
:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

دستگاه12*2/5کانکس کارکرده2

عددفرغون فقط شاسیکارکرده7

عدد60*128*130مخزن آب سیاه  کارکرده13

عدد کیلو40پایه کولر فلزی هر پایه کارکرده16

لنگهدرب آلومینیومیکارکرده18

عدددرب آهنی ولنگه درب ازنبشیکارکرده21

عدد مترمکعب گیربکس دار0/5باکت بتن کارکرده28

دستگاه مترمکعبی چرخدار1/3بتن ایر کارکرده29

دستگاه تکه3دستگاه تزریق گروت کارکرده31

عدد  تمام چوبی90*160 (نهار خوری)میزکنفرانس کارکرده34

کیلوگرم رول1سیم خاردار  نو49

مترمربعتکه20 متربریده 1/5مترو2 متری 6-1ساندویچ پانل تکه کارکرده50

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

دستگاه لیتری1100مخزن چرخدار سیار گازوئیل کارکرده52

دستگاه90kwaموتور ژنراتور لیالند کارکرده53

دستگاه40kwaموتور ژنراتور پرکینز کارکرده54

دستگاه چرخ سیار4قیچی انتظاری برقی کارکرده55

دستگاه26قیچی فارس قالب برقی کارکرده56

دستگاهخم کن برقی فارس قالبکارکرده57

دستگاهانتظاری (خاموت زن)خم کن برقی کارکرده58

دستگاه  سه فاز5kwالکترو پمپ کارکرده61

دستگاهکمپکتورکارکرده64

دستگاه70*50*20 پریز کامل 9تابلو برق سایتی کارکرده67

دستگاه120*90*25تابلو اصلی سایت برق کامل کارکرده69

دستگاهدوربین توتال سوکیا با منشورکارکرده70

دستگاه لیتری با پایه50آبگرمکن برقی آزمون کارکرده71

دستگاهسوئیچرکارکرده72

دستگاهتابلو فلزی کارکرده در انواعکارکرده75

رشته متری3زنجیر یکسر قالب آمریکایی کارکرده76

دستگاه لیتر200کمپرسور باد کارکرده77

عددپیسوله رنگکارکرده78

مترشلنگ کارکردهکارکرده79

دستگاهمینی فرز بوشکارکرده80

دستگاهگیره رومیزی+سه نظام+دستگاه دریل ثابت اتوماتیک کارکرده82

دستگاه آمپر600گام الکترونیک  (ریکتی فایر)موتور جوش کارکرده84
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

دستگاهسنگ فرز بزرگ بوش وتوسن کارکرده86

دستگاهسنگ انگشتی متابوکارکرده88

دستگاهسنگ رومیزی محککارکرده89

دستگاهپرچ کن رنگ زردکارکرده90

عدد20کولیس ساعتی کارکرده91

سری متر5شیلنگ +مانومتر+سرپیک بوتانکارکرده93

عددگونیا فلزیکارکرده94

عدد سانت52و38 و25دسته حدیده کارکرده95

عدد1 1/4+10+16+27حدیده کارکرده96

عدد سانت48دسته قالویز کارکرده97

عدد16عدد1+10 عدد3+14عدد3دسته قالویز کارکرده98

عدد4*13سه نظام کارکرده100
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عدددسته بکس متحرککارکرده101

دست تایی6آچار آلن کارکرده102

عددکمان ارهکارکرده103

عدد450-60آچار شالقیکارکرده104

عدد12آچار فرانسه کارکرده105

عددپیچ گوشتی تخت چهار سو ضربه ایکارکرده106

عددسیم چین چند کارهکارکرده107

عددانبردستکارکرده108

عددسوهان تختکارکرده109

عددآچار دو سر رینگکارکرده110

عددآچار دو سر تختکارکرده111

عددآچار یکسر تخت یکسر رینگکارکرده112

متر4*8کابل کارکرده113

دستگاههیلتی بوش با قلمکارکرده115

دستگاهموتور جوش کارترانس چرخدارکارکرده116

دستگاهموتور جوش روغنی کارکرده117

دستگاهشارژ باطری ماشینکارکرده118

دستگاهاره آتشینکارکرده119

دستگاهAR-1118دستگاه کپی شارپکارکرده123

عدد50*100میز چوبی جلو مبلی کارکرده124

دست طبقه کامل2تخت کارکرده126

دست طبقه کامل1تخت کارکرده127
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

شاخهلوله فنس افقی کارکرده129

دستگاهسانترال پاناسونیککارکرده133

عدد(عددسالم2) متری5و4و2و3نردبان چوبی کارکرده146

عدد متری2.5نردبان فلزی دو طرفه کارکرده147

عدد متری3نردبان فلزی کارکرده148

عددویبراتور برقیکارکرده149
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددسنگ روشوییکارکرده153

عدد500عددپروژکتور1+1500عدد پروژکتور 17کارکرده154

عددشمشه آلومینیومی کارکرده156

دستگاه4500کولر آبی کارکرده159

دستگاه3500کولر آبی کارکرده160

عدد سانت گالوانیزه40 متری عرض 2سینی کابل نو161

دستگاهباالبرکارکرده174

شاخهمتری6  1"لوله فوالدی نو177

شاخهمتری6 2  1/2"لوله فوالدی نو180

شاخهمتری6 شاخه 7      1"لوله گالوانیزه نو192

شاخهمتری6     3نبشی نو199

متر  4نبشی نو200
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

شاخه متری6چهارچوب فرانسوی نو201

عدد لیتری روغنی220بشکه آهنی کارکرده205

عددسیخ کبابکارکرده214

عدد80*190کمد دو درب فلزی بایگانی کارکرده226

عدد(سنجاقک)پین مغزی پایه فریمکارکرده227

متر10*10پروفیل کارکرده228

مترشاخه4....8*8پروفیل کارکرده229

مترشاخه3       3*3نبشی نو233

متر3/5نبشی نو234

متر متری3چوب گرد نو235

شاخه متری6   چوب 7*5چهارتراش نو236

عدد(عددشکسته 3) متر4سانت در 25تخته زیرپایی  نو237

عددبست گردان لوله داربستکارکرده242

عدد پیچ لوله داربست4بست کارکرده243

عددرابط لوله داربستکارکرده247
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
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عددسبدباالبرکارکرده252

دستگاه2.5*8کانکس کارکرده256

عدد خانه4پریز کابل دار کارکرده257

دستگاهآمپرشارژباطری500ترانس کارکرده258

عددسانتی 30خط کش فلزی کارکرده265

عدد120*250میز کنفرانس چوبی کارکرده267

عددمیخ کش کارکرده268

عددفنر پانچ پالستیکی کارکرده269

عددشیرازه کارکرده270

عددسطل آشغال توری کارکرده271

عددصندلی چوبی ثابت دسته دارکارکرده274

عدد(زیرنویس)تخته کار کارکرده275

عدد70*150 کشو فلزی 4میزتحریر کارکرده276

عددصندلی ثابت فلزیکارکرده277

حلقهقرمز-تسمه جرثقیل زردکارکرده278

حلقه طبقه فلزی ثابت3کازیه کارکرده279

عدد تن10جیم پالک کارکرده281

عدد(تاور) متری جرثقیل 1سیم بکسل دو سر حلقه کارکرده282

عدد(تاور) متری جرثقیل 5سیم بکسل دو سر حلقه کارکرده283

عددحلقه فلزی تاورکارکرده284

عدددیلم از جنس میلگردکارکرده285

عدددیلم از جنس فوالدکارکرده286
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عدد(فلکه) متری فاضالب 1 گوش دسته دار 4آچار کارکرده287

عددآچار قالب مرسلکارکرده288

حلقهطنابکارکرده289

متر2.5*2کابل سیارکارکرده290

مترتکه3کابل اتصال کارکرده291

متر2.5*4کابل کارکرده292

دستشیلنگ خراب+مانومتر+سرپیک بوتانکارکرده295

حلقه متری جرثقیل4/5+ متری1/5زنجیر یکسر قالب کارکرده296

حلقهمتری 6+ متری5زنجیر دو سر قالب کارکرده297

حلقهمتری جرثقیل2/5زنجیر یکسر قالب کارکرده298

دستگاهD-70745بتن کنی بوش بزرگ کارکرده299

دستگاهTE706بتن کنی هیلتی کارکرده300
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2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

دستگاه دوکارهTE-76بتن کنی هیلتی کارکرده301

دستگاهاتوی لوله کشی پلیمر ساخت ترکیهکارکرده302

دستگاهDX-460تفنگ هیلتی کارکرده303

دستگاهTE-76هیلتی چرخشی کارکرده304

شاخهمتری2الی1.7لوله داربست کارکرده305

شاخهمتری2.5لوله داربست کارکرده306

شاخهمتری4الی 3.5لوله داربست کارکرده307

دستگاهTE-2دریل هیلتی  کارکرده308

دستگاهسماور برقی کارکرده309

مترکابل انبرکارکرده310

دستگاهدریل شارژیکارکرده311

دستگاهLAX-20ترازیاب لیزری نو312

دستگاهتیغ اره دستی برقی چوب بر زرد رنگکارکرده313

دستگاهپیسوله شارژی برقینو316

دستگاهآمپر200ریکتی فایر سیار کارکرده317

عدد مکانیکی2"عدد1+1"عدد1+2"عدد1لوله بر کارکرده318

عددمتری کالیبره5مترنو319

عددزاویه سنجنو320

عددمیکرومترساخت چینکارکرده321

عددسانت30کولیس کارکرده322

عددسانت20کولیس کارکرده323

دستگاه(فقط باد سرد)برقی ( شعله3)بلور کارکرده324
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

دستگاهترمز مگسی تاورکارکرده325

عددشیار5 عددنوک تیز         5+عددنوک پهن4+ سانت40الی 30قلم هیلتی کارکرده326

عددقلم هیلتی مضرسکارکرده327

عددقلم هیلتی چرخشیکارکرده328

عدد کیلویی10پتک کارکرده329

عددکیلویی2عدد3+کیلویی1عدد2+ کیلویی0/5عدد1چکش کارکرده330

عدد کیلویی5پتک کارکرده331

عددمته الماسه دریل هیلتی چرخشیکارکرده333

عددعددآچارآلن2+عددفازمتر5+سو2عدد23+سو4عدد17پیچ گوشتیکارکرده334

عددموکت برکارکرده335

عددانبردستکارکرده336

عددانبرخارجمع کنکارکرده337

عدددم باریککارکرده338

عددجوالدوزکارکرده339

دست10-32آچاربکس کامل کارکرده340

عددگالویزگردانکارکرده341

دست عدد  استیل7دوسررینگ + عدد8آچار تخت کارکرده342

عدد22-20عدد1+23-21عدد6آچار دو سر رینگ  کارکرده343

عددآچار تختکارکرده344

عدد میل دسته آبی25میل فرانسه و250آچار فرانسهکارکرده345

عددFARAانبرقفلی کارکرده346

دستآچار خورشیدیکارکرده347
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددآچار آلن کارکرده348

عدد(عددالماسه4+عددآهنی47)مته آهنینو349

عدد24"آچار شالقیکارکرده350

Page : 12 of 28



:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عدد18"آچارشالقی کارکرده351

متر8*4و3*4و2.5*4کابلهای کارکرده352

عدد  دو سررینگ24-27و28-25و30-32و1 1/8آچاررینگ کارکرده353

عدد2-41نمره 1-36یکسر تخت نمره 1/8آچاریکسر رینگ کارکرده354

عددسوهان گرد وتختکارکرده357

عددسوهان چوبکارکرده358

عدد عدد کارخانه ای4+عدد دست ساز1قیچی ورق بر کارکرده359

دستگاه تکه داخل جعبه25دستگاه پرس کابلشو نو360

دستگاه تکه داخل جعبه25دستگاه پرس کابلشو کارکرده361

دستتکه با جعبه آهنی مشکی23آچار بکس نو362

دستتکه با جعبه قرمز22آچار بکس کارکرده363

عددگریس پمپ دستیکارکرده364

عددسه پایه دوربین فلزی نقشه برداریکارکرده365

عددژالون نقشه برداریکارکرده366

عددژالون دو پایه نقشه برداریکارکرده367

عددتراز سه گوس نقشه برداریکارکرده368

عددمنشور  نقشه برداریکارکرده369

دستگاهمینی منشور با پایه نقشه برداریکارکرده370

دستگاهTOKYO -B1 4371دوربین ترازیاب الیکا  کارکرده372

دستگاهTCR-705 66744دوربین توتال الیکا کارکرده373

عددشاخص آلومینیومی کارکرده374

عددکیف سی دی کارکرده375
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددشاخص نقشه برداری جدیدکارکرده376

عدد200*195کمد فلزی دو درب کارکرده380

عددعددچوبی1+عدد11رخت آویز ایستاده فلزیکارکرده382

عددکنترل تلویزیون  داخل فایلنو390

عدد سانت  داخل فایل30خط کش فلزی  نو391

عدد سانت  داخل فایل50خط کش فلزی  نو392

عددکاردک نامه باز کن  داخل فایلنو393

جلد  داخل فایلA4دفتر انبار نو394

جلد  داخل فایلA4دفتر معین نو395

جلد  داخل فایلA5دفتر معین نو396

جلد  داخل فایلA4دفتر حضور غیاب نو397

جلد  داخل فایلA5دفتر راهنما نو398

جلد  داخل فایلA4کارتابل نو399

بستهعدد  داخل فایل200      10*8کاور کارت شناسایی نو400
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 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددتیغه موکت برنو401

عدد(کاتر کاغذ)تیغه برش کاغذ نو402

دستگاهگوشی همرا نوکیاکارکرده404

عدد10ماشین دوخت کوچک نمره نو405

عدد(اشل مهندسی)خط کش سه گوش نو406

عددفالپی مکسلنو408

عددمداد قرمزنو409

عددمداد مشکینو410

عددماژیک روغنینو411

عددمشکی+آبی+سبز+ماژیک وایت برد قرمزنو412

عددروان نویس قرمزنو413

عددالک غلط گیرنو414

عددماژیک های الیتنو415

عددقرمز, خودکار مشکی نو416

حلقه سانت5نوار چسب عرض نو417

حلقهنوار چسب تحریرنو418

عددچسب ماتیکینو419

بستهاتیکتنو420

عددپاک کن مدادنو421

رول سانت21کاغذ رولی فاکس عرض نو422

رول سانت26کاغذ رولی فاکس عرض نو423

عددمهر تاریخ زننو424
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

بستهاتیکت پوشهنو425

عدداستامپ+ جوهر استامپنو426

عددجوهر خودنویسنو427

عدد1بسته7+0/9عدد12+قرمز0/7عدد3+0/7عدد35+0/3عدد8نوک مداد نو428

بسته10سوزن ماشین دوخت نمره نو429

بسته24/6سوزن ماشین دوخت نمره نو430

بسته23/8سوزن ماشین دوخت نمره نو431

بستهسوزن ته گردنو432

بستهعددکوچک20+عددبزرگ5کلیپس تحریر نو433

بسته بسته کوچک7+بسته متوسط9+بسته بزرگ4گیره دو پا نو434

عددمیخ کش کارکرده435

عددصندلی پالستیکیکارکرده436

عددفانوسکارکرده437

عددجعبه کمکهای اولیه فلزیکارکرده438

عددتخت چوبی یکنفره ثابتکارکرده439

تختهپتو معمولیکارکرده440

عددکمد چوبیکارکرده441

عددمیز پالستیکیکارکرده442

تخته(پارگی دارد) ماشینی 3*4فرش کارکرده444

تخته2*3رو فرشی کارکرده445

عددچراغ قوه شارژیکارکرده447
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددکتری بزرگکارکرده454

عددقوری چینی بزرگکارکرده455

عدد( عدد چینی1+عدد استیل)قندان کارکرده456

عددقاشق و چنگالکارکرده457

عددکارد میوه خوری و غیرهکارکرده458

عدداستکان شیشه ای و لیوانکارکرده459

عددکاسه استیلکارکرده460

عددسه راهی محافظ دارکارکرده462

عددگوشت کوب آبگوشتیکارکرده463

دستگاه6*2/5کانکس کارکرده464

عددجای لیوانکارکرده465

عددبدنه چراغ هالوژنکارکرده466

عددلیتری 100دبه آب شیر دار کارکرده467

عدددسته پک گازی بلندکارکرده470

عددرگالتورفشارقوی باشیلنگکارکرده471

عددبخاری گازی بزرگ به همراه لوله کارکرده472

عددصندلی فلزی مبلی دسته دار  ثابتکارکرده473

عددصندلی مبلی دسته دار  ثابتکارکرده474

عددبخاری گازی کوچک به همراه لوله کارکرده475

عددجای قاشق وچنگالکارکرده476

دستگاه ترافیکی   توالت دارد12*2/9کانکس کارکرده477

عددآب کشکارکرده478

Page : 17 of 28



:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عدد45*45*60 کشو تمام چوبی  3میز بغلی کارکرده482

عددزیر پاییکارکرده483

عدد185*90میز نهار خوری تمام چوبیکارکرده494
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

جام68*125+75*150 میل 5شیشه کارکرده502

عدد85*100تخته وایت برد کارکرده507

عددطبقه5 180*80کتابخانه چوبی درب شیشه ای کارکرده508

عددپیاله ماست خوری کارکرده510

عددکشو4    150*70میز تحریر فلزی رویه چوبی کارکرده511

عددماشه ذغالکارکرده512

عدد شعله رومیزی3چراغ گاز کارکرده515

عددتخت فلزی ثابت دست ساز غیر استانداردکارکرده516

عددمحافظ چهارخانه برقکارکرده518

عدددرب بازکنکارکرده519

دستگاه40دستگاه میلگرد بر فارس قالب کارکرده520

عددفنجان با زیرفنجانیکارکرده521

عدد لیتری 400منبع آب گالوانیزه نو522

دستگاهFLATRON20" W-2061مانیتور کارکرده523

شاخه متری6لوله داربست کارکرده526

شاخه متری6-5لوله داربست کارکرده527

شاخهمتری4-4/5لوله داربست کارکرده528

شاخهمتری3-3/5لوله داربست کارکرده529

شاخهمتری2/5-3لوله داربست کارکرده530

شاخه متری2-2/5لوله داربست کارکرده531

عددکاردآشپزخانهکارکرده534

عددگوشت کوبکارکرده535
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددفنجان کریستالکارکرده536

عددمتری3پایه فریم کارکرده539

عدد متری2/5پایه فریم کارکرده540

عدد متری2پایه فریم کارکرده541

عدد متری1/1پایه فریم کارکرده542

عدد متری1/5پایه فریم کارکرده543

عدد سانت95دسته فریم کارکرده547

عدد سانت140دسته فریم کارکرده548

عدد سانت150دسته فریم کارکرده550
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددمتری2.5دسته فریمکارکرده551

عدد متری1سولجر کارکرده555

عدد متری1/5سولجر کارکرده556

عدد متری2سولجر کارکرده557

عدد متری2/5سولجر کارکرده558

عدد متری 3سولجر کارکرده559

عدد متری3  اندازه Tجک آبی کارکرده560

عدد100*50قالب تخت کارکرده566

عدد100*40قالب تخت کارکرده567

عدد100*30قالب تخت کارکرده568

عدد100*25قالب تخت کارکرده569

عدد100*20قالب تخت کارکرده570

عدد100*15قالب تخت کارکرده571

عدد100*10قالب تخت کارکرده572

عدد100*35قالب تخت کارکرده574

عدد100*45قالب تخت کارکرده575

عدد50*50قالب تخت کارکرده582

عددکفگیر روحی کارکرده587

عدد150*30قالب تخت کارکرده593
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:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عدد100*10*10کنج داخلی کارکرده603

عدد100*5*5کنج خارجی  کارکرده604

عدد100*10*5کنج خارجی  کارکرده605

عدد50*10*10کنج داخلی کارکرده607

عدد100*10*10کنج خارجی کارکرده609

عدد100*15*10کنج خارجی کارکرده610

عدد100*15*15کنج داخلی کارکرده611

عدد متری1نبشی پانچ شده کارکرده615

عدد متری1/5نبشی پانچ شده کارکرده616

عدد100*100متری  1 درجه   90قید ستون کارکرده619

عددسکوی بتن ریزی کوچک قرمزرنگ وابی کارکرده621

عدد18*100قالب فیلر کارکرده624

عدد(فیلر) 50و40و30قالب فلز بریده کارکرده625

جفتپین گوه قالبکارکرده630

عدد(سانتی 100عدد116سانتی و70عدد102)سانت70 سانت و100بولت کارکرده634

عدد سانت120بولت کارکرده635

عدد سانت150بولت کارکرده636

عدد سانت220بولت کارکرده637

عددبولت عصاییکارکرده638

عددواشر کاسه ای دو سر لوله خورکارکرده640

عدد10*10واشر کاسه ای کارکرده641

عددمهره خروسکیکارکرده642
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددکفشککارکرده643

عددمغزی فرم تک سوراخ کوچککارکرده644

عددمغزی فرم تک سوراخ بزرگکارکرده645

عدد15*15واشر کاسه ای کارکرده646

عدد(رزوه ای ) سانت40سرجک کارکرده648

عددپایه سرجککارکرده649

عددگیره قالب بندی کارکرده650
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددمیوه خوری چینیکارکرده653

عددگاری دو چرخکارکرده654

عددکاله ایمنی سفیدکارکرده655

عددکاله ایمنی قرمزکارکرده656

عددکاله ایمنی زردکارکرده657

عددکاله ایمنی نارنجیکارکرده658

عددکاله ایمنی سبز معمولیکارکرده659

عددکاله ایمنی آبیکارکرده660

عدد سانت منهول فاضالب60دریچه چدنی و رینگ چدنی قطر کارکرده662

برگ مترمربع1 سانت   3*3مش چشمه کارکرده664

مترمربعکاشی و سرامیک درهمکارکرده666

مترمربع در دو نوع30*30موزائیک کارکرده667

مترطولمترمربع20 سانت مرمریت سفید 10سنگ قرنیز عرض کارکرده668

دستگاه15   ایران 21ل797مزدا دو کابین به شماره کارکرده671

دستگاهمتری زرد رنگ6کانتینر کارکرده672

دستگاهمتری طوسی رنگ6کانتینر کارکرده673

عددسوپ خوری کریستالکارکرده674

عددپارچ کریستالکارکرده675

عدددیس کریستالکارکرده676

عدد3آلن نمره کارکرده679

عددآچارخورشیدی قلمکارکرده680

عددکالهک مته کارکرده681
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عدد نفره8  چوبی 185*90میز نهار خوری کارکرده683

عددتیغه سه گوش پیچ بریکارکرده684

عددمبل یکنفرهکارکرده685

دستگاه موتوره2جارو برقی صنعتی کارکرده686

عددقلم گیر برش کارکرده688

عددشمشه ابزارتراشکارکرده689

عدد110*55میزجلومبلی چوبی کارکرده690

عددمیز اتوکارکرده691

دستگاهاتو بخار استارکارکرده692

عددمته مرغک کارکرده693

دستگاه سامسونگDVDدستگاه کارکرده695

عدد متری فلزی2/5نردبان کارکرده696

عددتیقچه الما س چهارگوشکارکرده697

دستگاهماشین لباس شویی دو قلو هایرکارکرده698

عددتیقچه الماس سه گوش سوراخدارکارکرده699
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

تخته3*2فرش کارکرده701

عددآئینه دیواریکارکرده703

عددلگن پالستیکیکارکرده704

عدد50*30*60میز زیر تلفنی دو طبقه کارکرده705

متر  سیاه1/2شلنگ آب کارکرده706

دستگاهسبزی خورد کن رستورانیکارکرده707

تخته متری9روفرشی کارکرده708

عددتیقچه الماس سه گوشکارکرده709

عددآلن کارکرده710

عددمته آهنی کارکرده711

عددمته دنباله مخرطیکارکرده712

عددبیلکارکرده713

عددکابل سیارسه شاخه صنعتی کارکرده714

عددقلم داخل تراشکارکرده715

عددقلم روتراشکارکرده716

عددساعت دیواریکارکرده717

عددگام سنجکارکرده718

عددقاشق چای خوری ومرباخوریکارکرده719

عددقاشق و چنگالکارکرده720

عددsokkhshab/cدوربین کارکرده721

عددسیخ کبابکارکرده722

عدد375آچارفرانسه کارکرده723

Page : 26 of 28



:مبدا 

واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

عددسبد پالستیکیکارکرده725

عددکتری استیل بزرگ و کوچککارکرده726

دستگاهوسایل آپاراتکارکرده727

عددمقره برقکارکرده728

عدد نفره8قابلمه تفلون کارکرده729

عددشیر گرمکن رومیکارکرده730

عددکاسه ساالد خوری مالمینکارکرده732

عددرندهکارکرده733

عددبشقاب چینی و بلوروکریستال وآرکوپال کارکرده734

عددسینی مالمینکارکرده735

عددپیش دستیکارکرده736

عدد........تخته کارکارکرده737

عددسینی استیل کوچک وبزرگکارکرده739

عددسبد پالستیکیکارکرده740

عددجای نان پالستیکیکارکرده741

تختهپتوی گلبافتکارکرده742

عددبالشکارکرده743

عددپتوی معمولیکارکرده744

عددتشککارکرده745

عددانبر استیل ساالدکارکرده747

عدد متری چوبی دوطرفه 2نردبان کارکرده748

عدد متری چوبی دوطرفه 3نردبان کارکرده749
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واحدمشخصاتوضعیت کاالردیف

 صورت ریز اموال شرکت ساختمانی میشو
2سوله   قسمت -داخل انبار-سهالن 

دستگاهبخاری گازی ایستادهکارکرده750

 جمع
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