
تَضیحات

ًذاردداردسال(ریال)(تي )

کیلَهتری هعوَالى2     هرهریتهعوَالى1 بْرُ برداری× - - 10000350005 

کیلَهتری شرق برٍجرد15     هرهریتدّکرد11 بْرُ برداری×- - 10000100005 

 ×

کیلَهتری شوال  غرب دٍرٍد18     هرهریتّاٍیالى2  10000100005

آدرس هعذىهادُ هعذًیًام هعذىردیف

قیوت  پایِاستخراج سالیاًِ

لیست هعادى هترٍک

اکتشاف سیستوا تیک هذت بْرُ برداری

بْرُ برداری

کیلَهتری جٌَب خرم آباد15     گچتل4  50000

 -

 -

×

گَاّیٌاهِ کشف

دارد

 -

 - × -

ًذارد

×

40005

350005

5 -

5

بْرُ برداری

کیلَهتری غرب خرم آباد23     هرهریتًرگسِ جٌَبی ب3  10000 ×

کیلَهتری شوال  غرب دٍرٍد16     کریستالهرٍک6  1000010000

 -×

 × -×

بْرُ برداری

بْرُ برداری

کیلَهتری غرب خرم آباد23     هالَىچن حیذر5  600004250 - ×

-
اکتشاف الساهیست

کیلَهتری شوال دٍرٍد30     چیٌیعلی آباد8  10000100005 -

-
اکتشاف الساهیست

کیلَهتری شوال دٍرٍد5     هرهریتبابا هحوَد7  10000350005

5

5 ×

10000 ×

 × ×

 × - ×

 ×

 - -×

بْرُ برداری

 ×-
بْرُ برداری

300004000کیلَهتری شوال خرم آباد10گچگچ رباط

کیلَهتری شوال دٍرٍد33     جیٌیباغ جوال9  10000

 - -×

بْرُ برداری

×
بْرُ برداری

×

کیلَهتری جٌَب خرم آباد30     هرهریتچن باغ12  10000350005 ×

 - -× چٌار10

بْرُ برداری

کیلَهتری جٌَب خرم آباد22     هرهریت  1000035000

5- × - 13

ضرٍری

ًیار بِ اًجام عولیات 



10000کیلَهتری جٌَب شرق الیگَدرز9سٌگ چیٌی3بادباد غربی 

8000 کیلَهتری جٌَب شرق الیگَدرز50حذٍد سٌگ چیٌیآب باریک

14

16 ××

15

100003-

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

24

بْرُ برداری

10000350005کیلَهتری غرب خرم آ باد45هرهریت گَّرُبرآفتاب یک

سٌگ چیٌیاسواَّر

×

-

 ×  ×--

اکتشاف الساهیست

 ×

800010000کیلَهتری شوالشرق دٍرٍد13سٌگ چیٌی

8000100003کیلَهتری جٌَب شرق الیگَدرز13 

700003500کیلَهتریجٌَب خرم آباد57سٌگ الشِ بي کشکِ

بْرام آباد 

 ×- -

 ×-

4

5-

 ×-

 ×
بْرُ برداری

-- ×
بْرُ برداری

 ×
بْرُ برداری

اکتشاف الساهیست

کیلَهتری جٌَب خرم آباد130سٌگ گچباغجایذر  6000040005

اکتشاف الساهیست
30005- × ×

10000

350005- ×- ×
بْرُ برداری

 ×-
اکتشاف الساهیست

100005- × ×-
اکتشاف الساهیست

× -6000040005کیلَهتری جٌَب شرق خرم آباد36

6000040005 ×
بْرُ برداری

10000350005 ×-

- ×-

 ×
اکتشاف الساهیست

- ×
بْرُ برداری

 ×
بْرُ برداری

× -8000350005کیلَهتری غرب دٍرٍد10هرهریتداریاب

- ×- ×
بْرُ برداری

100004 ×--

1000080005کیلَهتری جٌَب شرق الیگَدرز10چیٌیدُ زیارت شرقی

بْرُ برداری
5

5 ×-

- ×

بْرُ برداری
10000

 ×-

هرهریت

کیلَهتری شْر دٍرٍد4

10000

-×

کیلَهتری جٌَب کَّذشت25

کیلَهتری شوال خرم آباد23سٌگ گچرباط

هرهریت

کریستال ابری

سٌگ آّکچقابذار

رٍهشکاى

سٌگ گچخار زار آبی

80000

10000

10000

کیلَهتری جٌَبشرق برٍجرد33 سٌگ ابریزیبِ 30

کیلَهتری جٌَب غرب خرم آباد28هرهریتبستاًرٍد

8000

چوي باٍلِ

دٍخَاّراى

کیلَهتریشوال خرم آباد125

کیلَهتری جٌَب شرق برٍجرد25



× --× 8000350005کیلَهتری غرب خرم آباد20هرهریتهلِ شباًاى33
بْرُ برداری

اکتشاف الساهیست× × -1000060005کیلَهتری شوالغرب ازًا13فلذسپاتهرزیاى34

× --× 5000040005کیلَهتری جٌَب غرب خرم آباد21 سٌگ گچشَراب باال35
بْرُ برداری

-× -× 8000350005کیلَهتری هعوَالى2هرهریت لَْر36
اکتشاف الساهیست

-× × -1000060005کیلَهتری شرق برٍجرد6فلذسپاتکبَتر الى 37
اکتشاف الساهیست

× --× 8000350005کیلَهتری غرب خرم آباد20هرهریتًاٍُ کش38
بْرُ برداری

× --× 10000350005کیلَهتری جٌَب غرب کَّذشت39هرهریتکشواَّر39
بْرُ برداری

× --× 8000350005کیلَهتری غرب خرم اباد35هرهریتهیشگر40
بْرُ برداری

× --× 8000350005کیلَهتری غرب ًَرآباد2هرهریتچقاسلواى41
بْرُ برداری

-× -× 8000100005کیلَهتری غرب الیگَدرز8سٌگ چیٌی(1)سَر 42
اکتشاف الساهیست

× --× 10000100005کیلَهتری جٌَب شرق الیگَدرز14سٌگ چیٌیداریچِ یک43
بْرُ برداری

× --× 10000100005کیلَهتری جٌَبشرق الیکَدرز10سٌگ جیٌیدٍزاى ّفت44
بْرُ برداری

× --× 8018350005کیلَهتری غرب خرم  اباد58هرهریتکشکاى45
بْرُ برداری

× --× 10000100005کیلَهتری جٌَب شرق الیگَدرز12سٌگ جیٌیداریچِ د46ٍ
بْرُ برداری

× -× -10000100005کیلَهتری شرق برٍجرد15سٌگ چیٌیچوي سلطاى47
بْرُ برداری

31- ×
بْرُ برداری

350005- ×- ×
بْرُ برداری

 × -6000035005کیلَهتری جٌَب شرق برٍجرد10الشِ سراب زارم

کیلَهتری غرب خرم آباد24 سراب 8000هرهریت32



-× -× 10000100005کیلَهتری غرب الیگَدرز8سٌگ چیٌیسَر د48ٍ
اکتشاف الساهیست

-× -× 10000100005کیلَهتری غرب الیگَدرز13سٌگ چیٌی(3)سَر 49
اکتشاف الساهیست

-× × -5000040005کیلَهتری جٌَب پلذختر60سٌگ گچپل زال50
اکتشاف الساهیست

*0*100000500050کیلَ هتری جٌَب شْرستاى برٍجرد 12سٌگ الشِ درُ چپی 51
اکتشاف الساهیست

1**1000170000050کیلَ هتری شوال غرب کَّذشت25 قیر طبیعیگلچیي اٍالد قباد53
اکتشاف الساهیست

5 کیلَهتری جٌَب شرق الیگَدرز6سٌگ چیٌیجَشاى ّفت
بْرُ برداری

1000010000 ×-- × 52






