
:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

عددشگل جرثقیلکارکرده1

عددقالب جرثقیلکارکرده2

عددتیشه سنگ ساختمانیکارکرده3

عددقلم آهنیکارکرده4

عددقیچی میلگرد بری دستیکارکرده5

عددتیغه قیچینو6

عددپیم شیاردار قیچی برقیکارکرده7

عددپیم رولیک خم کن برقیکارکرده8

عددرولیک خم کنکارکرده9

عددچهار شاخ کشاورزیکارکرده10

عددماله بند کشیکارکرده11

عددگیره دستی نجاریکارکرده12

عددتلمبه دستی بادکارکرده13

عددسرامیک بر دستیکارکرده14

عددسوزن کمپرسور بادکارکرده15

عدددستگاه هویه برقیکارکرده16

عدد سانت صنعتی30پرگار فلزی کارکرده17

عددشیشه برکارکرده18

عدد سانت12مته گرد گچ یا چوب بر قطر نو19

عدد(ایزوگام)مشعل عایق بندی کارکرده20

عدد(فیلتر )آچار تسمه ای کارکرده21

عددکمان ارهکارکرده22

عددترازبناییکارکرده23

عددگونیا فلزیکارکرده24

عدداره دستی چوب بریکارکرده25

عددپارو پالستیکی برفنو26

عددمشعل دستی گازکارکرده27

عددسطل فلزی بناییکارکرده28

عددسطل پالستکی بناییکارکرده29

عدداستامبولی بناییکارکرده30

عدددسته چوبی کلنگ یکسرکارکرده31

عددروغندانکارکرده32

عددتفنگی چسب آکواریومکارکرده33

عددشیر فلکه کپسول هواکارکرده34

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عددانبر باطریکارکرده35

عدد(بشکل مکعب)سنگ صاب چاقو کارکرده36

عددماله بناییکارکرده37

عدد(عدددسته ندارد2)چکش الستیکیکارکرده38

عددکاردک در انواعکارکرده39

عددمالقه بناییکارکرده40

عددکمچه بناییکارکرده41

عددماله آهنیکارکرده42

عددگوه فلزیکارکرده43

عددتیشه بناییکارکرده44

عددکلنگ یکسرکارکرده45

عددکلنگکارکرده46

عدد......قرقره باال بر کارکرده47

عدد4-15و نمره 38-12مهار کش  نمره کارکرده48

عدد24مهار کش  نمره کارکرده49

لنگهدرب چوبینو50

دستگاه(خراب)دستگاه آجر برکارکرده51

سیلندرکپسول آتش نشانیکارکرده52

مترشیلنگ دو قلو هوا و گازنو53

حلقهالستیک فرغوننو54

عددبیلنو55

عددتلمبه روغن مغزیکارکرده55

عدد(عددگیره1+عددانبر1)انبر جوشکارینو56

عدد(انواع)زغال سنگ فرز و متفرقهنو43

عددفندک جوشکارینو44

عددسنگ فندک جوشکارینو44

عددشیشه ماسک جوشکاری دودینو45

عددشیشه ماسک جوشکاری سفیدنو45

عددعینک جوشکاری دودینو46

عددعینک سفید سنگ زنیکارکرده46

عددنازل هوا و برشنو47

عددکاالهک هوا و برشنو47

عددنری و مادگی اتصال تراس جوشنو48

عدد ترانس جوش3/4روپیچ و تو پیچ برنجی نو48

عددلوازم یدک ترانس جوش متفرقه در انواعکارکرده49

عددمغزی اتصال ترانس جوش در انواعنو49

عدد سانت35صفحه سنگ بری فرز قطر نو50

عددصفحه گرانیت برنو50

عددتیغ اره آهن برنو51
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عددتیغ اره آهن بر اره آتشیننو51

عددصفحه سمباده چوب فرزبزرگنو52

عددصفحه پالستیکی مخصوص صفحه سمبادهکارکرده52

عددفرچه سیمی دستینو53

#REF!عددماسک جوشکاریکارکرده

عددصفحه ساب آهنی مینی فرزنو54

عددصفحه برش آهنی مینی فرزنو55

عددصفحه ساب آهنی فرز بزرگنو55

جفتچکمهکارکرده57

عددبوش پالستیکی فرغوننو58

عددبلبرینگ چرخ فرغوننو58

عددشفت چرخ فرغوننو59
عدددرجه فشار بخار،حرارتی و غیرهنو60
رول کیلویی4نخ نسوز نو60

حلقهنوار تفلننو62

عددچاک الیننو63

عددشاقولکارکرده64

عددماکسی موم-دماسنج مینی موم کارکرده64

عدد10*10بند کاشی نو65

قوطیاسپری پاک کننده موتورنو66

عددشلنگ رابط پر کن گازکارکرده67

عددکمربند ایمنیکارکرده67

کیلوگرم120*70پالستیک زباله نو68

عددرگالتورکارکرده69

دست(درب ورودی)دستگیره درب استیل نو69

عددلوالی کتابی درب چوبیکارکرده73

عددقفل درب حیاطی بدون کلیدکارکرده73

دست22جفت نمره 2و15عدد نمره 1و45 عدد نمره 3- تکه 2تکه و 3لوالی استوانه اینو74

دستقفل کشویینو74
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عددتفنگی چسب انکرکارکرده78

عدد سانت10میخ آهنی نو79

عددرول بولتنو80

عددمیخ هیلتینو81

عددمیخ پرچنو81

دستپیچ رول پالک و واشر مشکی سنگ شویینو82

عددپیچ رول پالکنو82

عددپیچ رول پالکنو83

عددپیچ رول پالکنو84

عدد سانت4سیاه رنگ (کناف)پیچ آهننو84

عددبست شیلنگنو85

عددبست شیلنگنو86

دستلباس کار سرمه اینو86

دستپانچونو87

عدد عدد2کاپشن بادگیر + عدد5شلوار بادگیر کارکرده87

عددچانه بند کاله ایمنینو88

عددچاشنی هیلتینو89

عدداستارت مهتابینو90

عدداستات المپنو90

عددپایه مهتابینو91

عدد وات40ترانس مهتابی نو91

عدد وات400ترانس المپ گازی نو92

عددکلید برق باالبر و غیرهکارکرده92

عددالمپ کم مصرفنو93

عددالمپ رشته اینو94

عددپایه المپ مدادینو96

عددشیشه پروژکتورنو97

عددکلید تک پل توکار کارکردهکارکرده97

عددکلید دوپل توکار روکردهکارکرده99

Page : 4 of 23



:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عددمشعل گازی ترموکوپل دارکارکرده103

عددبست پالستیکی برقنو105

عددپریز صنعتی سه فازکارکرده105

عددسه شاخه صنعتی سه فازکارکرده106

عددعدددوشاخه تلفن 3+دو شاخه صنعتی تک فاز یادمجانینو107

عددپریز صنعتی تک فاز بادمجانینو107

عددکلید خاموش و روشننو108

عددکلید مینیاتوری تک فازکارکرده109

عددکلید مینیاتوری سه فازکارکرده109

عددسر پیچ المپکارکرده110

عددچهار راه برقی با کابلکارکرده110

عددچهارراهی محافظ دارکارکرده111

عددفولی کش نو115

متر4*10کابل افشان کارکرده122
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

متر4*4کابل خشک کارکرده128

متر4*6کابل خشک کارکرده129

مترشلنگ بادکارکرده132

متر آب 1شلنگ نو134

متر آب یاسامشکی  فشارقوی1شلنگ نو135

حلقهشلنگ قلمی ویبراتورکارکرده136

حلقهشلنگ ویبراتور بادیکارکرده137

حلقه میل37شلنگ ویبراتور کارکرده137

حلقه میل50شلنگ ویبراتور کارکرده138

عددیک شعله-چراغ ریانا دوشعله نو139

عددچراغ تونلینو140

عددگاز انبر آرماتور بندی کارکرده141

عددچراغ خطر آتش نشانی قرمزنو143

عددچراغ تک شعله بدون شیشهنو143

عددپریز وکلید ارت دار توکار کولر گازینو148

عددسه شاخه کولر گازینو148

عددپریز تو کار لگراندنو149

عددفتوسل روشنایینو150
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عدد(ورود وخروج)کلید اتصال تابلو برق نو158

عددتایمر قیچی و خم کنکارکرده159

دستگاه1500 دستگاه المپ گازی 3+400دستگاه المپ گازی 4پروژکتور کارکرده160

عددچراغ مهتابی تک شعلهنو160

عددچراغ مهتابی دو شعلهکارکرده161

عددچراغ مهتابی تک شعلهکارکرده161

عددچراغ مهتابی سه شعلهکارکرده162

عدد وات18سانت 60المپ مهتابینو163

عدد وات بلند40المپ مهتابی کارکرده164

عدد وات400المپ گازی کارکرده164

شاخه متری2داکت برقی تک سیم نو165

شاخه متری2روکش داکت نو166

شاخه متری2سانت 9داکت برقی عرض نو166

شاخه متری2سانت 2داکت برقی عرض نو167

شاخه متری3 سانت کانکس آلومینیومی 3زه ماهی پشت عرض نو167

عدد سانت3/5بست فلزی دیواری و سقفی کارکرده168

عدد40 نمره 90زانو پلیکا برق نو173

عدد3 شیشه ای بدون فنر 11المنت آجری بخاری برقی آجری نو175

عددمتری4-متری7-متری10فنر سیم کشی برق کارکرده175

عددگاز انبر پرسی کابلشو سایز پائیننو176
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عددانبر سوکت زننو176

عددفیوزکش برقکاریکارکرده177

عددسوکت تلفننو185

عددبست رول پالک سیم برقنو186

عدد4سرسیم نمره نو190

شاخه آمپر6ترمینال نمره نو194

شاخه آمپر کائوچویی25ترمینال نمره نو195

شاخه آمپر کائوچویی4ترمینال نمره نو195

شاخه آمپر کائوچویی10ترمینال نمره نو196

شاخه آمپر کائوچویی16ترمینال نمره نو196

شاخه آمپر بخاری برقی سماور5ترمینال چینی نو197

شاخهآمپر100ترمینال کارکرده197

عددترمینال کائوچی فشارقوی نو199

عدد(تاور) شاخه 4ترمینال مربع شکل کارکرده199
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عددسه راهی ترانس دار برقکارکرده210

عدد37*25*13تابلو مخابرات نو216

عدد26*25تابلو مخابرات نو217

عدد22*17*6/5تابلو مخابرات نو217

عدد31*25/5*6/5تابلو مخابرات نو218

عدد سوراخه6     50*30تابلو مخابرات فلزی نو222

عدد24*14جعبه تقسیم کائوچویی روکار نو223

عدد سانت7/5جعبه تقسیم چدنی گرد قطر نو225
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عدد7*7جعبه تقسیم پالستیکینو226

عدد(عدددرپوش ندارد10)کفشور چدنینو230

عدد4"کفشور پالستیکی نو230

عدد2"کفشور پالستیکی نو231

عدد سانت57گلدانی گلی سرچاه فاضالب قطر نو232

رول متر1عایق آهنی عرض نو232

شاخه سانت3/5قطر + سانت 50لوله خرطومی سیفون دستشویی طول نو234

عددسنگ روشویی کابینتی کوچک مرواریدنو235

مترسه حلقه مربوط به بانک+MDFالستیک دور پنجره نو236

عدددرجه90بست دیواری دستشویی نو240

جفتبست نگهدارنده سنگ روشویینو241

عدد1و3/4و1/2سری شیر فلکه نو241

عدد1/2*3/4سرشیلنگی گازبرنجی نو242

عدد1/2*1/2سرشیلنگی برنجی نو243

عدد3/4و1سرشیلنگی برنجی نو243

حلقه سانت4نوارچسب پرایمر لوله فوالدی عرض نو244

رول سانت15نوارچسب پرایمر عرض نو245

شاخهمتری1/5 -3/8شلنگ تقسیم آب کولر نو246

عدد عدد6توکار + عدد9کلیدبرق کولر روکارکارکرده246

عددشیربرنجی آب کولرنو247

عددچهارراهی و سه راهی آب پوشالنو247

عددممه ای آب کولر درهم کوچک بزرگنو248

عددمهر و شناور آب کولرنو248

عدد سایز2بست دیواری شوفاژ در نو249

عدد(مشعل دستی )فارسونکا کارکرده249

عددتبدیل پره شوفاژنو250

عددتبدیل شوفاژ از شوفاژ سوزن هواگیرینو251
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

عددسیفون زیر دستشویی کرمنو253

عددسیفون زیر دستشویی پالستیکینو254

عدد سانت25رابط خرطومی سیفون دستشویی نو254

عددکفشور سینی دستشویینو255

عدد میل10واشر الستیکی ضربه گیر فن کوئل قطر نو257

عدد(عددسالم2+عددکارکرده 2)1/2*1/2شیرپیستوال کارکرده258

عددشیرگازپیک نیکنو259

عدد روپیچ توپیچ1/2 درجه شیر پیستوال 90زانوی نو260

عدد(یکطرفه) 2"سوپاپ نو261

عدد چدنی4"شن گیر سرلوله آب کارکرده262

عدد2"صافی برنجی کارکرده263

عدد1 1/4شیریکطرفه نو264

عدد3/4شیر یکطرفه سه راهی نو265

عددعلم شیر دستشویینو267

عدد1/2*3/4مغزی تبدیل برنجی نو268

عددشیرمخلوط دستشویینو269

عددمغزی شیر مخلوطنو269

عددشیرمخلوط(پایه)زانونو270

عددعددبزرگ6+عددکوچک17دسته شیر گازی کارکرده273

عدد1"شیر گازینو274

Page : 11 of 23



:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

1سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو

رول18*120*45تورمرغی نو281

کیلوگرم متر4پالستیک عرض نو281

مترمربع(برای ساخت شابلون) متر 1/5فایبرگالس عرض نو282

کیلوگرم متر3گونی پالستیکی عرض نو282

رول20 طول 2/5ضخامت 120پشم شیشه عرض نو283

عدد80*190کمد دودرب فلزی کارکرده287

کیلوگرمرنگ روغنینو288

قوطیرنگ اسپرینو288

عددعدد1-1 1/2"+عدد3-2"قلم مویی رنگ نو289

متر متر1توری فنس عرض نو289

لیتر بهران20-50روغن موتور نو290

عدد75*180طبقه 5کتابخانه چوبی بدون درب کارکرده290

دستگاه2.4*9کانکس کارکرده291

عددشفت داخل سری شیلنگ ویبراتورنو293

عددفنر کوچک و بزرگ شلنگ ویبراتورنو293

عددرابط فنری کوپلینگ شیلنگ ویبراتورنو294

عدد.........رابط کوپلینگ نو296

عددشمعنو298

عدد(چپقی)سرشمع نو298

عددکلید خاموش و روشننو299

عددکوپلینگ شیلنگ باد کمپرسور یا ویبراتورنو300

متر قرقره1طناب هندل ویبراتور نو300

عددEy20باک بنزین ویبراتور نو301
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عددEy20هندل کامل ویبراتور نو301

متر تکه3شلنگ تراز نو302

متر تکه5شلنگ تراز کارکرده302

متر تکه10شلنگ کولر کارکرده303

عدد2000پست آمپر مزدا کارکرده304

عدددگمه استاپ شاخص نقشه بردارینو306

عددپیچ سه پایه دوربینکارکرده306

عددسه پایه دوربینکارکرده307

عددچراغ گاز تک شعلهکارکرده307

سیلندر کیلویی پیک نیک5کپسول گاز کارکرده308

سیلندر کیلویی پیک نیک3کپسول گاز کارکرده308

عدد48*48عدد1+54*54عدد1+70*70عدد1چراغ گاز رستورانی  کارکرده309

عدد(عددخراب1+عددسالم4)اجاق برقینو310

عددبخاری برقی سه شعلهکارکرده310

عددفانوسکارکرده311

عددسانت سفید50 میل 18بولت تمام رزوه نو313

عددسانت سفید24 میل 10بولت تمام رزوه نو313

عددمیل12پیچ و مهره بست داربست نو319

عدد سانت6 میل 16پیچ مهره گیره قالببندینو319

عدد سانت تخت خواب5میل 8پیچ و مهره و واشر  کارکرده320
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کیلوگرم سانت1میخ پرچ چکشی نو378

دستگاهپاناسونیک+ناسیونال+ سامسونگ14"تلویزیون رنگی کارکرده396

دستگاه(عددخراب1)پاناسونیک+سامسونگ+ صنام 21"تلویزیون رنگی کارکرده396

دستگاه متری0/5آنتن تلویزیون کارکرده397

عددپایه چرخدار کیسکارکرده398

دستگاهکیس کامپیوترکارکرده398

جلد A4زونکن کارکرده399

جلدA5زونکن کارکرده399

دستگاهکامپیوترUPSدستگاه کارکرده400

دستگاهدستگاه پرس کارتکارکرده400

دستگاهدستگاه پول شمارکارکرده401
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دستگاهتستر اسکناسکارکرده401

دستگاهدستگاه فنرزن تحریر مکانیکیکارکرده402

برگ80*120مقوای عایق بندینو403

عدد طبقه تحریر3کازیه کارکرده403

عدد شارپAR-016FTکارتریج نو404

عددپاناسونیکKX-FA83Eکارتریج نو404

عددپاناسونیکKX-FA84Eکارتریج کارکرده405

عددکارتریج شارژ نشدهکارکرده405

باکسCD+کابل سوکت دار و غیره در انواع مربوطه کامپیوترکارکرده406

عددنمراتورکارکرده407

بستهA4کارین نو407

عددعدد80پستی+A3-12+A4-20+A5-23پاکت نو408

برگ بسته3 رنگی A4کاغذ کپی نو409

برگبسته5 رنگی A5کاغذ کپی نو409

برگ بسته9 رنگی A3کاغذ کپی نو410

جلدA4پوشه مقوایی نو410

عدداسپری پاک کننده کامپیوترنو411

جلدA4پوشه پالستیکی نو411

جلدA4پوشه پالستیکی درب دار نو412

عددمیل20عدد30+میل15عدد50+میل10عدد40فنرتحریر نو412

عددعدد445فنری+عدد150 میل 15و12+عدد4و3میل 12شیرازه نو413

بستهعدد100هربستهA4طلقکارکرده413

بستهعدد200هربستهA3طلقکارکرده414

بستهعدد100هربسته A3کاور کارکرده415

رول سانت20کاغذ رول فاکس عرض کارکرده415

دستگاهکارت خوان کامپیوترکارکرده416

دستگاه رایترDVDکارکرده416

دستگاهمودمکارکرده417

دستگاهتقویت کنندهکارکرده417

دستگاهتستر کابل تلفن و کامپیوتر سوکت خورکارکرده418

دستگاهHP-1005پرینتر کارکرده419

دستگاهHP-1020پرینتر کارکرده420

دستگاهکیبورد کامپیوترکارکرده421

دستگاهعدد1 به تعداد KXF90عدد و1 به تعداد KXFL-612تلفن فاکس  کارکرده422

جفتاسپیکرکارکرده422

دستگاه220کوچک+دلی+شارپ+سی تی زن+ماشین حساب نوری کاسیوکارکرده423

دستگاهماشین حساب کارکرده423

عددجاچسبی بسته بندیکارکرده424

عددسانت30گونیا کارکرده424

عددهندسی(خط کش)شابلون کارکرده425

عددبسته بندی(ماشین دوخت)میخ کوب فنری کارکرده425

عددجای خودکار فنردار رومیزیکارکرده426
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بستهگیره فلزی پوشهنو426

عددگرم سرب پلمپ300+گاز انبر پمپ نو427

عددفن کامپیوترکارکرده427

عددسی پی یو مستر کامپیوترکارکرده428

عددپایه تقویم رومیزیکارکرده428

عددماشین دوخت تحریرکارکرده429

عددجاچسبی تحریرکارکرده429

عددپانچ تحریرکارکرده430

عددسوزن کشکارکرده430

عددجای سوزنی تحریرکارکرده431

عددجای یادداشتیکارکرده431

دستگاه(عددخراب16+عددسالم 18)گوشی بیسیم کنوود با شارژکارکرده432

عددباطری بیسیم کنوودکارکرده433

دستگاهتلفن رومیزی معمولیکارکرده434

دستگاهعدد1خط میکروتل 12+عدد3خطپاناسونیک12+عدد1 خط گلزست10تلفن دیجیتال کارکرده434

دستگاهSF-7350دستگاه کپی شارپکارکرده436

عددعدد6لیتری5+عدد6لیتری10کلمن آب کارکرده436

عددسرنددستیکارکرده437

عددوسایل لوالی درب نمای شیشهای بانکنو439

عدد125*110سیفون پلیکا نو439

عدد63 درجه نمره 45سه راهی پلیکا نو450
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عدد110*110 درجه 90سه راهی پلیکا نو452

عدد110*63 درجه 45سه راهی تبدیل پلیکا نو454

عدد250*200 تبدیل پلیکا  نو458

عدد110 درجه 45زانوپلی اتیلن نو459

عدد110*63تبدیل پلی اتیلن نو460

عدد63 درجه 45زانوپلی اتیلن نو460

عدد63 درجه 90زانوپلی اتیلن نو461

عدد110 درجه 90زانوپلی اتیلن نو461

عدد63*63 درجه 45سه راه پلی اتیلن نو462

عدد110*63 درجه 45سه راه تبدیل نو462

عدد110*110 درجه 90سه راه پلی اتیلن نو463

عددجعبه کاردکس انبارکارکرده464

عدد سانت18چرخ ثابت و گردان توپر قطر نو465

عدد سانت20چرخ گردان توپر قطر کارکرده465

عدد سانت20چرخ ثابت توپر قطر کارکرده466

عدد سانت15چرخ گردان توپر قطر کارکرده466

عدد سانت15چرخ ثابت توپر قطر کارکرده467

عدد سانت25چرخ ثابت قطر کارکرده467

عدد سانت24قطر  (الستیک رینگ)چرخ نو468

عدد سانت10چرخ موتور جوشی با شاسی قطر کارکرده468

عدد سانت10چرخ قطر کارکرده469

عدد تن حمل ونقل10چرخ بلبرینگی کارکرده469

عدد کیلویی250قپان کارکرده470

عدد کیلویی20ترازوی کفه ای کارکرده470

متر سانت100پارچه برزنتی عرض نو471

عددپرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایراننو471

عددچراغ نفتی آترانو472

عددزیر پایی میز تحریر اداریکارکرده472

عددرخت آویز دیوارینو473

عددآئینه دیواری بزرگنو473

عددسبدپالستیکی بزرگکارکرده476
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عددپالستیکی کوچک (زباله)جای آشغال کارکرده476

عددجای آشغال استیل متوسطنو477

مترمربع متر1چتایی عرض نو478

عدد پلیمر20درپوش پالستیکی نمره نو478

عددپلیمر20بوشن نمره نو479

عدد پلیمر20 درجه نمره 90زانو پلیمر نو481

عدد پلیمر20 درجه نمره 45زانو پلیمر نو481

عدد پلیمر20زانو پل نمره نو482

عدد پلیمر20سه راه نمره نو484

عدد32رابط پلی اتیلن نمره نو488

عدد32سه راه پلی اتیلن نمره کارکرده489

عدد32*1*32سه راه تبدیل پلی اتیلن کارکرده489

عدد32*32 درجه 90زانو پلی اتیلن کارکرده490

عدد40*40رابط پلی اتیلن نمره کارکرده495

عدد40 درجه نمره90زانو پلی اتیلن نو498

عدد75 درجه نمره90زانو پلی اتیلن نو499

عدد63 درجه نمره90زانو پلی اتیلن نو499

عدد63*25کمربند پلی اتیلن نو500
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عدد80شن گیر پلی اتیلننو503

عدد110*63رابط پلی اتیلن نو503

عدد63سه راه پلی اتیلن نو504

عدد90رابط پلی اتیلن نو506

عدد110 درجه 90زانو نو506

عدد110 درجه 90سه راه پلی اتیلن نو507

دستگاه1"الکترو پمپ لورا کارکرده524

دستگاه1"الکترو پمپ کارکرده524

دستگاه(عددخراب1+عددسالم1)2"کف کش کارکرده525
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دستگاه50*50هواکشکارکرده528

دستگاهویبراتور روبین+ویبراتور هندا کارکرده530

دستگاهلیتر10سمپاش بنزینی کوله ای کارکرده531

دستگاهموس+کیبورد+کیس+17"مانیتور تخت کارکرده532

دستگاه2/2kwالکترو موتور تک فاز کارکرده533

دستگاهسیلندر پمپ بادکارکرده534

عددمتری30مترفلزی کارکرده535

عدد متر1/5سیم بکسل دو سر حلقه کارکرده536

حلقه10و8سیم بکسل نمره کارکرده537

متر دو حلقه10و8سیم بکسل نمره نو537

حلقه متری3 حلقه 4سیم بکسل کارکرده538

حلقهسرحلقه جرثقیل2سیم بکسل کارکرده539

حلقه متری2/5سرحلقه یک اتصال 2سیم بکسل کارکرده539

حلقه(خراب)متری1/5سرحلقه 2سیم بکسل کارکرده540

حلقهمتری3سیم بکسل یکسرحلقه یکسر قالب کارکرده541

حلقهمتری2سرحلقه قالب دار یک اتصال 2سیم بکسل کارکرده542

حلقهمتری1سیم بکسل یکسر اتصال کارکرده542

عددگیره سه پایه لولهکارکرده543

عددFآچار کارکرده543

عدد کشو فلزی4فایل کارکرده545

عدد کشو فلزی3فایل کارکرده545

عدد  کشو1       90*60میزتحریر فلزیکارکرده546

عدد کشو4      150*70میزتحریر فلزیکارکرده546

عدد کشو5      150*70میزتحریر فلزیکارکرده547

عدد38*82*38 طبقه 2گاو صندوق کارکرده547

عددکشو4  160*80میز تحریر چوبی کارکرده548

عدد بدون کشو90*160میزکنفرانس کارکرده548

عدد320*110میز رستورانی کارکرده549

عددصندلی گردانکارکرده549

عددصندلی فلزی ثابتکارکرده550

عدد  عسلی60*55*40میز جلو مبلی کارکرده550

عدد شعله3گاز کابینت دار کارکرده551
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عدد(عددتعمیری1+عددسالم4)95*90وایت برد کارکرده552

عدد210*190ورق پلی کربنات هالو آیدا نو553

عددسطل آشغال بزرگ پالستیکیکارکرده554

دستگاه فوت5یخچال کارکرده554

دستگاه فوت جنرال استیل سالم12یخچال کارکرده555

سیلندر کیلویی 11کپسول گاز کارکرده555

دستگاه آجنرال18000کولر گازی کارکرده556

دستگاه(عددآکبند1)1200کولر آبی کارکرده556

سیلندرکپسول هواکارکرده557

عددمیزتحریرچوبی بدون کشو کارکرده558

عددصندلی چوبی ثابتکارکرده559
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