفا اصفهان تكميل طرح فاضالب شهر نجف آباد 124  
 در حال اجرا

نجف آباد شهرداری -  

  تكميل طرح فاضالب شهر گرگاب -آبفا اصفهان 125
 در حال اجرا

 گرگاب  شهرداری 0/1

 

 

 

 

 

 1395آبان ماه 

 

 


