
۹شماره صفحه روزنامه تهران:   ۷۹۸۹۲شماره روزنامه:   ۰۳/۳۷/۹۰۹۹تاريخ انتشار:    

 
   

 

۷ از ۹ صفحه 

 
مراجعه  يآگه يتوليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در انتها PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 نماييد 

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي كه از  

تقديم  مفاد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در تهران و 

شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي تسليم روزنامه 

لهذا اين مرجع  هيچگونه  .رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

 .دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و ندارد

 

 ۹۰۹۹۰۳۸۰۳۳۳۹۳۳۹۸۷۲شماره نامه اداره ثبت:  ۸/۷/۹۰۹۹تاريخ نامه اداره ثبت: 

 آگهي تقاضاي ثبت عالمت تجاري

 

عالمت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده  ۹۲/۳۲/۹۰۹۸مورخ:  ۹۰۹۸۰۳۹۰۳۳۳۹۳۵۸۲۷۰به موجب اظهارنامه ثبت عالمت به شماره 

، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر  ۹۵منطقه  -نشاني: استان تهران %(  ۷۳مالک اظهارنامه: آقاي ايمان عباس زاده مطلق عراقي ) است. 

، طبقه سوم ، واحد جنوب غربي تابعيت: ايران مالک اظهارنامه:  ۹۹۹تهران، محله شهيد عراقي ، خيابان شهيد عراقي ، بن بست اركيده ، پالک 

نشاني: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، محله ميدان شهدا ، خيابان شهيد برادران %(  ۷۳ود مدبري فرد ) آقاي مسع

نشاني: %(  ۷۳، طبقه اول تابعيت: ايران مالک اظهارنامه: آقاي عليرضا پارسائي اطهر )  ۰۰كفايي اماني ، خيابان شهيد همايون ناطقي ، پالک 

هران ، شهرستان ري ، بخش خاوران ، دهستان خاوران شرقي ، روستا سايت خاوران، محله شهرک صنعتي خاوارن ، خيابان سايت چوب استان ت

نشاني: استان تهران ، %(  ۷۳، طبقه همكف تابعيت: ايران مالک اظهارنامه: آقاي مهران قناد )  ۰۰۷۰خيابان چناران يكم ، پالک  ، (Eفروشان )

، طبقه سوم ، واحد جنوب غربي  ۹۹۹ن ، بخش مركزي ، شهر تهران، شهيد عراقي ، خيابان شهيد عراقي ، بن بست اركيده ، پالک شهرستان تهرا

، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران،  ۹۵منطقه  -نشاني: استان تهران %(  ۷۳تابعيت: ايران مالک اظهارنامه: آقاي اميرسعيد خلقتي ) 

، طبقه سوم ، واحد جنوب غربي تابعيت: ايران نماينده قانوني: آقاي  ۹۹۹ي ، خيابان شهيد عراقي ، بن بست اركيده ، پالک محله شهيد عراق

 ۹۹۹مهران قناد نشاني: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، شهيد عراقي ، خيابان شهيد عراقي ، بن بست اركيده ، پالک 

حد جنوب غربي اجزاء عالمت: يک شش ضلعي سفيد با دور خط پهن قرمز رنگ كه داخل آن نيز يک سه ضلعي قرمز رنگ ، طبقه سوم ، وا

به التين نوشته شده است طبق نمونه. كاالها / خدمات / طبقه /  LECOطراحي شده است و در قسمت پايين آن لكو به رنگ مشكي به فارسي و 

پوش پاركت، نرده چوبي، پانلهاي چوبي، كفپوشهاي چوبي، ديوارهاي دو جداره چوبي، چوب نيمه كار كف پوش پاركت، كف : ۹۹طبقات: طبقه 
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ساخت كابينت)تعميرات(، خدمات نجاري، : ۰۲تبليغات، خريد و فروش، طبقه : ۰۰تراشه هاي چوب، طبقه : ۷۷شده، صفحات چوبي كف، طبقه 

ب جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. معترضين ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ انتشار اين كار با چوب و نجاري، مرات: ۰۳توزيع، طبقه : ۰۹طبقه 

 آگهي اعتراض خود را به اين اداره تسليم دارند.

 ۹۹۳۷۳۸۹۲۰۵۰۲۹۸۲شماره پيگيري :  تجاري عالئم ثبت اداره  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15186304 

 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 
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