
۵شماره صفحه روزنامه تهران:   ۲۱۲۱۱شماره روزنامه:   ۱۳/۱۰/۱۳۹۶تاريخ انتشار:    

 
   

 

۱ از ۱ صفحه 

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

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 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 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .ندارد

 

 ۱۳۹۶۵۰۸۴۰۰۰۱۰۹۵۸۴۱شماره نامه اداره ثبت:  ۴/۱۰/۱۳۹۶تاريخ نامه اداره ثبت: 

 آگهي تقاضاي ثبت عالمت تجاري

 

عالمت تجاري با مشخصات زير تقاضاي  ۲۵/۰۵/۱۳۹۶مورخ:  ۱۳۹۶۵۰۱۴۰۰۰۱۰۳۸۹۶۴به موجب اظهارنامه ثبت عالمت به شماره 

 ۳۷۳۵۷۴نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: ( %۱۰ثبت شده است. مالک اظهارنامه: شركت حامي طيف سييستم )

تابعيت: ايران مالک اظهارنامه:  ۷واحد ۳باالتر از ميرداماد روبروي مترو شريعتي كوچه زرين برج مينا طبقه نشاني: خيابان شريعتي

نشاني: خيابان شريعتي باالتر از ميرداماد روبروي مترو شريعتي كوچه  ۱۴۱۵۳۲شماره ثبت: ( %۹۰شركت پيشرو بهينه نوآوران )

ينده قانوني: موسسه داخلي و بين المللي حقوقي و داوري نيک نامان مالصدرا تابعيت: ايران نما ۷واحد ۳زرين برج مينا طبقه

به التين و تصوير دو فلش به جهت هاي مخالف  P.B.Nاجزاء عالمت: حروف  ۱واحد  ۱طبقه  ۵۶نشاني: ونک خيابان مالصدرا پالک 

مودم : ۹ها / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه سفيد طبق نمونه كاال -همديگر كه انتهاي آنها چند شاخه است به رنگهاي سورمه اي

: ۳۹تبليغات، صادرات، خريد و فروش، طبقه : ۳۵ها، كابل )فيبر نوري(، سوكت فيبر نوري، سرسوكت فيبر نوري، كابل شبكه، طبقه 

آگهي اعتراض بسته بندي كاالها، مراتب جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. معترضين ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ انتشار اين 

 خود را به اين اداره تسليم دارند.

 ۹۶۱۰۰۴۱۴۳۵۲۰۴۹۰شماره پيگيري :  اداره ثبت عالئم تجاري

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13781900 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 
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