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شناسه يکتا: ١٤٠١٥٠٣٤٠٠٠١٠٤٥١٥٦

رمز تصديق: ٤١٦١٨٥

صفحه ١ از ٢

رئیس اداره ثبت عالئم تجاری و نشانه های جغرافیايی

مهرداد كريم زاده

امضاء:١٤٠١/٠٩/٠٢تاريخ:

مراجعه كنیدmy.ssaa.ir ** جهت تصديق اقالم اطالعاتی مندرج در اين گواهی نامه الکترونیک به آدرس اينترنتی

  ** در صورت تعدد مالکان ، نشانی و يا تغییرات،  مراتب به شرح مندرج در پیوست  گواهینامه میباشد

 ** اين ثبت مجوزی برای فعالیتهای تبلیغی، نام گذاری اماكن و محصوالت در داخل كشور نبوده وانجام اين امر منوط به اخذ مجوزهای قانونی الزم از

دستگاه های ذيربط می باشد

شماره ثبت عالمت تجاری: ١٣٩٩٥٠١٤٠٠٠١١٥٠٢٩٣٣٩٥٣٣١شماره اظهارنامه عالمت تجاری:

تاريخ ثبت عالمت تجاری:تاريخ اظهارنامه عالمت تجاری: ١٣٩٩/١٢/٢٠١٤٠٠/٠٥/٠٥

كلمات احمد حيدري AHMAD HEIDARI به فارسي و التين و تصوير يك دايره كه دو طرف آن درخت نخل قرار داده شده و وسط دايره حرف A به

التين قرار دارد و باال و پايين حرف A دو سکان لنج قرار داد به رنگهاي مشکي و سفيد طبق نمونه. متقاضي نسبت به كلمه احمد به تنهايي حق استفاده

انحصاري ندارد.

اجزاء عالمت تجاری

تصوير عالمت

مشخصات مالک

احمد حيدري، شماره ملي: ٤7٢٣76٩١٤٥، نشاني: استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مركزي ، شهر بندرعباس، محله ٢٢ بهمن ، بلوار شهداي

محراب ، كوچه كوثر 7 ، پالک ٣١ ، طبقه همکف، كد پستي: 7٩١88١٤77٥، تابعيت جمهوري اسالمي ايران

كاال و خدمات و طبقه بندی بین المللی
طبقه ٤: زغال چوب (سوخت)، زغال چوب خوش سوز، ذغال قالبي، زغال طبيعي، زغال فشرده، زغال فشرده خوشسوز،

طبقه ١١: دستگاه تهويه مطبوع، دستگاه خنك كردن هوا(كولر)، دستگاههاي  رطوبتي براي شوفاژ حرارت مركزي، فيلتر تهويه مطبوع، تاسيسات تهويه مطبوع،

رادياتورهاي حرارت مركزي(شوفاژ)، شير شوفاژ، شوفاژ، شوفاژ برقي، دريچه كولر، كولر برقي، كولر آبي، كولر گازي، كولر،

طبقه ٣٥: تبليغات، صادرات، خريد و فروش، خدمات بازاريابي،

طبقه ٣٩: بسته بندي كاالها، حمل و نقل كاالها،

تاريخ پايان اعتبار:تاريخ شروع اعتبار:مدت اعتبار:  ١٠ سال ١٣٩٩/١٢/٢0١٤0٩/١٢/٢0
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صفحه ٢ از ٢

رئیس اداره ثبت عالئم تجاری و نشانه های جغرافیايی

مهرداد كريم زاده

امضاء:١٤٠١/٠٩/٠٢تاريخ:

مراجعه كنیدmy.ssaa.ir ** جهت تصديق اقالم اطالعاتی مندرج در اين گواهی نامه الکترونیک به آدرس اينترنتی

  ** در صورت تعدد مالکان ، نشانی و يا تغییرات،  مراتب به شرح مندرج در پیوست  گواهینامه میباشد

 ** اين ثبت مجوزی برای فعالیتهای تبلیغی، نام گذاری اماكن و محصوالت در داخل كشور نبوده وانجام اين امر منوط به اخذ مجوزهای قانونی الزم از

دستگاه های ذيربط می باشد

آگهی رسمی ثبت اضافه كاال و خدمات و طبقات

 

به موجب اظهارنامه ثبت عالمت به شماره ١٤0١٥0١٤000١0٣6٤87 مورخ: ١٤0١/0٥/08 عالمت تجاري با مشخصات زير ثبت شده است.

مالك اظهارنامه : آقاي احمد حيدري

نشاني: استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بخش مركزي ، شهر بندرعباس، محله ٢٢ بهمن ، بلوار شهداي محراب ، كوچه كوثر 7 ، پالک ٣١ ، طبقه

همکف

تابعيت: ايران

اجزاء عالمت: كلمات احمد حيدري AHMAD HEIDARI به فارسي و التين و تصوير يك دايره كه دو طرف آن درخت نخل قرار داده شده و وسط

دايره حرف A به التين قرار دارد و باال و پايين حرف A دو سکان لنج قرار داد به رنگهاي مشکي و سفيد طبق نمونه. متقاضي نسبت به كلمه احمد به

تنهايي حق استفاده انحصاري ندارد.

كاالها / خدمات / طبقه / طبقات اضافه شده به عالمت ثبت شده به شماره ٣٩٥٣٣١ :

طبقه ١١: دستگاه تهويه مطبوع، دستگاه خنك كردن هوا(كولر)، دستگاههاي رطوبتي براي شوفاژ حرارت مركزي، فيلتر تهويه مطبوع، تاسيسات تهويه

مطبوع، رادياتورهاي حرارت مركزي(شوفاژ)، شير شوفاژ، شوفاژ، شوفاژ برقي، دريچه كولر، كولر برقي، كولر آبي، كولر گازي، كولر،

مراتب در سوابق ثبت و ظهر گواهي ثبت عالمت قيد و جهت اطالع عموم آگهي گرديد.
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