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شهـ1411ملحماهاعالناتثبتاسنادوعالیمتجارتی
(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

 

نـ  )شهر واقع لمیتد( ضیا )یاسر
کا ـل مرکـک مارکیـت شاهین

خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده
  عالمتزیررا

 
یی ظروفشیشه شامل طبقـهکه

(استفادهص رتمیگیردت سط11)
محمدی سـ نماینـدهشـرکت

  رسـاندمتذکره ثبت هرگـاه ه
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)ملتافغانس دیت لیدیشرکت(
شرقیپروژه لندمنرل 961واقع)
 شاته خ ست، افغانسـتان(مرکک

عالمـتخ اهـدمیواقع  دهکه
  زیررا

 
طبقـهان اعم ادش یندهشاملکه
استفادهص رتمیگیردت سط1) )

سیابخانرئیسشرکتمتـذکره
ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه

حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه
 اشند میاعتراضداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

ـ  می)شرکتت لید رسورنگفه
واقع)پارکهـای:ی س صافی(

مرکـک،9صنعتیک چهدومناحیه
خ اهدمیکا لافغانستانواقع  ده

  عالمتزیررا

 
شامل رسرنگ که (16)طبقـه

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
فهیماهللصـافیرئـیسشـرکت

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

ـ)شرکتت لید رسو  میرنگفه
واقع)پارکهـای:ی س صافی(

مرکـک،9صنعتیک چهدومناحیه
خ اهدمیکا لافغانستان(واقع  ده

  عالمتزیررا

 
شامل رسرنگ که (16)طبقـه

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
فهیماهللصـافیرئـیسشـرکت

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
.نمایندمراجعه



 جريده يرسم
 

1
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

کمپنی
 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
آندر خشاجناسشـامل از که

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
نیـازیوکیـلت سط علی محمد

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
آندر خش از اجناسشـاملکه

استفادهص رتمیگیرد16)طبقه )
نیـازیوکیـلت سط علی محمد

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
آندر خششاملاجنـاس از که

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خششاملاجنـاس 

 (استفادهص رتمیگیرد4)طبقه
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

الـیمـدت تاریخنشـر 11از
ریاستعم می کاری ه ثبتروز

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد6)طبقه

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

تاریخنشر روز11الیمـدتاز
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد8)طبقه

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company)  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
صـ رت9)طبقهشامل استفاده )

ت سط نیـازیمیگیرد علی محمد
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

کمپنیمتذکره هثبت رساندوکیل
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه

زمینه  اشـنددر اعتراضداشـته
11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی

ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خش آندر از شـاملاجناسکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

ــط ــازیت س ــینی ــدعل محم
ــل ــهوکی ــذکره  ــیمت کمپن

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینهاعتراضداشته
الـی نشر تاریخ از میت انند  اشند

 ـهریاسـتروزکاری11مدت
 وعم می هایمالکیتثبتمرککی

 .نمایندفکریمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد16)طبقه )

نیـازیت سط علی وکیـلمحمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

الـیمـدت تاریخنشـر 11از
ریاستعم میروزکاری ثبـت ه
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company)  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد18)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

تاریخ روز11نشرالیمـدتاز
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 زیرراعالمتخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

عالمتزیرراخ اهدمی  ده


 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
میت انند  اشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد18)طبقه )
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(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
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نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشخدمات  در آن از شاملکه

استفادهص رتمیگیرد16)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشخدمات  در آن از شاملکه

استفادهص رتمیگیرد18)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )



 جريده يرسم
 

15
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خشخدماتشـامل

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خشخدماتشـامل

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )
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نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشخدماتشامل  آندر از که

استفادهص رتمیگیرد45)طبقه )
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نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه

نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (GENERAL MOTORS 
LLC , A USA Company )  

واقع
300 Renaissance 
Center City of Detroit, 
State of Michigan 
48265-3000, United 
States of America )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
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نیـازیوکیـلت سط علی محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 Reza Food Products 
Company  

واقع
 Delgir Brotheris Shop, 
End of 13th Mosalla St  
Mosalla Blvd , 
Mashhad, Iran  

 میخ اهدعالمتزیررا

 
میباشدت سـط19طبقهکهشامل

محمدعلینیازیوکیـلشـرکت

 رسانددرصـ رت ثبت  ه متذکره
میت اننـدازتاریخ اشخاص اعتراض

روزکاری هریاسـت11نشرالی
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

نمایندفکریمراجعه
نهاد

 (Rabin Law Services ) 
کا ـلشـهر،واقعناحیهچهارم

  دهافغانستان خ اهـدمـیواقع
  عالمتزیررا

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد45)طبقه )
ت سطروحیداهللناصریرئیسنهاد

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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کمپنی
 (Stereo App Limited ) 

واقع
1 Dover Place, 5th 
Floor, Ashford 
Commercial Quarter, 
Ashford, Kent, TN23 
1FB, United Kingdom 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیـرد(9)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

کمپنی
 (Stereo App Limited ) 

واقع
1 Dover Place, 5th 
Floor, Ashford 
Commercial Quarter, 
Ashford, Kent, TN23 
1FB, United Kingdom 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاه رساندکمپنیمتذکره هثبت
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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کمپنی
 (Stereo App Limited ) 

واقع
1 Dover Place, 5th 
Floor, Ashford 
Commercial Quarter, 
Ashford, Kent, TN23 
1FB, United Kingdom 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخ روز11نشرالیمـدتاز

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

کمپنی
 (Stereo App Limited ) 

واقع
1 Dover Place, 5th 
Floor, Ashford 
Commercial Quarter, 
Ashford, Kent, TN23 
1FB, United Kingdom 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـامل خشخدماتکهازآندر

استفادهص رتمیگیرد18)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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کمپنی
 (Stereo App Limited ) 

واقع
1 Dover Place, 5th 
Floor, Ashford 
Commercial Quarter, 
Ashford, Kent, TN23 
1FB, United Kingdom 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاه هثبت رساندکمپنیمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

کمپنی
 (Stereo App Limited ) 

واقع
1 Dover Place, 5th 
Floor, Ashford 
Commercial Quarter, 
Ashford, Kent, TN23 
1FB, United Kingdom 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد45)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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یکمپن
)MITSUBISHI JIDOSHA 
KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA). 

واقع
1-21,Shibaura 3-
chome, Minato-ku, 
Tokyo 108-8410 Japan 

ـعالمـتزخ اهـدی  دهم ررای

 
شـاملکهازآندر خشاجناس

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

 کمپنی
 (SANOFI PASTEUR 
INC ) 

 واقع
 One Discovery Drive, 
Swiftwater, PA 18370, 
UNITED STATES OF 
AMERICA 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
دراشخاصحقیقیو حق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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 کمپنی
 (SANOFI PASTEUR 
INC ) 

 واقع
 One Discovery Drive, 
Swiftwater, PA 18370, 
UNITED STATES OF 
AMERICA 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

 کمپنی
 (SANOFI PASTEUR 
INC ) 

 واقع
 One Discovery Drive, 
Swiftwater, PA 18370, 
UNITED STATES OF 
AMERICA 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهمتذکره هثبت رساندکمپنی
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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 کمپنی
 SANOFI PASTEUR INC  

 واقع
 One Discovery Drive, 
Swiftwater, PA 18370, 
UNITED STATES OF 
AMERICA 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

SANOFI PASTEUR INC 

 واقع
 One Discovery Drive, 
Swiftwater, PA 18370, 
UNITED STATES OF 
AMERICA 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـامل خشاجناسکهازآندر 

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 SANOFI PASTEUR INC 
 واقع

 One Discovery Drive, 
Swiftwater, PA 18370, 
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UNITED STATES OF 
AMERICA 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

KARCHER ) مالکعالمـت
Design)  

 
کـه11188ثبتشده هشماره 

ــات) (11-11-9-1-1درطبق

میا آناستفاده ـز رددمتقاضـیگ
تغیرنامکمپنیازخ اهان

 (Alfred  
Karcher GmbH & Co 
KG)  

 هکمپنی
 (Alfred Karcher SE & 
Co KG) 
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
11818طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت11/11/1199م رخ
 مرکـکیدررا هـه ـهعالمـه

(L’Azzurro design)  

 
 ه در11141شـمارهثبتشده

ــات) (ازآن41-15-15طبقـ
متقاضی میگردد خ اهـاناستفاده

انتقالعالمتمذک رازکمپنی
(ES-KO 
INTERNATIONAL INC)  
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 هکمپنی
 (ES-KO 
INTERNATIONAL 
LIMITED )  

واقع
(1 St Julians Court BLK 
B No 8, Sur Fons 
Street, ST Julians STJ  
1042, Malta) 

اهللناصـریوکیـلت سطروحید
 .کمپنیمتذکرهشدهاست

11814طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبت16/11/1199م رخ

مرککیدررا هه هعالمه
 (figurative in black and 
white)  

 
 هشـماره در11659ثبتشده

ــات) (ازآن41-41-11طبقـ
متقاضی میگردد خ اهـاناستفاده

انتقالعالمتمذک رازکمپنی

(ES-KO 
INTERNATIONAL INC)  

 هکمپنی
 (ES-KO 
INTERNATIONAL 
LIMITED )  

واقع
(1 St Julians Court BLK 
B No 8, Sur Fons 
Street, ST Julians STJ  
1042, Malta 
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
11815طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت16/11/1199م رخ
مرککیدررا هه هعالمه

 (ES-KO) 

 
 هشـماره در11651ثبتشده

ــات) (ازآن41-41-11طبقـ
متقاضی میگردد خ اهـاناستفاده

انتقالعالمتمذک رازکمپنی
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(ES-KO 
INTERNATIONAL INC)  

 هکمپنی
 (ES-KO 
INTERNATIONAL 
LIMITED )  

واقع
(1 St Julians Court BLK 
B No 8, Sur Fons 
Street, ST Julians STJ  
1042, Malta) 
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

 .استکمپنیمتذکرهشده
کمپنی

 (BRIDGESTONE 
CORPORATION )  

واقع
10 - 1,KYOBASHI 1- 
CHOME, CHUO-KU 
TOKYO JAPAN  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 

 خش آندر از شـاملاجناسکه
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Bridgestone 
Corporation  

واقع
1-1, Kyobashi 3-
chome, Chome, Chuo-
ku, Tokyo, Japan  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

 دراشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (The Quaker Oats 
Company )  

واقع
433 W Van Buren 
Street, Suite 350N, 
Chicago, Illinois 60607)  

  زیرراعالمتخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

ت سطروحیداهللناصـریوکیـل
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Dell Inc )  
واقع

One Dell Way Round 
Rock, Texas 78682 , U 
S A  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد9)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
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ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Dell Inc )  
واقع

One Dell Way Round 
Rock, Texas 78682 , U 
S A  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Dell Inc )  
واقع

One Dell Way  
Round Rock, Texas 
78682 , U S A  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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کمپنی
 (BRIDGESTONE 
CORPORATION )  

واقع
10 - 1,KYOBASHI 1- 
CHOME, CHUO-KU 
TOKYO JAPAN  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناسکه آندر شـاملاز

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Public Joint Stock 
Company Gazprom 

Neft (PJSC Gazprom 
Neft) )  

 واقع
Russia, 190000, Saint 
Petersburg, Ul 
Pochtamtskaya, dom 
3-5, liter A, ch pom , 
1N, kab 2401  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

ص رتمیگیرد(19)طبقه استفاده
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY 
LIMITED )  

 واقع
SHENGLE  
ECONOMIC ZONE, 
HELINGEER COUNTY, 
HUHHOT, INNER 
MONGOLIA, CHINA)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهمتذکره هثبت رساندکمپنی
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY 
LIMITED )  

واقع
SHENGLE 
ECONOMIC ZONE, 
HELINGEER COUNTY, 
HUHHOT, INNER 
MONGOLIA, CHINA)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط
ثبـت رسـاند  ه متذکره کمپنی
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ــیو ــخاصحقیق ــاهاش هرگ
اعتراض زمینه در داشتهحق قیکه

ــند ــی اش ــدم ــاریخت ان ازت
 ـهروزکاری11نشرالیمدت
ثبـتمرکـکیوریاستعم می

 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY 
LIMITED )  

واقع
)SHENGLE ECONOMIC 
ZONE, HELINGEER 
COUNTY, HUHHOT, 
INNER MONGOLIA, 
CHINA)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY 
LIMITED )  

 واقع
 )SHENGLE  
ECONOMIC ZONE, 
HELINGEER COUNTY, 
HUHHOT, INNER 
MONGOLIA, CHINA)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
ص رتمیگیرد(11)طبقه استفاده

ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
زمینــهاعتــراضداشــته اشــند

ازتـاریخنشـرالـیت انـدمی
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

ثبـــتمرکـــکیوعمــ می
فکــریمراجعــههــایمالکیــت

 .نمایند
کمپنی

 (INNER MONGOLIA 
MENGNIU DAIRY 
(GROUP) COMPANY 
LIMITED )  

واقع
)SHENGLE ECONOMIC 
ZONE, HELINGEER 
COUNTY, HUHHOT, 
INNER MONGOLIA, 
CHINA)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

هرگاهمتذکره هثبت رساندکمپنی
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

18149طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبـت16/1/1411م رخ

ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ
  (COLT)عالمت

 
 شماره  ه درکه1461ثبتشده

.رددگازآناستفادهمی(11)هطبق
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کمپنی
 (Mitsubishi Jidosha 
Kogyo Kabushiki 
Kaisha)  

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (33-8, Shiba 5-
chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan) 21-1)  ه, 
Shibaura 3-chome, 
Minato-ku, Tokyo 
108-8410, Japan)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
18151طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت16/1/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

(INVECS)  

 شماره  ه درکه9115ثبتشده
.رددگازآناستفادهمی(11)هطبق

کمپنی
 (Mitsubishi Jidosha 
Kogyo Kabushiki 
Kaisha)  

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (33-8, Shiba 5-
chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan) 21-1)  ه, 
Shibaura 3-chome, 
Minato-ku, Tokyo 
108-8410, Japan)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 .استکمپنیمتذکرهشده
18141طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت15/1/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

(GATORADE Label) 

 
 شماره  ه درکه6911ثبتشده

.رددگازآناستفادهمی(11)هطبق



 جريده يرسم
 

16
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

کمپنی
 (Stokely-Van Camp, 
Inc)  

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (555 West Monroe 
Street, Chicago, illinois 
60661)  

 ه
 (700 Anderson Hill  
Road, Purchase, New 
York 10577)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
18141طبقاظهارنامـهشـماره

 دفترثبـت5/1/1411م رخ  ه
مرککیدررا هه هعالمت

(GATORADE) 

 
 ه ثبتشده درکه6918شماره

می(11طبقات) آناستفاده رددگاز
کمپنی

 (Stokely-Van Camp, 
Inc)  

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (555  
West Monroe Street, 
Chicago, illinois 60661) 

 ه   
 (700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New 
York 10577)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 است.کمپنیمتذکرهشده
18144طبقاظهارنامـهشـماره

 دفترثبـت5/1/1411م رخ  ه
مرککیدررا هه هعالمت

(G device) 

 
کهدر16416ثبتشده هشماره

.رددگمیازآناستفاده(11)هطبق
کمپنی
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 (Stokely-Van Camp, 
Inc)  

کمپنیازتغیرآدرسخ اهان
 (555 West Monroe 
Street, Chicago, illinois  

60661) 
 ه

 (700 Anderson Hill  
Road, Purchase, New 
York 10577)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 است.کمپنیمتذکرهشده
18146طبقاظهارنامـهشـماره

 دفترثبـت5/1/1411م رخ  ه
مرککیدررا هه هعالمت

(QUAKER)  

 
درکه16416ثبتشده هشماره

اسـتفاده(11-19طبقات) آن از
.رددگمی
کمپنی

 (The Quaker Oats 
Company)  

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (555 West Monroe 
Street, Chicago, illinois 
60661-3716 U S A)  

 ه
 (433 W Van Buren 
Street, Suite 350N, 
Chicago, Illinois 60607)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 کمپنیمتذکرهشده
18141طبقاظهارنامـهشـماره

 دفترثبـت5/1/1411م رخ  ه
مرککیدررا هه هعالمت

(QUAKER) 

 
کـه11568ثبتشده هشماره 

رددگ(ازآناستفادهمی11)قهدرطب
کمپنی

 (The Quaker Oats 
Company)  
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تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (555  
West Monroe Street, 
Chicago, illinois 
60661-3716 U S A)  

 ه
 (433 W Van Buren 
Street, Suite 350N, 
Chicago, Illinois 60607)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
18148طبقاظهارنامـهشـماره

 دفترثبـت5/1/1411م رخ  ه
عالمـت  ـه را هـه در مرککی

(QUAKER) 

 
درکه11561ثبتشده هشماره

رددگازآناستفادهمی(19طبقات)
کمپنی

 (The Quaker Oats 
Company)  

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (555 West Monroe 
Street, Chicago, illinois 
60661-3716 U S A)  

 ه
 (433 W Van Buren 
Street, Suite 350N, 
Chicago, Illinois 60607)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

.کمپنیمتذکرهشدهاست
18149طبقاظهارنامـهشـماره

 دفترثبـت5/1/1411م رخ  ه
مرککیدررا هه هعالمت

(QUAKER)  

 
درکه14866ثبتشده هشماره

.رددگازآناستفادهمی(11)هطبق
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کمپنی
 (The Quaker Oats 
Company)  

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (555 West Monroe 
Street, Chicago, illinois 
60661-3716 U S A)  

 ه
 (433 W Van Buren 
Street, Suite 350N, 
Chicago, Illinois 60607)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
18619طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت11/5/1411م رخ
 ـه را هـه در عالمـتمرککی

(CHILDREN’S ADVIL)  

 
درکه5819ثبتشده هشماره 

طبق می(5)ه استفاده آن ـاز رددگ

خ اهان(WYETH LLC) کمپنی
تغیرآدرسکمپنیاز

 (Five Giralda  
Farms,madison, New 
Jersey 07940,USA)  

 ه
 (235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, 
United States of 
America)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
18681طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت11/5/1411م رخ
 مرکـکیدررا هـه ـهعالمـه
(CHILDREN’S ADVIL)  

 
طبقهدر5819ثبتشده هشماره

آناستفادهمیگرددمتقاضی(از5)
 مـذک رخ اهان عالمـت انتقال
ازکمپنی
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(WYETH LLC)  
 هکمپنی

 (PF Consumer 
Healthcare 1 LLC )  

واقع
(Corporation Service 
Company, 251 Little 
Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 
19808 United State) 
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

.شــدهاســتکمپنــیمتــذکره
18684طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت11/5/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

(ADVIL)  

 
 شماره  ه درکه4961ثبتشده

ـازآناستفادهمی(5طبقات) رددگ
خ اهان(WYETH LLC) کمپنی

تغیرآدرسکمپنیاز

 (Five Giralda 
Farms,madison, New 
Jersey 07940,USA) ه  
(235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, 
United States of 
America)  
ناصـریوکیـل روحیداهلل ت سط

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
18685طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت11/5/1411م رخ
 مرککیدررا هه هعالمه

(ADVIL)  

طبقهدر4961ثبتشده هشماره
(ازآناستفادهمیگرددمتقاضی5)

 مـذک رخ اهان عالمـت انتقال
(WYETH LLC)ازکمپنـــی

 هکمپنی
 (PF Consumer 
Healthcare 1 LLC )  
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واقع
(Corporation Service 
Company, 251 Little 
Falls Drive, 
Wilmington, Delaware 
19808 United State) 
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
  شـماره اظهارنامه 18188طبق

 دفترثبـت1/1/1411م رخ  ه
مرککیدررا هه هعالمت

(LOVOL) 

 
کهدر15111ثبتشده هشماره

(ازآناســتفاده11-1)اتطبقــ
متقاضی میگردد تغیرنـامخ اهان

کمپنیازوآدرس
(HEBEI AULION HEAVY 
INDUSTRIES CO LTD) 

واقع
 (XUANHUA HIGH 
DEVELOPMENT ZONE 

HEBEI PROVINCE- 
CHINA)  

 هکمپنی
(TIANJIN AULION 
HEAVY INDUSTRIES 
CO , LTD)  

واقع
 (NO 77, GAOXIN 
ROAD, BEICHEN 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY PARK, 
TIANJIN, P R CHINA)  
ــری ــداهللناص ــطروحی ت س
ــذکرهشــده ــیمت ــلکمپن وکی

 .است
18189طبقاظهارنامـهشـماره

 دفترثبـت1/1/1411م رخ  ه
عالمـت  ـه را هـه در مرککی
(LOVOL)                          
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14918ثبتشـده ـهشـماره
ــهدر ــکـ (11-1)اتطبقـ

میگـرددمتقاضـی آناستفاده از
تغیرنـــاموآدرسخ اهـــان

کمپنیاز
(HEBEI AULION HEAVY 
INDUSTRIES CO LTD) 

واقع
 (XUANHUA HIGH 
DEVELOPMENT ZONE 
HEBEI PROVINCE- 
CHINA)  

 هکمپنی
(TIANJIN  
AULION HEAVY 
INDUSTRIES CO , LTD)  

واقع
 (NO 77, GAOXIN 
ROAD, BEICHEN 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY PARK, 
TIANJIN, P R CHINA)  

ت سطروحیداهللناصـریوکیـل
 .کمپنیمتذکرهشدهاست

  (LOVOL)مالکعالمت

 
درکه15111ثبتشده هشماره

ــات) ــتفادها(11-1طبق زآناس
متقاضیگمی ردد تغیرنـامخ اهان

کمپنیاز
 (TIANJIN AULION 
HEAVY INDUSTRIES 
CO LTD)  

 هکمپنی
 (GOLDONI 
MACHINERY 
INDUSTRY 
CORPORATION LTD)  
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
(LOVOLDEVICE) مالکعالمت
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درکه14918ثبتشده هشماره
ــات) ــتفادها(11-1طبق زآناس

متقاضیگمی ردد تغیرنـامخ اهان
کمپنیاز

 (TIANJIN AULION 
HEAVY INDUSTRIES 
CO LTD)  

 هکمپنی
 (GOLDONI 
MACHINERY 
INDUSTRY 
CORPORATION LTD)  
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
 LOVOL) ( مالکعالمت

 
درکه15111ثبتشده هشماره

ــات) ــتفادها(11-1طبق زآناس
متقاضیگمی ردد تغیرنـامخ اهان

کمپنیاز
 (GOLDONI 
MACHINERY 

INDUSTRY 
CORPORATION LTD)  

 هکمپنی
 (MATERMACC  
MACHINERY 
INDUSTRY 
CORPORATION LTD)  
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
(LOVOLDEVICE) مالکعالمت

 
کـه14918ثبتشده هشماره 

طبقات) استفادها(11-1در آن ز
گمی متقاضیردد تغیرنـامخ اهان

کمپنیاز
 (GOLDONI 
MACHINERY 
INDUSTRY 
CORPORATION LTD)  
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 هکمپنی
 (MATERMACC 
MACHINERY 
INDUSTRY 
CORPORATION LTD)  
ت سطروحیداهللناصـریوکیـل

.کمپنیمتذکرهشدهاست
ذاهداکـرامدتعمیراتـ درنـگ

واقع)حاجیگـل:ت لیدیشرکت
پالزهناحیهاولمنـکلاولشـهر

مرکــکننگرهــار، ــادآجالــل
خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده

  عالمتزیررا

 
(1)طبقهکهشاملرنگتعمیرات 

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
عیناهللنجاتملمعـاونشـرکت

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـتکاری هریاسـتعمـ می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

واقع)شفقتراحتصنعتیشرکت(
مرکـک)ښ راندامصنعتیپـارک

افغانستان  ـ دهکندهار واقـع )
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
کهشاملان اعماشـینتریشـلو

پال یازده (استفاده1)طبقهن پالُ
ص رتمیگیردت سـطرحـیماهلل
رحیمینمایندهشرکتمتذکره ـه

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
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روزکاری هریاست11الیمدت
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

 .نمایندفکریمراجعه
)شفقتراحتصنعتیشرکت(واقع

مرکـک،)ښ راندامصنعتیپارک
افغانستان  ـ دهکندهار واقـع )

 عالمتزیرراخ اهدمی

 
کهشاملان اعماشینتریشـلو 

پال یازده (استفاده1)طبقهن پال
ص رتمیگیردت سـطرحـیماهلل
رحیمینمایندهشرکتمتذکره ـه

ثبت رساند اشخاصحقیقیهرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

)شفقتراحتصنعتیشرکت(واقع
مرکـک،)ښ راندامصنعتیپارک

افغانستان  ـ دهکندهار واقـع )
  زیرراعالمتخ اهدمی

 
کهشاملان اعماشـینتریشـلو

پال یازده (استفاده1)طبقهن پال
ص رتمیگیردت سـطرحـیماهلل
رحیمینمایندهشرکتمتذکره ـه

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت
هایمالکیتمرککیوثبتعم می

 .نمایندفکریمراجعه
)شفقتراحتصنعتیشرکت(واقع

پارک صنعتی اندام مرکـک:)ښ ر
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افغانستان  ـ دهکندهار واقـع )
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
واردات و صـادرات خدمات که

ــدماتنمایشــگاه ــدمات،خ خ
(اســتفاده15)طبقــهفروشــگاه

ص رتمیگیردت سـطرحـیماهلل
نمایندهشرکتمتذکره ـهرحیمی

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

.نمایندفکریمراجعه
واقع)شفقتراحتصنعتیشرکت(

مرکـک،)ښ راندامصنعتیپارک

  ـ دهافغانستانکندهار واقـع )
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
کهشاملان اعماشینتریشـلو 

(اسـتفاده1)طبقهن پالیازدهپال
ص رتمیگیردت سـطرحـیماهلل
رحیمینمایندهشرکتمتذکره ـه

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

.نمایندفکریمراجعه
شـرکت(  صنعتی راحت )شفقت

صنعتیپـارک اندام ،واقع)ښ ر
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(واقع  دهمرکککندهارافغانستان
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
کهشاملان اعماشـینتریشـلو

اسـتفاده(1)طبقهن پالیازدهپال
ص رتمیگیردت سـطرحـیماهلل
رحیمینمایندهشرکتمتذکره ـه

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

 .نمایندفکریمراجعه
 تعمیراتـ  د اکرام درنـگ)ذاهد

ت لیدیشرکت(واقع)حاجیگـل
پالزهناحیهاولمنـکلاولشـهر

مرککننگرهار(واقـع، ادآجالل
  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
(1)طبقهکهشاملرنگتعمیرات 

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
عیناهللنجاتملمعـاونشـرکت

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

شـ ینده مـ اد ت لیدی )شرکت
،تد(واقع)شهرن یشمشادپهل یلم
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مرککهراتافغانستان(،آریامارکت
  عالمتزیرراخ اهدمیواقع  ده

 
،صا  ن،شاملپ درکاالش ییکه

،شیشهپاککن،مایعظرفش یی
طبقهمایعسفیدکننده،کریمدندان

استفادهص رتمیگیردت سط1) )
غالمفاروقنمایندهشرکتمتذکره

ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشند میاعتراضداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
شـ ینده مـ اد ت لیدی )شرکت

تد(واقع)شهرن یشمشادپهل یلم
مارک، ـآریا مرکـکهـرات،تی

خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده
  عالمتزیررا

 
،صا  ن،کهشاملپ درکاالش یی 

مـایع،مایعظرفش یی،شامپ 
دستش یی اسـتفاده1)طبقـه )

فاروق غالم ت سط میگیرد ص رت
نمایندهشرکتمتذکره ـهثبـت

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

 شـ ینده)شرکت مـ اد ت لیدی
(واقع)شهرن لمیتدشمشادپهل ی

مرکــکهــرات،تیــآریــامارک
خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده

  عالمتزیررا
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صا  ن،کهشاملپ درکاالش یی 
شیشهپاککن،مایعظرفش یی،
مایعسفیدکننـده،کریمدندان،

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
فاروق غالم شرکتت سط نماینده

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)تجــارتیعلــیترا ــی(واقــع 
ن )کارته مرکک، افغانستان(، کا ل
  عالمتزیرراخ اهدمی  دهواقع

 

 ـ رهو،آرد،کهشامل ـرن 
(استفادهص رت11)طبقهحب  ات

میگیردت سطمنیراحمدمنگلرئیس
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 نمایندمراجعه

)گردیـک واقع لمیتد(  ا ا ،)حاجی
خ اهدمیپکتیاافغانستان(واقع  ده

  عالمتزیررا

 
 ـ رهو،آرد،کهشامل ـرن 

(استفادهص رت11)طبقهحب  ات
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نمایندهمیگیردت سطحاجیذکراهلل
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)گردیـک واقع لمیتد(  ا ا ،)حاجی
خ اهدمیپکتیاافغانستان(واقع  ده

  عالمتزیررا

 
 ـ رهو،آرد،کهشامل ـرن 

(استفادهص رت11)طبقهحب  ات
میگیردت سطحاجیذکراهللنماینده
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره

هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)گروپکمپنیهایفایکون(واقـع
،)مندوین ابمارکیتناحیهاول
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
کهشاملتمامم ادغذاییشاملاین

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
سیرترئیسشرکت محمد ت سط

 ه  رسـاندمتذکره هرگـاهثبت
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)گروپکمپنیهایفایکون(واقـع
،)مندوین ابمارکیتناحیهاول

واقع  ـ دهمرکککا لافغانستان(
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
شــاملروغــنهــایخــ راکی

،گ شتمـر ،محص التلبنات
مر  تخم اسـتفاده19)طبقـه )

ص رتمیگیردت سطمحمدسیرت
رئیسشرکتمتذکره هثبت رساند
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
.نمایندمراجعه

)گروپکمپنیهایفایکون(واقـع
)مندوین ابمارکیتناحیـهاول

واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(
 عالمتزیرراخ اهدمی

 
و،کهشاملروغنهایخـ راکی

لبنیـات (19)طبقـهمحص الت
ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
محمدسیرترئیسشرکتمتذکره

ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشند میاعتراضداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

.نمایندفکریمراجعههایمالکیت
واقـع)گروپکمپنیهایفایکون(

،)مندوین ابمارکیتناحیهاول
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

  عالمتزیرراخ اهدمی
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و،کهشاملروغنهایخـ راکی
لبنیـات محص الت (19)طبقـه

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
محمدسیرترئیسشرکتمتذکره

ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشنداعتراض میداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
)گروپکمپنیهایفایکون(واقـع
،)مندوین ابمارکیتناحیهاول
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

 عالمتزیرراخ اهدمی

 
طبقهکهشاملتمامم ادغذایاین

(استفادهص رتمیگیردت سط11)
محمدسیرترئیسشرکتمتذکره

ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشند میاعتراضداشته ازت انـد

روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

 نمایندفکریمراجعههایمالکیت
(واقـع)گروپکمپنیهایفایکون

،)مندوین ابمارکیتناحیهاول
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
،کهشاملروغنهایخـ راکی 

لبنیـات محص الت (19)طبقـه
ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
محمدسیرترئیسشرکتمتذکره

ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشنداعتراض میداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

.نمایندفکریمراجعههایمالکیت
)گروپکمپنیهایفایکون(واقـع
،)مندوین ابمارکیتناحیهاول
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واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
الک لیکهشاملن شیدنیهایغیر

(استفادهص رت11)طبقهوج س
رئیس سیرت محمد ت سط میگیرد
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

نص ارخاکاستار(واقـع)ت لید 
،11)چهلمترهشهرکصلحناحیه

واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(
 عالمتزیرراخ اهدمی

 

(استفاده14کهشاملنص ارطبقه)
ص رتمیگیردت سطجاویداحمد
ثبت  ه متذکره رحمانیرئیسنهاد

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمیشند ا تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

واقع)شرکتتجارتیکیهانحبیب(
مرکککا ل،)ناحیهدهمقلعهوکیل
  ده واقع ) خ اهـدمیافغانستان

  عالمتزیررا

 
خشکشده شاملمی ه طبقـهکه

(استفادهص رتمیگیردت سط19)
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کیهانرئیسشرکتمتذکره هثبت
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

)شرکتت لیدو سته ندیمـ اد
اییطل عجدید(واقع)خانهنمبرغذ

،پروژهتـایمنی،1سرک،1116
 4ناحیه افغانسـتان(، کا ل مرکک

  عالمتزیرراخ اهدمیواقع  ده

 
کهشاملن شیدنیهایغیرالک لی

(اسـتفاده11)طبقـهانرژی اب

همـای ن ت سـط میگیرد ص رت
 هثبت عثمانیرئیسشرکتمتذکره

 رساند اشخاص وهرگاه حقیقـی
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

)شرکتت لیدو سته ندیمـ اد
غذاییطل عجدید(واقع)خانهنمبر

،پروژهتـایمنی،1سرک،1116
 4ناحیه ، کا ل افغانسـتان(مرکک

 عالمتزیرراخ اهدمیواقع  ده

 
کهشاملن شیدنیهایغیرالک لی

(اسـتفاده11)طبقـهانرژی اب
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همـای ن ت سـط میگیرد ص رت
 ـه رئیسشرکتمتذکره عثمانی

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

.نمایندفکریمراجعه
پاک  هداشتی صنایع شرکتت لید
ــع ــروزهســهامیخــاصواق فی
 اسـاز کانیان چهارم نیشاپ رفلکه

  کش رایرانمیخ اهدعالمتزیررا

 
کهشاملم ادش ینده ابازقبیل

صا  ن،ییش صا  نلباس،شامپ 
،ییمایعظرفشـ ،ییجانش 

یلباسشـ  ی ، کننـده ،سـفید
کـریم،روغنمـ ی،جرمگیر

عکریم اب ان ا و 1طبقهدندان

 هـادری اهلل حفیظ ت سط میباشد
وکیلشرکتمتذکره هثبت رساند
ــخاص ــراضاش ــ رتاعت درص

 نشـرالی روز11میت انندازتاریخ
ثبـتکاری هریاسـتعمـ می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

 هداشتیپاک صنایع شرکتت لید
واقــع:فیــروزهســهامیخــاص

 اسـاز کانیان چهارم نیشاپ رفلکه
  کش رایرانمیخ اهدعالمتزیررا

 
کهشاملم ادش ینده ابازقبیل

صا  ن،ییصا  نلباسش ،شامپ 
،ییمایعظرفشـ ،ییجانش 

جرمگیر،سفیدکننده،ییش لباس
کریمدندانوان اع،روغنم ی
 اب ت سـط1طبقهکریم میباشد

شـرکت وکیل  هادری اهلل حفیظ
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ثبت رساند  ه درصـ رتمتذکره
میت اننـدازتاریخ اشخاص اعتراض

روزکاری هریاسـت11نشرالی
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

 .نمایندفکریمراجعه
واقعم ل یلعلپ رلمیتد()شرکت

سجستانیُسجستانی)خیا انا  داود
نمیروز،زرن ،مرککنمیروز،11

خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده
  عالمتزیررا

 
طبقـهمکرونیوآردکهشاملآش

(استفادهص رتمیگیردت سط11)
عبدال اسعرئیسشرکتمتذکره ه

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
حق قیکهدرزمینـهاعتـراضو

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

 .نمایندفکریمراجعه

تخـم و )شرکتخدماتزراعتی
واقع) الکهای  ذریامرانت هار(

مرکک لـخ,1میترادوکانشماره
واقع  لخافغانستان( شری , مکار

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهشاملیکن عغله ـهاسـم

(استفادهص رت11)طبقهامرانت
میگیردت سطمحمدداود قاخیـل
رئیسشرکتمتذکره هثبت رساند
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

و شـ ینده م اد ت لیدی )شرکت
واقع)جاده: هداشتیعظیمیکیمیا(

مهریمهری 9لیسه هرات، مرکک
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خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده
  عالمتزیررا

 
شاملپ درکالش یی انـ اع،که

ان اعمایعش ینده،شامپ ،صا  ن
اسـتفادهصـ رت1)طبقه اب )

فیضـی احمد ت سطنصیر میگیرد
نمایندهشرکتمتذکره ـهثبـت

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

)شرکتتجارتیآشنامبایل(واقـع
)جـادهنــادرپشــت نمارکیــت

،کا ـل،مرکـککا ـل،خیرخ اه

خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده
 عالمتزیررا

 
کهشاملمیم ریکارت (9)طبقه

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
نمایندهشـرکتخالدمحمدخالد

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

دوین اتفاق ت کـ ځ)مص ر  ونک 
ت لیدیشرکت(واقـع)ننگرهـار

 دوسرکه والیتسرخرود مرکک،
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ننگرهارافغانســتان(واقــع ــ ده
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
پ در،کهشاملم ادش ینده اب 

 کالش یی ظـرفشـ یی، ،مایع
شامپ  صا  ن، اسـتفاده1)طبقه )

ص رتمیگیردت سـطامـیناهلل
رئیسشرکتمتذکره هثبت رساند
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)ت لیدمشرو اتغیرالک لیحقیقت 
می ندشمس واقع)جاده درخشان(

مارکیت افغانسـتان(، کا ل مرکک
  عالمتزیرراخ اهدمی  دهواقع

 
(5)طبقهکهشاملپ درحشرهکش

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
محمدعثمانرئیسشرکتمتذکره

ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشند میاعتراضداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
واقع )ت لیدآیسکریم رومندقلفی(

 ک چه 6)پارکصنعتی ،9ناحیه
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

  عالمتزیرراخ اهدمی

 



 جريده يرسم
 

59
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

(11)طبقـهکهشاملآیسـکریم
استفادهص رتمیگیردت سط ریالی
قادریرئیسنهادمتذکره هثبـت

اشخاص رساند وهرگاه حقیقـی
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
.نمایندفکریمراجعه

)ستارهلمیتـد(واقـع)ننگرهـار
خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده

  عالمتزیررا

 
کهشاملچای, ـ ره,آرد,و 

(استفادهصـ رت11)طبقه رن 
میگیردت سطرومانشاهعلیزاده
ثبـت  ـه شرکتمتذکره معاون

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

 عـدنان)شرکت کیهـان تجارتی
لمیتد(واقع)شهرفراهناحیهسـ م
حمـام رو روی خان عبداهلل جاده
صدفدانهاین راحمددکاننمبر

مرککفراهافغانستان(واقع  ده،1
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
،شـامپ ،صا  ن،کهشاملپ در

مایعظرفش یی،مایعدستش یی
(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه

ت سطمحمدنعیمنـ رزیرئـیس
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
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هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

عـدنان کیهـان تجارتی )شرکت
س م:لمیتد( ناحیه فراه واقع)شهر

حمـام رو روی خان عبداهلل جاده
صدفدانهاین راحمددکاننمبر

مرککفراهافغانستان(واقع  ده،1
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
،کیـک،حب  ات،کهشاملآرد

 کلچه نمک،  اب، طبقـهشرینی
(استفادهص رتمیگیردت سط11)

محمدنعیمن رزیرئیسشـرکت
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

شامیر )ک چه واقع لمیتد( )رامکی
مرککغکنیافغانسـتان(،صاحب

  عالمتزیرراخ اهدمیواقع  ده

 
مـایع،کهشاملپ درکالشـ یی 

ظرفش یی ، صا  ن طبقهشامپ ،
استفادهص رتمیگیردت سط1) )

شـرکت یماجانغکن ینماینـده
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
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ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

واقـع )م  یافغانسـتانلمیتـد(
1)خانه 11سرک، اکبـر، وزیر
مرکـککا ـل،11ناحیـه،خان

خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده
  عالمتزیررا

 
شاملخدماتتبلیغاتیت سـط که

طبقـهوتل یکی ن،رادی ،انترنت
(استفادهص رتمیگیردت سط15)

شیرینگلعالمینمایندهشـرکت
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)شرکتصنایعشیمیاییآرینپاالیش
)ایران واقع خلی فارس( ،مشهد،

 ل ار،1فاز،شهرکصنعتیکاویان
  ده6تالش واقع خ اهـدمـی(

  عالمتزیررا

 
روغنهای،کهشاملروغنم ت ر

روغنماشین رایمصارف،صنعتی
(اسـتفاده4)طبقهصنعتیو نکین

 ت سط میگیرد عبدالمهلبص رت
 یرنگنمایندهشرکتمتذکره ـه

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند تاریخنشرت اندمیداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت
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هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

واقـع لمیتـد( ثنـا )ن یا   کر
حدؤ)م ناحیه 1مارکیت مرکـک،

 ـ ده واقـع افغانستان( ننگرهار
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
صا  ن،کهشاملم ادش ینده اب

(استفادهص رت1)طبقهکاالش یی
نماینده  ختیار قاری ت سط میگیرد
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

حدؤ)ن یا   کرثنالمیتد(واقع)م
 1مارکیتناحیه ننگرهـار، مرکک

خ اهـدمـیافغانستان(واقع  ده
  عالمتزیررا

 
 ـاب  شـ ینده شاملم اد ،که

(استفاده1)طبقهصا  نکاالش یی
ت سطقاری ختیار ص رتمیگیرد
نمایندهشرکتمتذکره ـهثبـت

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه
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لمیتد(  وطن )کا ـل)حمید واقع
نمبر مارکیتدوکان ای  ی دروازه

مرکککندهارافغانستان(واقع،11
  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
(11)طبقهکهشامل رن خ راکی

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
ذکراهللهمـتنماینـدهشـرکت

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمی اشندزمینهاعتراضداشته
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

لمیتـد(  پ ر لعل )شرکتم ل ی
داود ا   )خیا ان سجسـتانیواقع

،مـروزیمرکـکن،11ُسجستانی
مروزافغانستان(واقع  دهین،زرن 

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
،گ شتماهی،کهشاملگ شت

،رب،فالفل،مر ا،گ شتمر 
و،روغنهایخ راکی،تخممر 

ــ  ــاتساس ــ التلبن ،محص
طبقه رگر،کالباس، شتگکنسرو

(استفادهص رتمیگیردت سط19)
 ه متذکره شرکت عبدالغفارمعاون

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

تاریخنشرت اندمی اشندداشته از
روزکاری هریاست11الیمدت
هایمالکیتثبتمرککیوعم می

 .نمایندفکریمراجعه
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)یاماراحمدزیلمیتد(واقع)شهرن 
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
 اب شاملم ادش ینده که پ در،

 کالش یی  ـاب، شـ ینده ،مایع
صا  ن ،( اسـتفاده1شامپ طبقه )

اهللرئـیس امـان ص رتمیگیرد
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

لمیتد(واقع)شهرن )یاماراحمدزی
 واقع  ده، مرکککا لافغانستان(
  عالمتزیرراخ اهدمی

 
پ در،کهشاملم ادش ینده اب 

 کالش یی  ـاب، شـ ینده ،مایع
(اسـتفاده1)طبقهشامپ ،صا  ن

اهللرئـیس امـان ص رتمیگیرد
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه

زمینه  اشـنددر اعتراضداشـته
11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی

ثبـتروزکاری هریاستعم می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)ت لیدمشرو اتغیرالک لیحقیقت 
واقع)جادهمی ندشمس:درخشان(
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مارکیت افغانسـتان(، کا ل مرکک
  عالمتزیرراخ اهدمیواقع  ده

 
(11)طبقـهکهشاملخمیرمایـه 

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
شرکتمتذکرهمحمدعثمانرئیس

ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشند میاعتراضداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
شرکت

(Getz Pharma (pvt ) 
LTD )  

واقع
 (29-30/27, Korangi 
industrial Area, Karachi 
Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  دهکه

 
شاملاجناسکه استفاده5)طبقه )

خالد محمد ت سط میگیرد ص رت
وکیلکمپنیمتذکره هثبت رساند
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه

اعتراض زمینه  اشـنددر داشـته
11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی

ثبـتروزکاری هریاستعم می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Slotrapid Limited 
واقع

 Quijano Chambers, 
 PO Box 3159, Road, 
Town, Tortola, British  
Virgin Islands 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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از  خشاجناسکه شـاملآندر
(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه

وکیلت سط خالد کمپنـیمحمد
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)گروپکمپنیهایفایکون(واقـع
،)مندوین ابمارکیتناحیهاول
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
طبقـهکهشاملم ادش ینده اب 
استفادهص رتمیگیردت سط1) )

رئیسشرکت نیازی سیرت محمد
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـتکاری هریاسـتعمـ می
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)گروپکمپنیهایفایکون(واقـع
،)مندوین ابمارکیتناحیهاول
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
،کـ تکس،کهشاملپمپراطفال

مرط ب دستمال  هداشـتی، م اد
(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه

ت سطمحمدسیرتنیازیرئـیس
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

)گروپکمپنیهایفایکون(واقـع
،)مندوین ابمارکیتناحیهاول
واقع ـ ده مرکککا لافغانستان(

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
 ـاب ش ینده م اد تمام شامل که

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
ت سطمحمدسیرتنیازیرئـیس

 ه ثبـت رسـاندشرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـتروزکاری هریاستعم می

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
.نمایندمراجعه
شرکت

 ( JINHUA FINDER 
METALS CO , LTD),  

واقع
No 308 Dongtang 
Street,, Jindong 
District 321000 
ZHEJIANG,, China, 

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
ص رتاستفاده1طبقهکهازآندر

ت سطشرکتثبتملکیت میگیرد
معن یا  غکالهنماینـدهشـرکت

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 International 
Foodstuffs Co L L C  
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واقع
 P O Box No 4115, 
Sharjah, United Arab 
Emirates  

  میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده19طبقـهکهازآندر 

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـدهملکیتمعن ی ا  غکالـه

 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 International 
Foodstuffs Co L L C  

واقع
 P O Box No 4115, 
Sharjah, United Arab 
Emirates  

 میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده19طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11مدتازتاریخنشرالیت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 International 
Foodstuffs Co L L C  
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واقع
 P O Box No 4115, 
Sharjah, United Arab 
Emirates  

  میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده19طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـدهملکیت معن یا  غکالـه

 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 International 
Foodstuffs Co L L C 

واقع
 P O Box No 4115, 
Sharjah, United Arab 
Emirates  

  میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده19طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11الیمدتازتاریخنشرت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 MAN Truck & Bus SE 
  (Lion Device )مالکعالمت
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ثبتگردیده15911که هشماره 
تغیرنامکمپنیازخ اهانمتقاضی

MAN Truck & Bus AG, 
Dachauer Str 667, 
80995 Munich, 
Germany ,  

 هکمپنی
 MAN Truck & Bus SE, 
Dachauer Str 667, 
80995 Munich, 
Germany ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط

نماینده کمپنـیمتـذکرها  غکاله
 .گردیدهاست

شرکت
 Hino Jidosha 
Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Hino Motors, 
Ltd ) ,  

واقع
1-1 Hinodai 3-Chome 

Hino-Shi, Tokyo Japan 

 میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده11طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11مدتازتاریخنشرالیت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 شرکت

 Hino Jidosha 
Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Hino Motors, 
Ltd )  

 واقع
1-1 Hinodai 3-Chome 

Hino-Shi, Tokyo Japan 
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 عالمتزیرراخ اهدمی

 
اسـتفاده11طبقـهکهازآندر

میگیردت سطشرکتثبتص رت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

18181طبقاظهارنامـهشـماره
ثبت11/1/1411م رخ دفتر  ه

 مرککیدررا هـه ـهعالمـت
MITSUBISHI  

 

شماره  ه کـهدر691ثبتشده
طبقه هاستثنایی14الی1)طبقات

(ازآناستفادهمیگرددکمپنی11
 Mitsubishi 
Corporation, 
(MITSUBISHI SHOJI 
KAISHA LTD),  
آدرسکمپنیازتغییرخ اهان   
6-3 Marunouchi 2- 
chome,, Chiyoda – Ku,  
Tokyo, Japan  

  ه
3-1 Marunouchi 2-
Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8086,, 
Japan,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

نشـر ه,است جهـت معل مات
ــال ــمیارسـ ــدهرسـ جریـ

 .گردید
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18194طبقاظهارنامـهشـماره
( هدفترثبـت1/4/1411م رخ)

مرککیدررا هه هعالمت
(WHITEX ) 

 
 شماره  ه در6568ثبتشده که

ازآناستفادهمیگردد5و1طبقات
تغیرنـاموآدرسخ اهـانمتقاضی

کمپنیاز
Pakshoo chemical & 
manufacturing Co,  

واقع
 Vali-e Asr Avenue,, 
Tehran, Iran  

 ه
 Pakshoo Industrial  
Group  

واقع
No 29, 4th floor,  

Second alley, Pakistan 
Street,Shahid Beheshti 
Avenue,Tehran, Iran, 

ا  غکالـهت سط معنـ ی ملکیت
 .نمایندهکمپنیمتذکرهشدهاست

18195طبقاظهارنامـهشـماره
( هدفترثبـت1/4/1411م رخ)

مرککیدررا هه هعالمت
(Cloritex ) 

 
 شماره  ه در6569ثبتشده که

ازآناستفادهمیگردد5و1طبقات
تغیرنـاموآدرسخ اهـانمتقاضی

کمپنیاز
Pakshoo chemical & 
manufacturing Co,  

واقع
 Vali-e Asr Avenue,  
Tehran, Iran  
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 ه
 Pakshoo Industrial  
Group  

واقع
No 29, 4th floor, 
Second alley, Pakistan 
Street,Shahid Beheshti 
Avenue,Tehran, Iran,  

ا  غکالـهت سط معنـ ی ملکیت
 نمایندهکمپنیمتذکرهشدهاست

18196طبقاظهارنامـهشـماره
( هدفترثبـت1/4/1411م رخ)

مرککیدررا هه هعالمت
(GOLRANG ) 

 
 شماره  ه در6511ثبتشده که

41الی14وطبقه11الی1طبقات

میگـرددمتقاضـی آناستفاده از
تغیرناموآدرسکمپنیازخ اهان

Pakshoo chemical & 
manufacturing Co,  

واقع
 Vali-e Asr Avenue,, 
Tehran, Iran  

 ه
 Pakshoo Industrial 
Group  

واقع
No 29, 4th floor, 
Second alley, Pakistan 
Street,Shahid Beheshti 
Avenue,Tehran, Iran,  

ا  غکالـهت سط معنـ ی ملکیت
 .نمایندهکمپنیمتذکرهشدهاست

18191طبقاظهارنامـهشـماره
( هدفترثبـت1/4/1411م رخ)

  AVE )مرککیدررا هه هعالمت
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 شماره  ه در6511ثبتشده که
 1طبقات الی14وطبقات11الی

متقاضیاز41 میگردد استفاده آن
تغیرنـــاموآدرسخ اهـــان

کمپنیاز
Pakshoo chemical & 
manufacturing Co,  

واقع
 Vali-e Asr Avenue,,  
Tehran, Iran  

 ه
 Pakshoo Industrial  
Group  

واقع
No 29, 4th floor, 
Second alley, Pakistan 
Street,Shahid Beheshti 
Avenue,Tehran, Iran,  

ا  غکالـهت سط معنـ ی ملکیت
 .نمایندهکمپنیمتذکرهشدهاست

18198طبقاظهارنامـهشـماره
( هدفترثبـت1/4/1411م رخ)

عالمـت  ـه دررا هـه )مرککی
HOME PLUS ) 

 
 شماره  ه در6561ثبتشده که

ازآناستفادهمیگردد1و5طبقات
تغیرنـاموآدرسخ اهـانمتقاضی

کمپنیاز
Pakshoo chemical & 
manufacturing Co,  

واقع
 Vali-e Asr Avenue,,  
Tehran, Iran  

 ه
 Pakshoo Industrial  
Group  

واقع
No 29, 4th floor, 
Second alley, Pakistan 
Street,Shahid Beheshti 
Avenue,Tehran, Iran,  
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ا  غکالـهت سط  ملکیتمعنـ ی
 .نمایندهکمپنیمتذکرهشدهاست

شرکت
 Knauf Performance 
Materials GmbH  

 (AQUAPANEL )مالکعالمت

 
ثبتگردیده16119که هشماره
متقاضـی   د تغیرنـامخ اهـان

ازکمپنی
 KNAUF AQUAPANEL 
GmbH, Kipperstraße 
19, 44147 Dortmund, 
Germany ,  

 هکمپنی
 Knauf Performance 
Materials GmbH, 
Kipperstraße 19, 
44147 Dortmund, 
Germany ,  

ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
کمپنـیمتـذکرها  غکاله نماینده

 .گردیدهاست
شرکت

 Price Costco 
International, Inc , a 
Corporation of Nevada, 
USA,  

واقع
999 Lake Drive, 
Issaquah, Washington 
98027, United States 
of America ,  

  عالمتزیررامیخ اهد

 
اسـتفاده15طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در
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11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 Tving Co ,Ltd ,  
واقع

15 F, DMC 
DIGITALCUBE, 34,, 
Sangamsan-ro, Mapo-
gu, Seoul, Republic of 
Korea,  

 میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده18طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه

 هثبـت رسـاندشرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی

ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 MANDOM CORP ,  
واقع

5-12, Juniken-cho 
Chuo-ku , Osaka,, 
Japan, 

  عالمتزیرراخ اهدمی

 
در  آن از اسـتفاده5طبقـهکه

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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شرکت
 Hankook Tire & 
Technology Co , Ltd,  

واقع
286m, Pangyo-ro, 
Bundang-gu, 
Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic 
of Korea ,  

 میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده11طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـدهملکیتمعن یا  غکالـه

 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

شرکت
 Hankook Tire & 
Technology Co , Ltd,  

واقع
286m, Pangyo-ro, 
Bundang-gu, 
Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic 
of Korea ,  

 میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده11طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 AMD General Trading 
FZ-LLC ,  

واقع
 A2-509A Building no 
A2 Al Hamra Industrial 
Zone-FZ , RAK, , 
United Arab Emirates ,  

 میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده14طبقـهآندرکهاز

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
.ندنمایمراجعه
شرکت

 Hankook Tire & 
Technology Co , Ltd,  


واقع

286m, Pangyo-ro, 
Bundang-gu, 
Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic  
of Korea ,  

 میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده11طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه

 هثبـت  رسـاندشرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
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 اشـند اعتراضداشـته زمینه در
11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی

ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 Shenzhen NJY 
Technology Co , Ltd ,  

واقع
201, Block B, Jiada 
R&D Building, No 5 , 
Songpingshan Road, 
Songpingshan 
Community, Xili 
Street,, Nanshan 
District, Shenzhen,  
 China,  

  میخ اهدعالمتزیررا

 
ص رتاستفاده9طبقهکهازآندر

ت سطشرکتثبتملکیت میگیرد

معن یا  غکالهنماینـدهشـرکت
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

 دراشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 Hutesa 
Agroalimentaria S A ,  

واقع


CR NACIONAL, 334 KM 
136 29520 , FUENTE 
DE PIEDRA (MÁLAGA),, 
SPAIN,  

 زیررامیخ اهدعالمت

 
اسـتفاده19طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت
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نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت رسـاند شرکتمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
شرکت

 Hutesa 
Agroalimentaria S A ,  

واقع
CR NACIONAL, 334 KM 
136 29520 , FUENTE 
DE PIEDRA (MÁLAGA),, 
SPAIN,  

 میخ اهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده19طبقـهکهازآندر

ص رتمیگیردت سطشرکتثبت

نماینـده ملکیتمعن یا  غکالـه
 هثبـت  رسـاندشرکتمتذکره

هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

19148طبقاظهارنامـهشـماره
ثبت15/9/1411م رخ دفتر  ه

مرککیدررا هه هعالمت
 FISHER  

 
شمارهثبت  ه در1919شده که

(ازآناستفاده1،9،11)طبقات
کمپنیمیگردد

 SANYO ELECTRIC  
CO, LTD  

آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
18-Banchi, 2-chome, 
Keihan-Hondori,, 
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Moriguchi Ciry, Osaka, 
Japan ,  

 ه
1-1 Sanyo-cho, Daito 
City, Osaka , 574- 
8534, Japan,  

 ثبتملکیتمعن یت سط شرکت
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19188طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 Cima + device 

 
شماره  ه در6588ثبتشده که

(ازآناستفادهمیگردد14)طبقات
کمپنی

KT & G Corporation,  
 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان

100 Pyeongchon-dong 
Dae deok-gu, 
Daejeon, , City 306-
712, Republic of Korea  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
, Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
متـذکره کمپنی نماینده غکاله ا  

 .شدهاست
19191طبقاظهارنامـهشـماره

 ـــه18/11/1411مـــ رخ
 ـه را هـه ثبتمرککیدر دفتر

عالمت
 Lumen + device 
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شماره  ه در6511ثبتشده که
(ازآناستفادهمیگـردد14)طبقه

کمپنی
KT & G Corporation,  

 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, Republic of 
Korea  

  ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 است.
19191طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 RAISON + device 

 

شماره  ه در6514ثبتشده که
(ازآناستفادهمیگـردد14)طبقه

کمپنی
KT & G Corporation,  

آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of 
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط

کمپنیمتذکرهشدها  غکالهنماینده
 .است

19191طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبت18/11/1411م رخ

مرککیدررا هه هعالمت
 ESSE  
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شماره  ه در6519ثبتشده که
(ازآناستفادهمیگـردد14)طبقه

کمپنی
KT & G Corporation,  

آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of 
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea , 
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19194طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 SENSE 

 

کـه11191ثبتشده هشماره 
ــهدر ــتفاده14)طبق (ازآناس

کمپنیمیگردد
KT & G Corporation,  

آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of 
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

ثبت شرکت ملکیتمعن یت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19198طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 CORSET  
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کهدر11456ثبتشده هشماره
(ازآناستفادهمیگـردد14)طبقه

کمپنی
KT & G Corporation,  

ازآدرسکمپنیتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, , 
Daejeon, 306-712, 
Republic of Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19111طبقاظهارنامـهشـماره

ثبت هدفتر18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 BLOOMING  

 

کهدر11594ثبتشده هشماره
(ازآناستفادهمیگـردد14)طبقه
کمپنی

KT & G Corporation,  
 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان

100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of  

Korea, 
 ه

71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19114طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 Etipac 
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کهدر11595ثبتشده هشماره
استفادهمیگـردد(ازآن14)طبقه

کمپنی
KT & G Corporation,  

 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of  
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea , 
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19115شـمارهطبقاظهارنامـه

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 Ballad  

 

کـه11981ثبتشده هشماره 
ــهدر ــتفاده(ازآن14)طبق اس

میگرددکمپنی
KT & G Corporation,  

 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of  
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19116طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 BRIO  
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کـه11981ثبتشده هشماره 
ــدر ــتفاده(ازآن14)هطبق اس

میگرددکمپنی
KT & G Corporation,  

 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of  
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط

کمپنیمتذکرهشدها  غکالهنماینده
 .است

19111طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبت18/11/1411م رخ

مرککیدررا هه هعالمت
 ZEST  

 

شماره  ه در5461ثبتشده که
میگردد(ازآناستفاده14)طبقه
کمپنی

KT & G Corporation,  
ازآدرسکمپنیتغییرخ اهان

100Pyeongchon-dong 
Dae deok-gu, 
Daejeon, , City 306-
712, Republic of Korea, 

 ه   
71, Beotkkot-gil,  
Daedeok-gu, Daejeon, 
, Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19111طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 SPADE 

 



 جريده يرسم
 

81
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

کهدر11611ثبتشده هشماره
استفادهمیگـردد(ازآن14)طبقه

کمپنی
KT & G Corporation,  

 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of  
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19111طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
 مرککیدررا هه هعالمت

FACADE 

 

کـه11811ثبتشده هشماره 
ــهدر ــتفاده(ازآن14)طبق اس

میگرددکمپنی
KT & G Corporation,  

 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon , Republic of  
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط

کمپنیمتذکرهشدها  غکالهنماینده
 .است

19111طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبت18/11/1411م رخ

 مرککیدررا هه هعالمت
KOD  
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کهدر15811ثبتشده هشماره 
استفادهمیگـردد(ازآن14)طبقه

کمپنی
KT & G Corporation,  

 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of  
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
, Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19114طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 THE ONE 

 

کهدر15816ثبتشده هشماره
استفادهمیگـردد(ازآن14)طبقه
کمپنی

KT & G Corporation,  
 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان

100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of  
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
, Republic of Korea , 
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19115طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت18/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

 FAÇADE  
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کـه11618ثبتشده هشماره 
ــهدر ــتفاده(ازآن14)طبق اس

میگرددکمپنی
KT & G Corporation,  

 آدرسکمپنیازتغییرخ اهان
100, Pyeongchon-
dong Dae deok-gu, 
Daejeon, , Republic of  
Korea,  

 ه
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea ,  
ثبتملکیتمعن ی شرکت ت سط
ا  غکالهنمایندهکمپنیمتذکرهشده

 .است
19155طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت18/9/1411م رخ
 (cello) مرککیدررا هه هعالمه

 

 هشـماره در11118ثبتشده
(ازآناستفادهمیگـردد16)قهطب

انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی
مذک رازکمپنی

(Cello Plastic Industial 
Works)  

 هکمپنی
 (CELLO STATIONERY 
PRODUCTS PRIVATE 
LIMITED ) 6)واقع, Vakil 
Industrial Estate, 
Walbhat Road, 
Goregaon East 
Mumbai-400 063, 
Maharashtra India) 
ت سطمحمدنصیرمصئ نوکیـل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
19156طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت18/9/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمه

 (PLANTERS)  
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 هشـماره در19496ثبتشده
(ازآناستفادهمیگـردد11)هطبق

انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی
مذک رازکمپنی

(Kraft Foods Group 
Brands LLC)  

 هکمپنی
 (Hormel Foods 
Corporation )  

واقع
(1 Hormel Place, 
Austin, Minnesota 
55912, United States 
of America) 
ت سطمحمدنصیرمصئ نوکیـل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
کمپنی

 (LG Electronics Inc) 
واقع

(128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (LG Electronics Inc )  
واقع

(128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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شـاملکهازآندر خشاجناس 
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
دراشخاصحقیقیوحق قی کـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (LG Electronics Inc )  
واقع

(128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (LG Electronics Inc )  
واقع

(128, Yeoui-daero,  
Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
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تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (LG Electronics Inc )  
واقع

(128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتکیومرک

 .نمایندمراجعه

کمپنی
 (LG Electronics Inc )  

واقع
(128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد

هرگاه هثبت رساندکمپنیمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (BMJ INDUSTRIES FZ-
LLC )  
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واقع
(Al- Jazeera Al- 
Hamra, Ras Al 
Khaimah, UAE)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

مالکعالمت
( ADD HOPE with 
Colonel Image2006)  

 

درکه18191ثبتشده هشماره
ــات) (زآناســتفاده41-16طبق

متقاضیگمی ردد تغیرنـامخ اهان
کمپنیاز

 (Kentucky Fried 
Chicken International 
Holdings)  

 هکمپنی
 (Kentucky Fried 
Chicken International 
Holdings LLC)  
ت سطمحمدنصیرمصئ نوکیـل

.کمپنیمتذکرهشدهاست
کمپنی

 (Duracell Batteries 
BVBA )  

واقع
(Nijverheidslaan 7, B-
3200 Aarschot 
BELGIUM)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیـرد(9)طبقه

مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Duracell Batteries 
BVBA )  

واقع
(Nijverheidslaan 7, B-
3200 Aarschot 
BELGIUM)  

عالمـتزیـرراخ اهـدمی  ده

 

 خشاجناس آندر از شـاملکه
(استفادهص رتمیگیـرد9)طبقه

مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Duracell Batteries 
BVBA )  

واقع
(Nijverheidslaan 7, B-
3200 Aarschot 
BELGIUM)  

عالمـتزیـرراخ اهـدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد9)طبقه
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مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Duracell Batteries 
BVBA )  

واقع
(Nijverheidslaan 7, B-
3200 Aarschot 
BELGIUM)  

عالمـتزیـرراخ اهـدمی  ده

 

شـاملکهازآندر خشاجناس 
(استفادهص رتمیگیـرد9)طبقه

مصئ نوکیـلت سط نصیر محمد
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
.نمایندمراجعه

18541طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبـت11/4/1411م رخ

  (FIJI) تمرککیدررا هه هعالم

 
 هشـماره در11681ثبتشده

میگـردد(ازآناستفاده11)طبقه
انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی

مذک رازکمپنی
(PARAMOUNT 
INTERNATIONAL 
EXPORT LTD)  
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 هکمپنی
 (FIJI WATER 
COMPANY PTE LTD )  

واقع
(A Singaporean 
Company at Business 
address 11444 West 
Olympic Blvd, 10th 
Floor, Los Angeles, 
California 90064, USA ) 

دالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سطعب
 .کمپنیمتذکرهشدهاست

18541طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبـت11/4/1411م رخ

مرککیدررا هه هعالمه
 (FIJI stylized) 

 
 هشـماره در11688ثبتشده

(ازآناستفادهمیگـردد11)طبقه
انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی

مذک رازکمپنی

(PARAMOUNT 
INTERNATIONAL 
EXPORT LTD)  

 هکمپنی
 (FIJI WATER 
COMPANY PTE LTD )  

واقع
(A Singaporean 
Company at Business 
address 11444 West 
Olympic Blvd, 10th 
Floor, Los Angeles, 
California 90064, USA ) 

سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت 
 .کمپنیمتذکرهشدهاست

18541طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبـت11/4/1411م رخ

مرککیدررا هه هعالمه
 (FIJI bottle)  
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 هشـماره در11689ثبتشده
(ازآناستفادهمیگـردد11)طبقه

انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی
مذک رازکمپنی

(PARAMOUNT 
INTERNATIONAL 
EXPORT LTD)  

 هکمپنی
 (FIJI WATER 
COMPANY PTE LTD )  

واقع
(A Singaporean 
Company at Business 
address 11444 West 
Olympic Blvd, 10th 
Floor, Los Angeles, 
California 90064, USA ) 
ت سطعبـدالرحمنرحـیمغیاثـا
ــذکرهشــده ــیمت ــلکمپن وکی

 .است
18581طبقاظهارنامـهشـماره

ــ رخ ــه16/4/1411مـ  ـ

دفترثبتمرکـکیدررا هـه ـه
عالمت

(ICE  
BREAKERS FROST & 
Design)  

 
کهدر14814ثبتشده هشماره

(ازآناستفادهمیگـردد11)طبقه
تغیرنـاموآدرسخ اهـانمتقاضی

کمپنیاز
(HERSHEY 
CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY 
CORPORATION)  

واقع
 (4860 ROBB STREET 
SUITE 204, WHEAT 
RIDGE COLORADO 
80033, USA)  



 جريده يرسم
 

98
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

 هکمپنی
 (HERSHEY 
CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY LLC  

واقع
 (19 East Chocolate 
Avenue, Hershey, PA 
17033, USA )  
ت سطعبـدالرحمنرحـیمغیاثـا
ــذکرهشــده ــیمت ــلکمپن وکی

 .است
18581طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت16/4/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

(ICE BREAKERS & 
Design) 

 

11611ثبتشـده ـهشـماره
ــهدر ــهکـ (ازآن11)طبقـ

ــی ــرددمتقاض ــتفادهمیگ اس
تغیرنـــاموآدرسخ اهـــان

کمپنیاز
(HERSHEY 
CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY 
CORPORATION)  

واقع
 (4860 ROBB STREET 
SUITE 204, WHEAT 
RIDGE COLORADO 
80033, USA)  

 هکمپنی
 (HERSHEY 
CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY LLC  

واقع
 (19 East Chocolate 
Avenue, Hershey, PA 
17033, USA )  
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ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
 .کمپنیمتذکرهشدهاست

کمپنی
 (SHAIKH MOHD 
SAEED EST a Company 
of UAE )  

واقع
 P O Box 133 Dubai, 
United Arab Emirates)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

کمپنی
 (BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED A British 
Company)  

واقع
Globe House, 4 Temple 
Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
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تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (NICOVENTURES 
HOLDINGS LIMITED A 
British Company)  

واقع
 Globe House, 1 Water 
Street, London WC2R 
3LA, United Kingdom),)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (NICOVENTURES 
HOLDINGS LIMITED A 
British Company)  

واقع
 Globe House, 1 Water 
Street, London WC2R 
3LA, United Kingdom),)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
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ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (SHAIKH MOHD 
SAEED EST a Company 
of UAE )  

واقع
 P O Box 133 Dubai, 
United Arab Emirates),)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Negin Asal Harand 
Company )  

واقع
 Harand Industrial 
Zone, Isfahan, Iran),)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

ص رتمیگیرد(11)طبقه استفاده
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Negin Asal Harand 
Company )  

واقع
 Harand Industrial 
Zone, Isfahan, Iran),)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Negin Asal Harand 
Company )  

واقع
 Harand Industrial 
Zone, Isfahan, Iran),)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملاجناسکهازآندر خش 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Shaikh Mohd Saeed 
Est A UAE Company )  

واقع
 )P O Box 133 Dubai, 
United Arab Emirates)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

کمپنی
 (CAKIRMELIKOGLU 
MADEN SUYU 
ISLETMESI SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI, a Turkish 
Company )  

واقع
 )Citlakkale Mahallesi, 
Inonu Caddesi, Kardes 
Apt No 159/ 15, Merkez 
– Giresun / TURKEY)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
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تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Pakshoma 
Manufacturing and 
Industrial co , An 
Iranian Company )  

واقع
 )No 3, 19 Aly, A Ghasir 
St , Argentina Sq , 
Tehran, Iran)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
نرحیمغیاثاوکیلاعبدالرحمت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
الیمـدت تاریخنشر روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Pakshoma 
Manufacturing and 
Industrial co , An 
Iranian Com )  

واقع
 )No 3, 19 Aly, A Ghasir 
St , Argentina Sq , 
Tehran, Iran)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
نرحیمغیاثاوکیلاعبدالرحمت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
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ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Signal Technology 
Foundation a Delaware 
(USA) Corporation ) واقع  
650 Castro Street, 
Suite 120-
223,Mountain View, CA 
94041, USA )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد9)طبقه
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Signal Technology 
Foundation a Delaware 
(USA) Corporation ) واقع  
650 Castro Street, 
Suite 120-
223,Mountain View, CA 
94041, USA )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد18)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 نمایندمراجعه
کمپنی

 (Signal Technology 
Foundation a Delaware 
(USA) Corporation ) واقع  
650 Castro Street, 
Suite 120-
223,Mountain View, CA 
94041, USA )  

 
شـاملازآندر خشخدماتکه

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو

 .نمایندراجعهم

کمپنی
 (Unilever Global IP 
Limited A British 
Company )  

واقع
 Port Sunlight, 
Wirral,Merseyside, 
England, CH62 4ZD, 
United Kingdom ,)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
غیاثاوکیلعبدالرحمنرحیمت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Unilever Global IP 
Limited A British 
Company )  

واقع
 Port Sunlight, 
Wirral,Merseyside, 
England, CH62 4ZD, 
United Kingdom,)  

می  ده زیـرراخ اهد عالمـت

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Philip Morris Brands 
Sàrl A Swiss Company )  

واقع
 Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, 
Switzerland, ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
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در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Philip Morris Brands 
Sàrl A Swiss Company )  

واقع
 Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, 
Switzerland, ) 

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهمتذکره هثبت رساندکمپنی

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Philip Morris Brands 
Sàrl A Swiss Company )  

واقع
 Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, 
Switzerland, ) 

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Montres Tudor SA A 
Swiss Company )  

واقع
 Rue François-
Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Montres Tudor SA A 
Swiss Company )  

واقع
 Rue François-
Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
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 دراشخاصحقیقیو حق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Montres Tudor SA A 
Swiss Company )  

واقع
 Rue François-
Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland 

 زیرراعالمتخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 نمایندمراجعه
کمپنی

 (Montres Tudor SA A 
Swiss Company )  

واقع
 Rue François-
Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهمتذکره هثبت رساندکمپنی

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
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ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Montres Tudor SA A 
Swiss Company )  

واقع
 Rue François-
Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
نرحیمغیاثاوکیلاعبدالرحمت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
الیمـدت تاریخنشر روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Montres Tudor SA A 
Swiss Company )  

واقع
 Rue François-
Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
نرحیمغیاثاوکیلاعبدالرحمت سط
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هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

INTERCONTINENTAL 
GREAT BRANDS LLC 
An American Company  

واقع
100Deforest Avenue, 
East Hanover, NJ 
07936, USA) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
نرحیمغیاثاوکیلاعبدالرحمت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

INTERCONTINENTAL 
GREAT BRANDS LLC 
An American Company  

واقع
100Deforest Avenue, 
East Hanover, NJ 
07936, USA) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
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ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
LIMITED, A South 
Africa Company )  

 واقع
14-216th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South Africa) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیـرد(9)طبقه
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

کاری ریاست وثبت ه مرکـکی
 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
 کمپنی

 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
LIMITED, A South 
Africa Company )  

 واقع
14-216th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South Africa) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد16)طبقه )
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غیاثاوکیلعبدالرحمنرحیمت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
LIMITED, A South 
Africa Company )  

 واقع
14-216th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South Africa) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 

 خش  در آن از شاملدماتخکه
استفادهص رتمیگیرد18)طبقه )

عبـدالرحمنرحـیمغیاثـات سط
ثبـتوکیل  ـه کمپنیمتـذکره
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

حق قیکـهدرزمینـهاعتـراض
 اشند میداشته تـاریخت انـد از

 ـهروزکاری11نشرالیمدت
ثبـتمرکـکیوریاستعم می

فکــریمراجعــههــایمالکیــت
 .نمایند

 کمپنی
 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
LIMITED, A South 
Africa Company )  

 واقع
14-216th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South Africa) 
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  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )
غیاثاوکیلعبدالرحمنرحیمت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (ROLEX SA A Swiss  
Company )  

 واقع
 Rue François-
Dussaud 3-5-7, 1211 
Geneva, Switzerland) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (ROLEX SA A Swiss  
Company )  

 واقع
 )Rue François-
Dussaud 3-5-7, 1211 
Geneva, Switzerland) 
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  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد(15)طبقه
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (ROLEX SA A Swiss  
Company )  

 واقع
 )Rue François-
Dussaud 3-5-7, 1211 
Geneva, Switzerland) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (ROLEX SA A Swiss  
Company )  

 واقع
 Rue François-
Dussaud 3-5-7, 1211 
Geneva, Switzerland) 
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  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
  خشاجناسکه آندر شـاملاز
استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (ROLEX SA A Swiss  
Company )  

 واقع
 Rue François-
Dussaud 3-5-7, 1211 
Geneva, Switzerland) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 

شـاملکهازآندر خشاجناس 
استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاه رساندکمپنیمتذکره هثبت

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (ROLEX SA A Swiss  
Company )  

 واقع
 Rue François-
Dussaud 3-5-7, 1211 
Geneva, Switzerland) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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نرحیمغیاثاوکیلاعبدالرحمت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (J&B LIMITED A 
British Virgin Islands 
Company )  

واقع
 (3rd floor, yam raj 
Building, Market 
Square, P O Box 3175, 
Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 

 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (MERCK SHARP & 
DOHME CORP a 
corporation of New 
Jersey, USA )  

واقع
 One Merck Drive, 
Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, 
USA ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه

رحیمغیاثاوکیلعبدالرحمنت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (PepsiCo, Inc An 
American Company)  

واقع
) 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, N Y 
10577, U S A ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 

 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (ROTHMANS OF PALL 
MALL LIMITED A Swiss 
Company )  

واقع
 Route de France 17 , 
Boncourt , 2926 
Switzerland ) 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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آندر از شـامل خشاجناسکه
استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .یندنمامراجعه
کمپنی

 (Reckitt Benckiser LLC 
a Company of USA )  

واقع
399 Interpace 
Parkway, Parsippany, 
New Jersey 07054, 
USA ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 

 خشاجناس آندر از شـاملکه
(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاه رساندکمپنیمتذکره هثبت

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Reckitt Benckiser LLC 
a Company of USA )  

واقع
399 Interpace 
Parkway, Parsippany, 
New Jersey 07054, 
USA ) 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
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عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (MANUFACTURING 
DETERGENTS AND 
CLEANERS SHIBA , an )  

واقع
 Shahr-e-Now, 
Koucheh 
Khorasan,Drokhshan 
Market, Herat, 
Afghanistan ) 

  زیرراعالمتخ اهدمی  ده

 

 خشاجناس آندر از شـاملکه
(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

کاری ریاست و ه مرکـکی ثبت
 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
کمپنی

 (J&B Limited, a British 
Virgin Islands )  

واقع
3rd floor, yam raj 
Building Market 
Square, P O Box 3175, 
Road TOWN, 
TORTOLA, British 
Virgin Islands ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رت14)طبقه میگیرد(

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Philip Morris Brands 
Sàrl A Swiss Company(  

واقع  
 Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

  عالمتزیرراخ اهدمیواقع  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 



 جريده يرسم
 

111
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

 خشاجناس آندر از شـاملکه
(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه

ت سطعبـدالرحمنرحـیمغیاثـا
ــل ــهوکی ــذکره  ــیمت کمپن

 رسـاند اشـخاصثبت هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشند میاعتراضداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

فکــریمراجعــههــایمالکیــت
 .نمایند
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد9)طبقه
ت سطعبـدالرحمنرحـیمغیاثـا

ثبـتوکیل  ـه کمپنیمتـذکره
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

حق قیکـهدرزمینـهاعتـراض
ــند ــته اش ــیداش ــدم ازت ان

روزکاری11مدتتاریخنشرالی
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

فکــریمراجعــههــایمالکیــت
 .نمایند
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
,13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
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Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع

13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 
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واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد9)طبقه
رحیمغیاثاوکیلت سطعبدالرحمن

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 

Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی
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 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمی اشندزمینهاعتراضداشته
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه



 جريده يرسم
 

111
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملآندر خشاجناسکهاز 

استفادهص رتمیگیرد16)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفاده18)طبقه ص رتمیگیرد(

ت سطعبـدالرحمنرحـیمغیاثـا
ــل ــهوکی ــذکره  ــیمت کمپن

اشخاصحقیقیثبت رساند هرگاه
وحق قیکهدرزمینـهاعتـراض

 اشند میداشته تـاریخت انـد از
 ـهروزکاری11نشرالیمدت
ثبـتمرکـکیوریاستعم می

فکــریمراجعــههــایمالکیــت
 .نمایند
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
,13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
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United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاه رساندکمپنیمتذکره هثبت
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
,13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 

Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
ت سطعبـدالرحمنرحـیمغیاثـا

ثبـتوکیل  ـه کمپنیمتـذکره
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

حق قیکـهدرزمینـهاعتـراض
 اشند میداشته تـاریخت انـد از

 ـهروزکاری11نشرالیمدت
ثبـتمرکـکیوریاستعم می

فکــریمراجعــههــایمالکیــت
 .نمایند
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 
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واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد16)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 

Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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کمپنی
 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد41)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 نمایندمراجعه
کمپنی

 (Rivian IP Holdings, 
LLC , a Limited Liability 
Company of Delaware, 
USA ) 

واقع
13250 N Haggerty 
Road, Plymouth, 
Michigan 48170, 
United States of 
America 

می  ده راعالمـتخ اهد زیـر

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

ص رتمیگیـرد(استفاده6)طبقه
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
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تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

19111طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبت18/11/1411م رخ

ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ
 & SunSnack)عالمـــت
Device)  

 
کـه11115ثبتشده هشماره 

ازآناستفاده(11-19درطبقات)
رددکمپنیگمی

 (T C 
PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES CO , LTD)  

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (288 Ekachal Road, 
Bangbon sub-District, 

Bangbon district, 
Bangkok 10150, 
Thailand)  

 ه  
288 Ekachai Road, 
Khlong Bang Phran 
Sub-District, Bangbon 
District, Bangkok 
10150, Thailand )  

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلت سط
کمپنیمتذکرهشدهاست  
18445طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت11/14/1411م رخ
ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ

 (YERVOY)عالمت

 
کـه11161ثبتشده هشماره 

طبق در می5)ه آناستفاده رددگ(از
 کمپنی

 (BRISTOL-MYERS 
SQUIPP COMPANY) 
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 تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (345 Park Avenue, 
New York, NY 10154, 
USA )  

  ه
430288 East 29th 
Street, 14th Floor, New 
York New York 10016, 
United States of 
America)  
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

.کمپنیمتذکرهشدهاست  
18441طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبت11/14/1411م رخ
ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ

  (TAXOL)عالمت

 
  ه ثبتشده درکه5141شماره

ـ(ازآناسـتفادهمی5)هطبق رددگ
 کمپنی

 (BRISTOL-MYERS 
SQUIPP COMPANY) 

 خ اهانتغیرآدرسکمپنیاز
 (345 Park Avenue, 
New York, NY 10154, 
USA )  

  ه
430288 East 29th 
Street, 14th Floor, New 
York New York 10016, 
United States of 
America)  
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
اسـت شـده متـذکره .کمپنی

18441طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبت11/14/1411م رخ

ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ
  (ORENCIA)عالمت

 
درکه6115ثبتشده هشماره 

ـ(ازآناسـتفادهمی5)هطبق رددگ
 کمپنی

 (BRISTOL-MYERS 
SQUIPP COMPANY) 
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 تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
 (345 Park Avenue, 
New York, NY 10154, 
USA )  

  ه
430288 East 29th 
Street, 14th Floor, New 
York New York 10016, 
United States of 
America)  
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

.کمپنیمتذکرهشدهاست
18444طبقاظهارنامـهشـماره

 دفترثبـت1/4/1411م رخ  ه
ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ

 (GLYPH Design)عالمت

 
 شماره  ه درکه6194ثبتشده

ـازآناستفادهمی(5طبقات) رددگ
 کمپنی

 (BRISTOL-MYERS 
SQUIPP COMPANY) 

 خ اهانتغیرآدرسکمپنیاز
 (345 Park Avenue, 
New York, NY 10154, 
USA )  

  ه
430288 East 29th 
Street, 14th Floor, New 
York New York 10016, 
United States of 
America)  
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
اسـت شـده متـذکره .کمپنی

18446طبقاظهارنامـهشـماره
 دفترثبـت1/4/1411م رخ  ه

ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ
  (NULOJIX)عالمت

 
درکه11191ثبتشده هشماره

ـ(ازآناسـتفادهمی5)هطبق رددگ
 کمپنی
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 (BRISTOL-MYERS 
SQUIPP COMPANY) 

 خ اهانتغیرآدرسکمپنیاز
 (345 Park Avenue, 
New York, NY 10154, 
USA )  

  ه
430288 East 29th 
Street, 14th Floor, New 
York New York 10016, 
United States of 
America)  
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
اسـت شـده متـذکره .کمپنی

19141طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبـت9/11/1411م رخ

  (777)مرککیدررا هه هعالمت

 
درکه11116ثبتشده هشماره

ـ(ازآناسـتفادهمی9)هطبق رددگ
تغیرنامشرکتازخ اهانمتقاضی

 (777 BATTERY 
INDUSTRY CO LTD)  

 هشرکت
 (777 INDUSTRY CO , 
LTD )  
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

 .متذکرهشدهاستکمپنی
19148طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت9/11/1411م رخ
مرککیدررا هه هعالمت

(GP General Petroleum 
logo) 

 
درکه11616ثبتشده هشماره

رددگآناستفادهمی(از4-1طبقات)
کمپنی

 (GENERAL 
PETROLEUM GMBH) 
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 تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
(Max-planck-Strasse 
6, 63128 Dietzenbach, 
Germany )  

 ه
 (Friedrich- 
Ebert- Anlage 49, 
60308 Frankfurt/Main,  
Germany)  
 ت سطعبـدالرحمنرحـیمغیاثـا
ــذکرهشــده ــیمت ــلکمپن  وکی

 .است
19149طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت9/11/1411م رخ
 مرککیدررا هه هعالمت

(Supreme Super Plus 
logo)  

 

درکه14161ثبتشده هشماره
.رددگازآناستفادهمی (4)هطبق

کمپنی
 (GENERAL 
PETROLEUM GMBH) 

 خ اهانتغیرآدرسکمپنیاز
(Max-planck-Strasse 
6, 63128 Dietzenbach, 
Germany )  

 ه
 (Friedrich- 
Ebert- Anlage 49, 
60308 Frankfurt/Main,  

Germany) 
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

 .کمپنیمتذکرهشدهاست
19151طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت9/11/1411م رخ
ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ

  (TUPPERTOYS)عالمت
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 شماره  ه درکه1114ثبتشده
.رددگ(ازآناستفادهمی18)هطبق

کمپنی
 (DART INDUSTRIES 
INC ) 

تغیرآدرسکمپنیازخ اهان  
(1717 Deerfield 
Road,Deerfield,Illinosi 
60015,U S A )  

 ه  
 (14901 S Orange 
Blossom Trail, Orlando, 
FL 32837 United States 
of America)  
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

.کمپنیمتذکرهشدهاست  
کمپنی

 (Reemtsma 
Cigarettenfabriken 
GmbH, a German 
Company 

واقع

Max-Born-Strasse 4 
22761 Hamburg 
Germany 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (PREMIUM TOBACCO 
FZ LLC A Company of 
UAE ) 

واقع
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 P O Box 31291, Al-
Jazeera Al-Hamra, Ras 
Al Khaimah, UAE 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
(14)طبقهشاملخدماتکهازآن 

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
کمپنیعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

 رسـاندمتذکره ثبت هرگـاه ه
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (J&B LIMITED a 
British Virgin Islands 
Company )  

 واقع
3rd Floor, Yam Raj 
Building, Market 
Square, P O Box 3175, 
Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
ت سطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

هرگاهکمپنیمتذکره هثبت رساند
 دراشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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 کمپنی
 (BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
INC A Delaware 

 واقع
251 Little Falls Drive, 
Suite 100, Wilmington, 
Delaware 19808-1674, 
United States of 
America 

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
(14)طبقهشاملخدماتکهازآن

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
کمپنیعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

دراشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
LIMITED, A South 
Africa Company) 

 واقع
14-216 th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South    
 Africa 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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(9)طبقـهشاملخدماتکهازآن
ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده

کمپنیعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
LIMITED, A South 
Africa Company) 

 واقع
14-216 th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South    
 Africa 

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
(15)طبقهشاملخدماتکهازآن

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
کمپنیعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
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LIMITED, A South 
Africa Company) 

 واقع
14-216 th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South    
 Africa 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
(16)طبقهشاملخدماتکهازآن

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
کمپنیعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
LIMITED, A South 
Africa Company) 

 واقع
14-216 th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South    
 Africa 

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده
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(18)طبقهشاملخدماتکهازآن
ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده

کمپنیغیاثاوکیلعبدالرحمنرحیم
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (MTN GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
(PROPRIETARY) 
LIMITED, A South 
Africa Company) 

 واقع
14-216 th Avenue 
Fairland, Roodepoort, 
Gauteng, South    
 Africa 

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
(41)طبقهشاملخدماتکهازآن

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
کمپنیوکیلعبدالرحمنرحیمغیاثا

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
.نمایندمراجعه
 کمپنی

 (ATLAS BATTERY 
LIMITED)  
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 واقع
(D-181 CENTRAL 
AVENUE S I T F 
KARACHI PAKISTAN)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  

 واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
کمپنیاهللصادقیوکیلعکیکت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
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Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رتمیگیرد44)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خش آندر از شـاملاجناسکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاصحقیقیوحق قی کـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد9)طبقه

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
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در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد16)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خشخدماتعرضه 

اغذيهون شا ه تامينمسـننو،
(41)طبقهشاملمحلاقامتم قت

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
وکیـل صادقی اهلل کمپنـیعکیک
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند



 جريده يرسم
 

141
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملاجناسکهازآندر خش 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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 کمپنی
 (HINUCON)  

 واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاصحقیقیوحق قی کـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
هـایکه  خشدستگاه آندر از

طبخ،م لد خار،حرارتی،روشنائی
تـامينآب،ته يه،خنككردن،

استفاده11)طبقهشامل هداشتی )
عکیـکاهللص رتمیگیردت سـط

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
تاریخت اندمی اشند الـیاز نشر
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 نمایندفکریمراجعه

 کمپنی
 (HINUCON)  

 واقع
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(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشخدمات

استفادهص رت41)طبقه میگیرد(
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 

Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  
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 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملاجناسکهازآندر خش 

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 

 خشاجناس آندر از شـاملکه
(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

 دراشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
از  خشاجناسکه شـاملآندر
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

دراشخاص حقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
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تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

ثبت  ه هرگـاه رسـاندمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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 کمپنی
 (HINUCON)  

 واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
 دراشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
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Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملازآندر خشاجناسکه 

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
  ه  رسـاندمتذکره هرگـاهثبت

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
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در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
 دراشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
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فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
  خشاجناسکه آندر شـاملاز
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

 کمپنی
 (HINUCON)  

 واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع
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(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 

Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

  ه  رسـاندمتذکره هرگـاهثبت
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  
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 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 

 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

دراشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
  خشاجناسکه آندر شـاملاز
(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
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تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (HINUCON)  
 واقع

(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

  ه  رسـاندمتذکره هرگـاهثبت
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
.نمایندمراجعه
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 کمپنی
 (HINUCON)  

 واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیداشته اشندزمینهاعتراض
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (UNIWORLD FZE)  
واقع

(Plot No EWTA30A, P O 
Box- 61472, Jabel Ali, 
Dubai, United Arab 
Emirates)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
آندر از شـامل خشاجناسکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (UNIWORLD FZE)  
واقع

( Plot No EWTA30A, P 
O Box- 61472, Jabel 
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Ali, Dubai, United Arab 
Emirates)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد16)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Getz Pharma (pvt ) 
LTD )  

واقع
(29-30/27, Korangi 
industrial Area, Karachi 
Pakistan 

زیرراعالمتخ اهدمی  ده   

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (HILTON PHARMA 
(PVT) LTD ) 
واقع   
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
میگیـرد(استفادهص رت5)طبقه

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (HILTON PHARMA 
(PVT) LTD )  

واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (HILTON PHARMA 
(PVT) LTD )  

واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan )  

  زیرراعالمتخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
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 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (HILTON PHARMA 
(PVT) LTD )  

واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (ÖZ-KA LASTİK VE 
KAUÇUK SANAYİ 
TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ )  

واقع
(Mahmutpaşa Mah 
Kanalyolu Cad No18 
41140 Kullar Kocaeli 
Turkey)  

عالمتزیرراخ اهدمی  ده  

 



 جريده يرسم
 

166
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمی اشندزمینهاعتراضداشته

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (FAISAL RAHIM SAYA, 
ALSO TRADING AS 
KAPRAY)  

واقع
(G-33, Block-6, P E C 
H S , Karachi-Pakistan 

عالمتزیرراخ اهدمی  ده  

 
 آندر از شـامل خشاجناسکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (FAISAL RAHIM SAYA, 
ALSO TRADING AS 

KAPRAY) 
واقع

(G-33, Block-6, P E C 
H S , Karachi-Pakistan)

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خشخدماتشـامل

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
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 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (FAISAL RAHIM SAYA, 
ALSO TRADING AS 
KAPRAY)  

واقع
(G-33, Block-6, P E C 
H S , Karachi-Pakistan(

عالمتزیرراخ اهدمی  ده  

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (ACE IMPEX)  
واقع

(104, New Tejpal 
Industrial Premises, 
Andheri Kurla Road, 
Saki Naka, Andheri 
(East), Mumbai 400 
072, India )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
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کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

(VIJAYSHREE FOOD 
PRODUCT PRIVATE 
LIMITED) 

واقع
( SDF - H - 7, Noida 
Special Economic 
Zone, Noida, Sector - 
82, Uttar Pradesh, 
India)  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 ثبت  ه هرگـاه رسـاندمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (KWANGDONG 
PHARMACEUTICALS 
CO , LTD )  

واقع
(85 (Seocho-dong), 
Seochojungang-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Korea )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (KWANGDONG 
PHARMACEUTICALS 
CO , LTD )  

واقع
(85 (Seocho-dong), 
Seochojungang-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Korea )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (KWANGDONG 
PHARMACEUTICALS 
CO , LTD )  

واقع
(85 (Seocho-dong), 
Seochojungang-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Korea )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
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کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (VIJAYSHREE FOOD 
PRODUCT PRIVATE 
LIMITED )  

واقع
(,SDF - H - 7, Noida 
Special Economic 
Zone, Noida, Sector - 
82, Uttar Pradesh, 
India )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند

روز11تاریخنشرالیمـدتاز
ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (VIJAYSHREE FOOD 
PRODUCT PRIVATE 
LIMITED )  

واقع
(,SDF - H - 7, Noida 
Special Economic 
Zone, Noida, Sector - 
82, Uttar Pradesh, 
India )  

  زیرراعالمتخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
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کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (VIJAYSHREE FOOD 
PRODUCT PRIVATE 
LIMITED )  

واقع
(,SDF - H - 7, Noida 
Special Economic 
Zone, Noida, Sector - 
82, Uttar Pradesh, 
India )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (VIJAYSHREE FOOD 
PRODUCT PRIVATE 
LIMITED )  

واقع
(,SDF - H - 7, Noida 
Special Economic 
Zone, Noida, Sector - 
82, Uttar Pradesh, 
India )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
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کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

دراشخاص حقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (KUBER PRODUCTS 
PVT LTD )  

واقع
8/1 WEST PATEL 
NAGAR ,NEW DELHI 
110008)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (KUBER PRODUCTS 
PVT LTD )  

واقع
8/1 WEST PATEL 
NAGAR ,NEW DELHI 
110008)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از
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ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (KUBER PRODUCTS 
PVT LTD )  

واقع
8/1 WEST PATEL 
NAGAR ,NEW DELHI 
110008)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

کمپنی
 (KUBER PRODUCTS 
PVT LTD )  

واقع
8/1 WEST PATEL 
NAGAR ,NEW DELHI 
110008)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد14)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاص حقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 ( Harris Silicones & 
Glass (pvt )Ltd )  
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واقع        
20KM, Ferozpur Road, 
Farooq Industrial 
Estate, Al-Noor Town 
Anam Road, Lahore-
Pakistan )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

کمپنی
 ( Harris Silicones & 
Glass (pvt )Ltd )  

واقع        
20KM, Ferozpur Road, 
Farooq Industrial 
Estate, Al-Noor Town 
Anam Road, Lahore-
Pakistan )

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میریکا
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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کمپنی
(FTC 
MANUFACTURING 
COMPANY )  

واقع
122 International Auto 
Parts Market, Marston 
Road, Karachi 
Pakistan)   

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

میگیـرد(استفادهص رت4)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 نمایندمراجعه

کمپنی
(FTC 
MANUFACTURING 
COMPANY )  

واقع
122 International Auto 
Parts Market, Marston 
Road, Karachi 
Pakistan)   

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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کمپنی
(FTC 
MANUFACTURING 
COMPANY )  

واقع
122 International Auto 
Parts Market, Marston 
Road, Karachi 
Pakistan)   

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

کمپنی
(FTC 
MANUFACTURING 
COMPANY )  

واقع
122 International Auto 
Parts Market, Marston 
Road, Karachi 
Pakistan)   

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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 کمپنی
 (Gujranwala Foods 
Industries (Pvt ) Ltd ) 

واقع         
)53/55-A, S I E # 2, 
Gujranwala, Pakistan) 

عالمتزیرراخ اهدمی  ده   

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاصحقیقیو حق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

 کمپنی
 (Gujranwala Foods 
Industries (Pvt ) Ltd ) 

واقع         
)53/55-A, S I E # 2, 
Gujranwala, Pakistan) 

عالمتزیرراخ اهدمی  ده   

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد15)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
روز11تاریخنشرالیمـدتاز

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
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 کمپنی
 (Gujranwala Foods 
Industries (Pvt ) Ltd ) 

واقع         
53/55)-A, S I E # 2, 
Gujranwala, Pakistan) 

عالمتزیرراخ اهدمی  ده   

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد19)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC) 
 واقع
(Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خشادویهجاتطبی 

سازی دوا و ترتیباتطبی شاملو
(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

11511ارهطبقاظهارنامـهشـم
 هدفترثبت11/11/1199م رخ
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ــه ــه ـ ــکیدررا هـ مرکـ
 (XCMG)عالمت

 
درکه11111ثبتشده هشماره

ـ(ازآناسـتفادهمی1)هطبق رددگ
 کمپنی

 (X MG 
CONSTRUCTION 
MACHINERY CO , LTD) 

  تغیرآدرسکمپنیازخ اهان
(Industrial Zone 1, 
Xuzhou Economic 
Development Zone, 
Jiangsu, China )  

 ه   
 ( No 26, Tuolanshan 
Road, Xuzhou 
Economic and 
Technological 

Development Zone, 
Jiangsu, China )  
ت سطعکیکاهللصادقیوکیلکمپنی

است.متذکرهشده  
کمپنی/م سسه

(OLX MIDDLE EAST 
HOLDINGS B V) 

واقع
 (Taurusavenue 105, 
2132 LS, Hoofddorp, 
the Netherlands) 
 م قعیتداردتقاضاداردتاعالمت

(olx)  

 
(راکه15194ثبتشدهشماره) 

ــاتدر -18-16-15-9)طبق
صـ رتمیگرفـت41 استفاده )

داردتاعالمـتخـ یشرا تقاضا
ت سطعکیکاهللصادقیوکیلکمپنی

 .)لغ (نماید اطل
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م سسه/کمپنی
(OLX MIDDLE EAST 
HOLDINGS B V) 

واقع
 (Taurusavenue 105, 
2132 LS, Hoofddorp, 
the Netherlands) 
 م قعیتداردتقاضاداردتاعالمت
(olx)  

 
که15191ثبتشدهشماره) (را

(41-18-16-15-9)درطبقات
استفادهص رتمیگرفـتتقاضـا

خـ یشرات سـطداردتاعالمت
 اطل کمپنی وکیل صادقی عکیکاهلل

 .)لغ (نماید
کمپنی

 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 
واقع

(402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 

Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  
عالمتزیرراخ اهدمی  ده    

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیـرد(5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 
 واقع

(402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
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Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاصحقیقیو حق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 
 واقع

(402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
Shahrah-e-Faisal, 

Karachi-75400, 
Pakistan) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
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Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
(5شاملادویهجـاتطبقـه)که

ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده
کمپنیمتذکرهعکیکاهللصادقیوکیل

ثبت رساند اشـخاص ه هرگـاه
حقیقیوحقـ قیکـهدرزمینـه

 اشند میاعتراضداشته ازت انـد
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

فکــریمراجعــههــایمالکیــت
 .نمایند
کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خششاملادویهجات
طبیوترتیباتطبیودواسـازی

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E ) 
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  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خششاملادویـه  آندر از که

ترتیباتطبـیودوا جاتطبیو
صـ رت5)طبقهسازی استفاده )

ت سط اهللصـادقیمیگیرد عکیـک
کمپنیمتذکره هثبت رساندوکیل

هرگاهاشخاصحقیقیوحق قیکه
 اشـند اعتراضداشـته زمینه در

11ازتاریخنشرالیمدتت اندمی
ثبـت هریاستعم میروزکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خششاملادویهجات
طبیوترتیباتطبیودواسـازی

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E ) 



 جريده يرسم
 

184
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خششاملادویهجات
طبیوترتیباتطبیودواسـازی

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خششاملادویهجات
طبیوترتیباتطبیودواسـازی

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E ) 
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  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خششاملادویهجات
طبیوترتیباتطبیودواسـازی

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E ) 

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خششاملادویهجات
طبیوترتیباتطبیودواسـازی

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
 کمپنی

 (Getz Pharma 
International FZ LLC ) 

واقع  
 Office No 1307, 13th 
Floor, Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media 
City, Dubai, U A E ) 
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  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خششاملادویهجات
طبیوترتیباتطبیودواسـازی

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (HILTON PHARMA 
(PVT) LTD )  

واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

(استفادهص رتمیگیـرد5)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
دراشخاصحقیقیوحق قی کـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (HILTON PHARMA 
(PVT) LTD )  

واقع
(801, 8th Floor, 
Progressive Plaza, 
Beamount Road, 
Karachi, Pakistan )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (PREMIUM TOBACCO 
FZ LLC)  

واقع
(P O Box 31291, AL-
JOZEERA AL HAMRA 
RAS AL KHAIMA,
UNITED ARAB 
EMIRATES)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 

لـ ازم،کهازآندر خشتنباک 
 تدخین (14)طبقهشاملکبریت،

ص رت ت سـطاستفاده میگیـرد
وکیـل صادقی اهلل کمپنـیعکیک
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (ANHUI JIANGHUAI 
AUTOMOBILE CO , 
LTD )  

واقع
(No 176 Dongliu Road, 
Hefei City, Anhui 
Province, China )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده
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کهازآندر خشوسـایطنقلیـه
نقلزمینـی، هایحملو دستگاه

(11)طبقـهشاملدریائیوه ائی
ت سـط ص رتمیگیـرد استفاده

وکیـل صادقی اهلل کمپنـیعکیک
ثبت  ه هرگـاه رسـاندمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

کاری ریاست و ه مرکـکی ثبت
 .نمایندفکریمراجعههایمالکیت
کمپنی

 (KWANGDONG 
PHARMACEUTICALS 
CO , LTD )  

واقع
(85 (Seocho-dong), 
Seochojungang-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Korea )  

 عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 

 خشاجناس آندر از شـاملکه
استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره

در اشخاصحقیقیوحق قیکـه
ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه

11111طبقاظهارنامـهشـماره
 هدفترثبـت11/9/1199م رخ

 مرکـکیدررا هـه ـهعالمـه
(ARALDITE)  

 
 هشـماره در11114ثبتشده

میگـردد1)طبقه استفاده آن از )
انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی

مذک رازکمپنی
(Huntsman Advanced 
Materials Licensing 
(Switzerland) GMBH,)  



 جريده يرسم
 

189
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

 هکمپنی
 (Huntsman Advanced 
Materials Solustions 
Private limited )  

واقع
(Lighthall B-wing, Saki 
Vihar Road, Andheri 
East Mumbai 400-072, 
India) 
ت سطعکیکاهللصادقیوکیلکمپنی

 .استمتذکرهشده
11111طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت11/9/1199م رخ
 مرکـکیدررا هـه ـهعالمـه

(ARALDITE)  

 
 هشـماره در11811ثبتشده

(ازآناستفادهمیگـردد16)طبقه
انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی

مذک رازکمپنی

(Huntsman Advanced 
Materials Licensing 
(Switzerland) GMBH,)  

 هکمپنی
 (Huntsman Advanced 
Materials Solustions 
Private limited )  

واقع
(Lighthall B-wing, Saki 
Vihar Road, Andheri 
East Mumbai 400-072, 
India) 
ت سطعکیکاهللصادقیوکیلکمپنی

 .متذکرهشدهاست
11111طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت11/9/1199م رخ
 دررا هـه ـهعالمـهمرکـکی

(ARALDITE)  

 
 هشـماره در11811ثبتشده

(ازآناستفادهمیگـردد11)طبقه
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انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی
مذک رازکمپنی

(Huntsman Advanced 
Materials Licensing 
(Switzerland) GMBH,)  

 هکمپنی
 (Huntsman Advanced 
Materials Solustions 
Private limited )  

واقع
(Lighthall B-wing, Saki 
Vihar Road, Andheri 
East Mumbai 400-072, 
India) 
ت سطعکیکاهللصادقیوکیلکمپنی

 .متذکرهشدهاست
19118طبقاظهارنامـهشـماره

 هدفترثبـت11/9/1411م رخ
 مرکـکیدررا هـه ـهعالمـه

(ARALDITE)  

 

در1165ثبتشده ـهشـماره 
میگـردد1)طبقه استفاده آن از )

انتقاـلعالمـتخ اهانمتقاضی
مذک رازکمپنی

(Huntsman Advanced 
Materials Licensing 
(Switzerland) GMBH,)  

 هکمپنی
 (Huntsman Advanced 
Materials Solustions 
Private limited )  

واقع
(Lighthall B-wing, Saki 
Vihar Road, Andheri 
East Mumbai 400-072, 
India) 
ت سطعکیکاهللصادقیوکیلکمپنی

 .متذکرهشدهاست
کمپنی

 SHENZHEN PARATI 
HOUSEWARE CO , LTD  

واقع  
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( Room 703, Block B, 
City Shanhai Center, 
No 11, Zhongxing 
Road, Bantian Street, 
Longgang District, 
Shenzhen, China)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
وکیلت سط کمپنیعکیکاهللصادقی

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیاعتراضداشته اشندزمینه
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 
واقع

402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 کهازآندر خشادویهجـاتو
(اسـتفاده5)طبقـهاجناسشامل

ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت
کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
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402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خشادویهجـاتو

(اسـتفاده5)طبقـهاجناسشامل
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع

402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خشادویهجـاتو

(اسـتفاده5)طبقـهاجناسشامل
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

ثبتکمپنیمتذکره هصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
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Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

  
ـکهازآندرادویه اتوتمـامج

(اسـتفاده5)طبقـهاجناسشامل
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 

Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه 

(اسـتفاده5)طبقـهاجناسشامل
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
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Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
ـکهازآندرادویه اتوتمـامج

(اسـتفاده5)طبقـهاجناسشامل
 میگیرد عکیـکاهللت سـطص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 

Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه 

(اسـتفاده5)طبقـهاجناسشامل
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
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Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه 

(اسـتفاده5)طبقـهاجناسشامل
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 

Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه 

استفاده5)طبقهاجناسشاملاین )
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
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Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه 

استفاده5)طبقهاجناسشاملاین )
میگیرد عکیـکاهللت سـطص رت
کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 

Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه

استفاده5)طبقهاجناسشاملاین )
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
 رساند حقیقـی اشخاص وهرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
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Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه 

(اسـتفاده5اجناسشاملاینهبقه)
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 

Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
ـکهازآندرادویه اتوتمـامج
استفاده5)طبقهاجناسشاملاین )

ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت
کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 
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Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه 

استفاده5)طبقهاجناسشاملاین )
میگیرد عکیـکاهللت سـطص رت
کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (PharmEvo (Pvt ) Ltd ) 

واقع
402, Business Avenue, 
Block-6, P E C H S , 

Shahrah-e-Faisal, 
Karachi-75400, 
Pakistan)  

 عالمـتزیـرراخ اهدمی  ده

 
اتوتمـامجکهازآندرادویه 

استفاده5)طبقهاجناسشاملاین )
ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت

کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل
 رساند حقیقـی اشخاص وهرگاه

اعتراضداشته زمینه در حق قیکه
الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (Nuqul Brothers 
Company Limited )  
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واقع
P O Box 154, Amman 
11118, Jordan )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
(استفاده1)طبقهکهاجناسشامل 

ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت
کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (Nuqul Brothers 
Company Limited )  

واقع

P O Box 154, Amman 
11118, Jordan )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
(استفاده5)طبقهکهاجناسشامل

ت سـط میگیرد عکیـکاهللص رت
کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل

و رساند حقیقـی اشخاص هرگاه
اعتراض زمینه در داشتهحق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
 ـهریاسـتروزکاری11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (Sundaram-Clayton 
Limited)  

واقع
(Chaitanya, No 12, 
Khader Nawaz Khan 
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Road, 
Nungambakkam, 
Chennai – 600006, 
Tamil Nadu, India)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
کهازآندر خشوسایلم ت رایک

وسایلات ماتسهتیرهودو،شده
م ترسایکل،م ترسایکلها،تیره

اسک ترهاووسایل،هایک چک
اسـتفاده11)طبقـهشاملانها )

عکیـکاهللص رتمیگیردت سـط
کمپنیمتذکره هثبتصادقیوکیل

 رساند اشخاص وهرگاه حقیقـی
اعتراضداشته زمینه در حق قیکه

الـیت اندمی اشند تاریخنشر از
روزکاری ـهریاسـت11مدت

هایمالکیتثبتمرککیوعم می
 .نمایندفکریمراجعه

کمپنی
 (GHULAM NABI 
GENERAL TRADING 
LLC)  

واقع
(P O BOX172071, 
Dubai, UAE )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
  خشاجناسکه آندر شـاملاز
(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه

کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط
ــاند ــت رس ــهثب ــذکره  مت
ــیو ــخاصحقیق ــاهاش هرگ
حق قیکـهدرزمینـهاعتـراض

ــند ــته اش ــیداش ــدم ازت ان
روزکاری11تاریخنشرالیمدت
ثبتمرکـکیو هریاستعم می

فکــریمراجعــههــایمالکیــت
 .نمایند
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کمپنی
 (Mr Jetharam 
Nemaram Gehlot )  

واقع
(101,Shree Whide 
Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, 
Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik- 
422003, Maharashtra, 
India )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

ص رتمیگیـرد(استفاده1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری

فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Sundaram-Clayton 
Limited )  

واقع
(Chaitanya, No 12, 
Khader Nawaz Khan 
Road, 
Nungambakkam, 
Chennai – 600006, 
Tamil Nadu, India)  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
 خشاجناس آندر از شـاملکه

استفادهص رتمیگیرد11)طبقه )
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

  رسـاندمتذکره ثبت هرگـاه ه
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از
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ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Sparco Enterprises, 
partners Muhammad 
Amir Javaid & 
Muhammad Faisal )  

واقع
(Near Allah Hu, Chowk 
Purana Kahna, 
Lahore,Pakistan )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از

ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
 .نمایندمراجعه
کمپنی

 (Sparco Enterprises, 
partners Muhammad 
Amir Javaid & 
Muhammad Faisal )  

واقع
(Near Allah Hu, Chowk 
Purana Kahna, 
Lahore,Pakistan )  

  عالمتزیرراخ اهدمی  ده

 
شـاملکهازآندر خشاجناس 

(استفادهص رتمیگیـرد1)طبقه
کمپنیعکیکاهللصادقیوکیلت سط

 رسـاند ثبت  ه هرگـاهمتذکره
در اشخاصحقیقیوحق قیکـه

ت اندمیزمینهاعتراضداشته اشند
تاریخنشرالیمـدت روز11از
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ثبـت هریاسـتعمـ میکاری
فکـریهـایمالکیـتمرککیو
.نمایندمراجعه

ذ یحاهللفرزندحاجیزرین محترم
و:متشبثانفـرادی ترانکیتـی (

تا عیت: ارچاالنیذ یحاهللآری  ی(
افغانمرککاصلیکا ـلسـرمایه

ــدایی ــدهکار511111ا ت پنجص
شـکل1411تأسیسافغانیسال

وارداتاقـالمحق قیصادراتو
دارایصــالحیتامضــا مجــاز

درریاست ثبـتعمـ میخ دش
 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید

شرکتتجارتیول ژستیکیشـیر
،مرککاصـلیکا ـل:هی ادودان

 ا تدائی یـک1111111سرمایه
،1411تأسیسسال،افغانیمیلی ن

فعالیتعمـده،شکلحق قیلمیتد
و مجـاز وارداتوصادراتاقالم

ل ژستیکی هیـ اد، رئیسمحمـد
معاونیـت،فرزندخیاـلمحمـد

شیرجانفرزندعبدالرشیدصالحیت
رئیسومعاونشـرکتامضا دار

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

ــرادی ــیاتانف ــرمخص ص محت
نظرمحمدنقیولدخدایدادمتشبث

نهاد:انفرادی کلث ماسم )تجارتی
کاکر( اصـلیتا عیت مرکک افغان

سرمایه 511111ا تـداییکا ل
سـالپنجصدهکار تأسـیسافغانی

انفـرادی1411 حقـ قی شکل
دارایصـالحیتامضـا تجارتی

خ دشدرریاستعمـ میثبـت
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

گنځشرکت)ت لیدم ادش یندهغ ر
ــازی( ــدایی:ني ــرمایها ت س

افغـانییکمیلی ن(1111111)
فعالیتاصـلی1411سالتاسیس

) ش ینده م اد یسمحترمئر)ت لید
٪سهم ه51صمیمولدعبدالحکیم

ولد سی الرحمن معاونیتمحترم
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ــرحمندارای ٪ســهم51عکیکال
امضا  صالحیت ورئـیسدارای

یاستعمـ میرمعاونشرکتدر
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .گردیدثبت
شـرکتتص یبشرکای هاساس

مکت ب قرار و پروانی عبداهلل سید
ــماره (مـــ رخ4116)شـ

ع ایـدیس18/11/1411 ستم
خ اهان11111دارندهج ازنمبر

ذیلگردیدهاستمحترمهتغییرات
 معاونشرکت نتفرزانه آقا خان

معاونیتاسـتعفا ومجمـ ع از
 االیمحتـرم51 فیصدخ یشرا

ولدجمالمیـرحـدرانعبیداهلل
 فروشرسانیدهکهنامبرده حیـث

کهایـنمیگرددتعیینمعاونجدید
 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید

و هاساستص یبشرکایشرکت
(م رخ1191قرارشمارهمکت ب)

ــه11/11/1411 ــتمالی ریاس
مت سطشرکتتجارتی گان دهنده
ج از نمبر دارنده لمیتد ارگپاور

که11554 میگرددتغییرات ذیل
محمدمنیرولداهللمیرازمعاونیت

سهمخ یشرافیصد51و استعفا
 همحمد صـیرسـتانککیولـد
میرستانککیمعاونجدید فـروش

کهدرریاستعم میرسانیدهاست
فکریهایمالکیتککیوثبتمر

 .ثبتگردید
تص یبشرکایشـرکت هاساس

فرزندمحمدرس لتـاجر ن رآغا
وانفرادی 1511مکتـ بنمبـر
دارندهج از19/11/1411م رخ
نمبـرتشخیصـیهو11111نمبر

ریاسـت9111195919 تحت
لغـ خ اهـانمحترمنـ رآغـا

)ترکپیشه(ج ازتجارتیخـ یش
عمـ میدرریاستگردیدهاندکه

ثبتوجـ ازدهـیلغـ ثبـت
 .گردید
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ودرخ اسـتتصـ یب هاساس
نهادپایابینکات م  یلکلبرئیس

(4144افغانستانومکت بشماره)
ــ رخ ــه18/11/1411م مالی

تغییـراتهان ادهندگانمت سطخ
خ شـحالگردیده از دفتر ادرس

خانقلعهوزیر هشهرن الکـ زی
نم دهوفعالیتتغییردهمتاورناحیه

تشبثازخـدماتات م  یـل ـه
خدماتکرایهدهیوسایطنقلیـه

پایابتغییر واسمتشبثاز نم ده
پایابوهیکل ات م  یلکلب ه ینک

نم دهاسـتتغییررانتلسرویسس
درریاستعم میف قتغییراتکه

فکریهایمالکیتثبتمرککیو
 .ثبتگردید

اساسعریضه تص یبشـرکای ه
شرکت پ یاتجارتی دارنده:آداس

 نمبر ایـن61196ج از عن انی
انصرافازلغـ وخ اهانریاست
کهمحترمرشیدرئیسشدهاندتغییر

فرزندمام رخانرئیستشـبثاز

%سـهم51ریاستاسـتعفا و
خ یشرا همحتـرمعبـدالحیات
قاسمیفرزندگلخاندارندهتذکره

ــر 11611-1111-1411نمب
 حیـث نامبرده که نم ده واگذار

جدید رئیس ایـنمیگـرددتعیین
 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
فکریثبتهایمالکیتمرککیو

 .گردید
اساسعریضهتص یبشـرکای  ه

نجا تحیدریسردشرکت :خانه
عن انی61816دارندهج ازنمبر

ذیـلتغییراتخ اهاناینریاست
اند محترممحمدصـا ر:شده که

فرزندصالحمحمدمعاونتشبثاز
 و %سـهم51معاونیتاستعفا 

اسدحیـدری محترم  ه خ یشرا
نمبـر تذکره نجا تدارنده فرزند

واگذار1199-1111-85185
نم دهکهنامبرده حیـثمعـاون

درتغییراتاینمیگرددتعیینجدید
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ریاستعم میثبـتمرکـکیو
 .ثبتگردیدمالیکتهایفکری

ودرخ اسـتتصـ یب هاساس
مکت بشماره:نهادرئیس قرار و

ــ رخ141) 16/11/1411(م
ریاستمالیهدهندهگـان ـکرگ

حذفخدماتل ژسـتیکیخ اهان
گردیدهواسمشرکتازخامـات
ل ژستیکیواستخراجمعادنیکتـا

معا استخراجسایر  ه نیکتادیگانه
درنتغییـرایویگانهگردیدهاست

ثبـتمرکـکیعمـ میریاست
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

سرمایه:شرکتتجارتیهفتاللمیتد
( میلیـ نیک1111111ا تدایی
 کا ـلافغانی( اصلی سـالمرکک
لمیتدشکلحق قی1411تأسیس

رئـیسفعالیتاصلی)تجـارتی(
شرکتشیرینآغاخانفرزندشـیر

 دارایسهم خان 41علی  هفیصد
معاونیتمحترممصهفیحکیمزاده
فرزندمحمدهاشـمدارایسـهم

دارایصــالحیتامضــا 61٪
ومعاونشرکتدرریاسـترئیس

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری

حمیداهللمفتـ نخص صیاتنهاد
 فرزندمحمدفاروقمتشبثانفرادی
اسمنهادخـدماتل ژسـتیکیو

،مسع د ـدریترانکیتی ارچاالنی
تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،

یـک1111111ا تداییسرمایه
1411افغانیسالتاسـیسمیلی ن

فعالیتعمده،شکلحق قیانفرادی
ترانکیتـی و ل ژسـتیکی خدمات

امضا ، ارچاالنی صالحیت دارای
ثبـت درریاستعمـ می خ دش

 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید

ــدمات ــرکتخ ــتیکیش ل ژس
 زرگرزادهمحمد مرککاصلی:جان

کا ل ا تدا، 1111111ییسرمایه
 افغانییکمیلی ن تأسـیسسال،

،شـکلحقـ قیلمیتــد،1411
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،فعالیتعمدهخدماتل ژسـتیکی
 فرزندشـیرآقـا ،رئیسشیرشاه
قاآمعاونیتمحمداشرففرزندشیر

رئیسومعاونامضا صالحیتدار
ریاستعمـ میثبـتشرکتدر
 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید

ــذایی ــ ادغ ــدم ــرکتت لی ش
ا تدایی:ی س عباسیعمر سرمایه

افغـانی(یک1111111) میلی ن
کا ل اصلی تأسـیسسـالمرکک

فعالیتلمیتدشکلحق قی1411
رئـیساصلی)ت لیدم ادغذایی(

عباسی اقبال محمد شرکتخ اجه
فرزندخ اجهمحمدشری عباسـی

 همعاونیتفیصد51دارایسهم
محترمخ اجهمحمدی س عباسی
شری عباسی محمد خ اجه فرزند

دارایصالحیت٪51دارایسهم
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

مرککاصلی:اسرلمیتدمحمدطیبی
کا ل ا تدا، 1111111ییسرمایه

 افغانییکمیلی ن تأسـیسسال،
،شـکلحقـ قیلمیتــد،1184

وارداتوصـادرات فعالیتعمده
رئیسای بخانفرزند،اقالممجاز

معاونیتکمالالدین،دینالکمال
الـدینصـالحیتدار فرزندامام

رئـیسومعـاونشـرکتامضا 
ثبـتمرکـکیدرریاستعم می

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
ــرادی ــیاتانف ــرمخص ص محت

عبدالبصیروکیلیولدعبـدال کیل
)تجارتیاسمنهاد متشبثانفرادی

وکیلی( افغـانعبدالبصیر تا عیت
اصلیکا لسرمایه ا تـداییمرکک

سالپنجصدهکار511111 افغانی
شــکلحقــ قی1411تأســیس

دارایصـالحیتانفرادیتجارتی
خ دشدرریاستعمـ میامضا 

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید
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شرکتسـاختمانیوسرکسـازی
مرککاصـلی:حمکهمصـعبامیر
کا ل ا تدا، 1111111ییسرمایه

 افغانییکمیلی ن تأسـیسسال،
،شـکلحقـ قیلمیتــد،1411

ــدهســاختمانی ــتعم فعالی
رئیسمحمـدعلـی،وسرکسازی

معاونیـت،فرزندسـخیمحمـد
عبدالمعش قفرزندغالممحمدنبی

رئیسومعاونامضا صالحیتدار
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

تص یبشرکایشـرکت هاساس
تحـتریاسـت:صنعتی هسازان

معاونیتاوراضمراد و عبدالعظیم
 D-34593دارندهج ازنمبـر

ایجادنمایندگی هوالیـتخ اهان
است اینهراتنم ده تغییراتکه

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

تص یبشرکایشـرکت هاساس
لم اسـاسو:تدیشرکتپامیرشفا
ــر ــ بنمب ــ رخ1511مکت م

نمبر18/11/1411 ج از دارنده
نمبـــرتشخیصـــیهو16411

ریاسـت9111116161 تحت
محترممعراجالـدینومعاونیـت

لغـ خ اهـانمحترممحمدداود
)ترکپیشه(ج ازتجارتیخـ یش

عمـ میگردیدهاندکهدرریاست
 .ثبتوج ازدهیلغ ثبتگردید

 عریضه اساس تص یبشرکایو ه
حلیمیانشرکت دارنـده:تجارتی

 نمبر ایـن18111ج از عن انی
ذیلشـدهتغییراتخ اهانریاست

فرزنـداند فهیم محمد محترم که
از رئـیستشـبث کبیـر محمد

%سهمخ یش احفـظ51هجمل
سهم حیثمعاونمیماندفیصد15

%سهمرا همحترم15و اقیمانده
محمدرحیمحلیمیفرزندمحمـد
ــر ــذکرهنمب ــدهت ــردارن کبی
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واگذار1199-1611-56116
 حیـثرئـیس نامبرده که نم ده

ومحتـرممیگـرددتعیـینجدید
محمدنعیمحلیمیمعاوناسبق ـا

%سهم حیثسـهمدار15حفظ
میگـرددو اقیمانـدهتعیینجدید
محمـد15 محترم  ه را %سهم

نذیرفرزندمحمدکبیردارندهتذکره
نمبــــــــــــــر

واگذار1199-1611-11414
 حیثسـهمدار نامبرده که نم ده

میگرددهمچنانآدرستعیینجدید
لاولنـ ابتشبثازمندویمنک

 ـا  ساحه  ه اول مارکیتناحیه
قاضیناحیهاولکا لمرککتجارتی

تغییراتاینشدهاستتغییرشاهین
درریاستعم میثبتمرکـکیو

ــت ــایمالکی ــته ــریثب فک
 .گردید

اساسعریضهتص یبشـرکای  ه
:ت لیدم ادش یندهحلیمیانشرکت

 D-50562 دارندهج ازنمبـر

 این ایـنعن انی ریاستعنـ انی
ذیلشـدهتغییراتخ اهانریاست

کهمحترممحمدنعیمفرزنـد:اند
محمدکبیررئیستشبثازجملـه

سهمخ یش ـاحفـظفیصد51
سهم حیثسهمدارجدیدفیصد15

%سهمرا ه15و اقیماندهتعیین
محترممحمدرحیمحلیمیفرزنـد
نمبـر محمدکبیردارندهتـذکره

واگذار1199-1611-56116
نم دهکهنامبرده حیثرئیسجدید

میگـرددهمچنـانمحتـرمتعیین
محمدفهیمحلیمیمعاوناسـبقاز

 حفظ51جمله خ یش ا %سهم
سهم حیثمعاونمیماندفیصد15

%سهمرا همحترم15و اقیمانده
محمدنذیرحلیمیفرزنـدمحمـد
ــر ــذکرهنمب ــدهت ــردارن کبی

ارواگذ1199-1611-11414
 حیثسـهمدار نامبرده که نم ده

درتغییراتاینمیگرددتعیینجدید
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ریاستعم میثبـتمرکـکیو
 .فکریثبتگردیدهایمالکیت

  اساس شرکت ه تص یبشرکای
عارف مالداری و زراعتی ت لیدات

ــ  ــر:ظری ــ ازنمب ــدهج دارن
 D-40693 ومکت بشـماره

م رخ1411) )11/11/1411
مت سـط دهنـدگان مالیه ریاست

.ذیلگردیدهاستتغییراتخ اهان
محترممحمدنسیمولدمحمداعظم

و معاونشرکتازمعاونیتاستعفا
51 فیصد  ـاالیسهم خ یشرا

محترمنقیـباهللرئـیس رحاـل
شرکت فروشرسانیدهکهشـکل

تغییرحق قیازشراکت هانفرادی
4146نم دهوقرارمکت بشماره

ریاستمالیه18/11/1411م رخ
دهندهگانمت سطادرسشـرکت
ازمرککتجارتیعارفظری پروان
پارکهایصنعتیجمعـه  ه س م

کهنم دهاستتغییرمحمد گرامی
درریاستعم میثبتتغییراتاین

 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید

  ودرخ اسـتیه تصـ یب اساس
کماـلالـدینث ابالدینولـد

دارندهجـ ازنمبـر:تاجرانفرادی
19811 احصـاخ اهان یهئتغییر

ج ازخ یشازکا ل هوالیتل گر
اند درریاستعم میثبتشده که
 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید

ــهاســاس ــرکاوتصــ یب  ش
ت لید و ساختمانی نهاد درخ است

الحرم ساختمانینجم دارنده:م اد
وقرارمکت ب19614ج ازنمبر
(مــــ رخ4165)نمبــــر

تغییراتخ اهان16/11/1411
ــرم:ذیــلگردیــدهاســت محت

رئیسمحمدرحیمولدمحمدکبیر
سـهمفیصـد111نهادازجمله

فهـیم15خ یش محمد  ه %را
حلیمیولدمحمدکبیرمعاونجدید

 استو فیصد15 فروشرسانیده
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ـ  همحمدنع مـیولـدییمحلرا
محمدکبیرسهمدارجدید فـروش

 استو سـهمفیصد15رسانیده
نذیرحل محمد  ه را میولدیدیگر

محمدکبیر حیثسهمدارجدیـد
 فروشمیرساندوخ دنامبرده ـا

رئـیسسهم حیثفیصد15ظحف
 اقیمیماندوشـکلحقـ قیاز

نمـ دهوتغییرانفرادی هشراکت
ساختمانیوت لیـداسمشرکتاز

م ادساختمانینجـمالحـرم ـه
شرکتسـاختمانیسرکسـازیو

تغییرت لیدم ادساختمانیحلیمیان
است این.نم ده درتغییـراتکه

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

  اساس شرکت ه تص یبشرکای
حلیمیا دارنده:گروپنل ژستیکی

وقرارمکت ب15161ج ازنمبر
ــماره ــ رخ4186)شـ (مـ

تغییراتخ اهان14/11/1411
ــرم:ذیــلگردیــدهاســت محت

محمدفهیمولدمحمـدکبیـراز
 ریاستاستعفا جمله از %51و
خ یش  ـاالیفیصد15سهم را

محترممحمدرحیمولدمحمدکبیر
جدید فروشرسانیدهاستورئیس

سهمفیصد15خ دنامبرده احفظ
گردیـدهتعیین حیثمعاونجدید

استومحترممحمدنعـیمولـد
واز محمدکبیرازمعاونیتاستعفا

سـهمخـ یشفیصـد51جمله
 همحمدنذیرولـدفیصد15 را

محمدکبیرسهمدارجدید فـروش
رسانیدهاستوخ دنـامبرده ـا

 حیـثفیصـد15حفظ سـهم
درسآ ــاقیمیمانــدوســهمدار

ن اب اول مندویمنکل شرکتاز
مارکیت هساحه ا قاضیمرکـک

نم دهواسـمتغییرتجارتیشاهین
ل  خـدمات از سـتیکیژشرکت

میانگروپ هگروپکمپنـییحل
حلیمیان استتغییر این.نم ده که
 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
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فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

اساستصـ یبودرخ اسـتی  ه
)استخراجوپروسسمعادنشرکت

دارندهجـ از:المحم داحمدی(
تغییراتذیلخ اهان16911نمبر

اند کهمحترمشفیعاهللولـدشده
معاونیـت شرکتاز معاون احمد

%سـهم51و شرکتاسـتعفا
 همحترمحاجیمحمـد خ یشرا
ولدی س زیمعاونجدیـد نثار

کهتغییـراتارمیداردشرکتواگذ
ف قدرریاستعم میثبتمرککی

 .گردیدثبتومالکیتهایفکری
حسین خشفرزندخص صیاتنهاد

اسـم:محمدعلیمتشبثانفرادی
پشـتیبان ل ژستیکی خدمات نهاد

تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه
تپنجصدهکار سـال سـیسأافغانی

،انفـرادیشکلحقـ قی1411
،فعالیتعمدهخدماتل ژسـتیکی

خـ دشدارایصالحیتامضـا 
درریاستعم میثبـتمرکـکی

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
زیارمل ل ژستیکی شرکت)خدمات
رشـــید(ســـرمایها تـــدایی

افغـانییکمیلی ن(1111111)
ــالت ــیسأس ــت1411س فعالی
محترمشـفیعاهللرئیسل ژستیکی

٪سهم ه51عبدالحقزیارملولد
معاونیتمحترمذ یحاهللرشیدولد

دارای٪سهم51گلمحمددارای
امضا  معـاونرئیسصالحیت و

یاستعمـ میثبـترشرکتدر
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
.گردید

نهادخ فرزنـدص صیات وحیداهلل
انفرادی متشبث جان اسم:معص م

نهادتجارتیمعص ممشعل تا عیت،
افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،

پنجصــدهکار511111ا تــدایی
ــالت ــانیس ــیسأافغ 1411س

انفـرادی حق قی شکل فعالیـت،
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،عمدهخدماتمشـ رتیحقـ قی
 خ دشدردارایصالحیتامضا 

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
ثبــتومالکیــتهــایفکــری

 .گردید
نهاد اوریـاخص صیات اهلل حیات
 حاجی جفرزند خان متشـبثمعه

تجارتیکـ تی:انفرادی نهاد اسم
مرککاصـلی،تا عیتافغان،ستاره
کا ل 511111ا تـداییسرمایه،

تاسیس سال شـکل1411افغانی
انفرادی حق قی فعالیـتعمـده،

امضـا ،تجارتی صالحیت دارای
ثبـت درریاستعمـ می خ دش

 مرککی فکری های ثبتومالکیت
.گردید

خص صیاتنهاد فرزنـدعبداالحد
انفرادی متشبث اسـم:عبدالغف ر

یگانه ،نهادخدماتل ژستیکییکتا
تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه
افغانیسـالتاسـیسپنجصدهکار

،شکلحقـ قیانفـرادی1411
دارای،فعالیتعمده)ل ژسـتیکی(

 امضا  درریاستصالحیت خ دش
ومالکیتهایعم میثبتمرککی

 .ثبتگردیدفکری
عیسـیصـالحیخص صیاتنهاد

 :فرزندغالمسخیمتشبثانفرادی
،اسمنهادتجارتیمص رصـالحی

تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه
تاسـیسپنجصدهکار سـال افغانی

،شکلحقـ قیانفـرادی1411
دارای،فعالیتعمـده)تجـارتی(

ــا  ــالحیتامض ــ دشدرص خ
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
.گردید

ــرادی ــاجرانف ــیاتت خص ص
ــدالغنی ــدحــاجیعب ــدافرزن ف
مرکـک،افغانتا عیت:عبدالکریم

کا ل تأسـیسسـالاصلیشهر
ا تدایی1411 511111سرمایه



 جريده يرسم
 

114
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

 فعالیتتجارتیپنجصدهکار ،افغانی
خ دش امضادارشخصصالحیت

ثبـتمرکـکیعم میریاستدر
 هثبترسیدهومالکیتهایفکری

 .است
و هاساستص یبشرکایشرکت

ــ ب ــرارمکت ــ رخ4111ق م
ــه8/11/1411 ــتمالی ریاس

مت سط شـرکتت لیـددهندگان
ادویهنجیبشمشادفارمادارنـده

نمبـرتشخیصیهو49816ج از
تغییراتخ اهان9116185411
اند نجیباهلل:ذیلگردیده محترم

یسنهادازجملهئولدخانگالبر
فیصد51سهمخ یشفیصد111

 االیمحترمساجد سهمخ یشرا
ولدن ابمعاونجدیـد فـروش
رسانیدهکهشکلحق قیازانفرادی

کهایننم دهاستتغییر هشراکت
ریاستعم میثبـت تدر تغیرا

فکریمرککی های ثبتومالکیت
.گردید

محترمشفیعاهللولـدمحـباهلل
نفرادی)خدماتل ژستیکیامتشبث

تا عیتافغانمرکک:عمرایملنعمتی(
اصــلیکا ــلســرمایها تــدایی

پنجصدهکارافغانیسال511111
شــکلحقــ قی1411تأســیس

دارایخدماتل ژستیکیاقالممجاز
 امضا  درریاستصالحیت خ دش

 مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .گردیدثبت

،شــرکتتجــارتیواســتخراج
:پروسسمعادن ل چمحمدعکیکی

ا تدا )یسرمایه یـک1111111ی
1411تأسیس(افغانیسالمیلی ن

فعالیتتجارتی لمیتد حق قی شکل
 واستخراج رئیسپروسسمعادن،

واحمد ل چولـدامـان لـ چ
ولدگلمحمدخدای معـاوننظر

شرکتدرریاستعمـ میثبـت
 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید
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:شرکتتجارتی ا کرخیلقیـ می
ییسرمایها تـدا،اصلیکا لمرکک

1111111 ،افغـانییکمیلی ن
1411تأسیسسال شکلحق قی،
فعالیـتعمـدهوارداتو،لمیتد

رئیسکامران،صادراتاقالممجاز
عبدالقی م فرزند شیرزادهمعاونیت،

دار صـالحیت عبـدالقی م فرزند
 رئیسومعاونشـرکتدرامضا 

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

ا تـدا:لمیتدزمرجاوید ییسرمایه
افغـانییکمیلی ن1111111) )

حق قی1185تأسیسسال شکل
وارداتولمیتدفعالیتصـادرات

جاویدولدزمریومعـاونرئیس
اکـرم محمـد حاجی ولد زمری
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید

تص یبشرکایشـرکت هاساس
انرژیشمسیو ادی اختر :م نتاژ

دارنــدهج ازنامــهشــماره
 D-27980تغییراتذیلخ اهان

محترمکا لخـانولـد:شدهاند
شرکتف تنم دهرئیس ازمحمد

اساسو نمبر ه وراثتخطشرعی
1141/11 19/1/1411م رخ

جدیدرئیسقیسولدکا لمنحیث
وارسـیکننـده و سـهم  یدون

گردیدهتعیینی فسهممتفیصد51
وهمچنانزلمیمعاونشرکتف ت

ثهمت فیسهمور هاساسنم دهکه
م رثیشانرا االیمصهفیولـد
زلمیکهجکورثهنیکمیباشدواگذار

فیصد51نم دهاستتانامبرده ه
تعیـینسهم حیثمعاونجدیـد

است اینتغییراتدراداره.گردیده
 ومالکیتهایثبتمرککیعم می
 .ثبتگردیدفکری

ل ژسـتیکیو،شـرکتتجـارتی
استخراج مجیـبپروسسمعادن،

صدیقی ا تـدا:الرحمن ییسرمایه
افغـانییکمیلی ن1111111) )
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حق قی1411تأسیسسال شکل
فعالیتتجارتی لمیتد ل ژستیکیو،

استخراج معادن، رئـیسپروسس
مجیبالرحمنولدعبـدالمالکو
عبـدالمالک ولـد ا راهیم معاون
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید

 نهاد فرزندخص صیات الدین نظام
تا عیت:محمدظاهرمتشبثانفرادی

افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،
پنجصــدهکار511111ا تــدایی

تاسیس سال شـکل1181افغانی
انفرادی حق قی فعالیـتعمـده،

امضـا ،تجارتی صالحیت دارای
ثبـت درریاستعمـ می خ دش

 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید
نایـابنـ ا ی(شرکت )تجارتی

 ( ا تدایی یک1111111سرمایه
،1411تأسیس(افغانیسالمیلی ن

ممجاز(فعالیتاصلی)تجارتیاقال

عبـدالخالقئر محترم شرکت یس
ن ا یولدعبدال احددارایسـهم

ــرم51 ــتمحت ــهمعاونی  ٪
عبدال احـد ولد ن ا ی عبدالحمید

دارایصالحیت٪51دارایسهم
ومعاونشـرکتدررئیسمضا ا
ثبـتمرکـکیر یاستعمـ می

.گردیدثبتومالکیتهایفکری
وشــرکتخــدماتل ژســتیکی

سـرمایه:ساختمانیعمرانصـاف
( میلیـ نیک1111111ا تدایی
 کا ـلافغانی( اصلی سـالمرکک
لمیتدشکلحق قی1411تأسیس

فعالیتاصلی)خدماتل ژستیکیو
ن رالهداشرکترئیسساختمانی(
فضلعمردارایسـهمعمرفرزند

 ـهمعاونیـتمحتـرمفیصد51
آقـا شیر نجیباهللمم زیفرزند

٪51سهم امضا دارصالحیت
ومعاونشرکتدرریاسـترئیس

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری
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سـمیعاهللانـد خص صیاتنهاد
فرزندمیرزامحمدانـد متشـبث

ــرادی ــدمات:انف ــمنهادخ اس
تا عیـت،ل ژستیکیافغانغـ ری

افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،
پنجصــدهکار511111ا تــدایی

شـکل1411سیسأافغانیسالت
انفرادی حق قی فعالیـتعمـده،

دارایصالحیت،خدماتل ژستیکی
 درریاستعمـ میامضا  خ دش

 مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

می ندیولد محترماحمدآخندزاده
:م ل یخدایدادمتشبثانفـرادی

)احسانمی ندیس داگریک(تا عیت
افغانمرککاصلیکا ـلسـرمایه

پنجصــدهکار511111ا تــدایی
شـکل1411تأسیسافغانیسال

اقـالم ل ژستیکی خدمات حق قی
دارایصــالحیتامضــا مجــاز

ثبـتعمـ میریاسترخ دشد

 مرککی فکری های ثبتومالکیت
 .گردید
نیازیشرکت :تجارتیحمیدسمیع

( ا تدایی یک1111111سرمایه
،1411تأسیس(افغانیسالمیلی ن

اقال )تجارتی مجاز(فعالیتاصلی م
شرکتمحترمسمیعاهللولدرئیس

٪ ـه51ضیامحمددارایسهم
معاونیتمحتـرمحمیـداهللولـد

محمـددارایسـهم ٪51ضیا
امضا  صالحیت ورئـیسدارای

یاستعمـ میرمعاونشرکتدر
مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .گردیدثبت
ت ریدم ادنفتیهـام نمحمـ د

ییسرمایها تدا:ملکیپهرولیملمیتد
افغـانییکمیلی ن1111111) )

شکلحقـ قی1411سیسأسالت
نفتیهام نلمیتدفعالیتت ریدم اد

میالدولدشاهولیومعـاونرئیس
محمدولدشاهولـیشـرکتدر
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ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

ــتیکی ــدماتل ژس ــرکتخ ش
زیعارفی ا تـدا:رحیم ییسرمایه

افغـانییکمیلی ن1111111) )
حق قی1411تأسیسسال شکل

ل ژسـتیکی خدمات فعالیت لمیتد
احمدهشامرحیمـکیولـدرئیس

احمدضیاومعاونجعفرعارفیولد
عتیقاهللشرکتدرریاستعم می

 مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

اساستصـ یبودرخ اسـتی  ه
ــتیکی ــدماتل ژس ــرکتخ ش

شرق نمبـر:سارا جـ از دارنده
51658 سـکت رخ اهان ازدیاد

تجارتیدرپهل یسکت رل ژستیکی
در اندکـه خ یشنیکشده ج از
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 هثبترسیدهومالکیتهایفکری
 .است

ولیولد هاساسدرخ استمحترم
قـرار:مالعبداهللرئیسنهـاد و

مـ رخ111)شـمارهمکت ب )
ک چکدریاستع ای1/1/1411

خ اهان16111دارندهنمبرج از
است خ یشگردیده نهاد که.لغ 

ریاستعم میثبـت در نهاد این
فکریلغـ هایمالکیتمرککیو

 .ثبتگردید
نهاد هاساستص یبودرخ استی

انفرادیمحمدامیریولدحـاجی
 نمبر ج از 16149میرگلدارنده

ترکپیشه)لغـ (جـ ازخ اهان
تجارتیخـ یششـدهانـدکـه
درریاستعم میثبـتمرکـکی

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
وتص یبشرکایشرکت هاساس

(نمبرم رخ119)نمبرقرارمکت ب
ریاستمالیهدهندگان1/1/1411

شرکتخدماتل ژستیکیمت سط
دارندهج ازنمبر:اکسلایگلتاپ

نمبــرتشخیصــیهو69814
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تغییراتخ اهان9111111511
محترمرحیمولد.ذیلگردیدهاست

محمدامـینمعـاونشـرکتاز
ــتعفا ــتاس ــه معاونی وازجمل

سهمخـ یشرا ـاالیفیصد61
محترممیالدولدمحمدن از فروش
رسانیدهکهنامبرده ه حیثمعاون

اینتعیینجدید تغییراتگردیدکه
ثبـتمرکـکیدرریاستعم می

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
وتص یبشرکایشرکت هاساس

مـ رخ14شـمارهقرارمکت ب
مالیهیس4/1/1411 ریاست ستم

دهندگان کرگشرکتاستخراج
درویش آریا معادن سایر وپروسس

 نمبـر جـ از و18415دارنده
 تشخیصیه 9114161161نمبر

:ذیلگردیدهانـدتغییراتخ اهان
محترمن رآغاولدحجـابگـل
رئیسشرکتازریاستاسـتعفاو

خ یشرا51مجم ع سهم فیصد
 االیمحترمسی اهللولدآدمخان

 فروشرسانیدهکهنامبرده حیـث
گردیدوتعیینرئیسجدیدشرکت

محترمجاویدافغانمعاونشرکتاز
ــ ع ــتعفاومجم ــتاس معاونی

خ یشرا ـاالیسهمفیصد51
حترمرحمتاهللولدعکیکخـانم

 فروشرسانیدهکهنامبرده حیـث
ایـنگردیدتعیینمعاونجدید که

 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

ــرادی ــهخص صــیاتانف محترم
راضیهجانولدعلیاصغرشـریفی

اسـمنهـاد :متشـبثانفـرادی
تعلیمـاتت)انستی خص صـی  ت

تخنیکیومسلکیراضـیهجـان(
تا عیتافغانمرککاصـلیکا ـل

511111ا تـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهکار

شــکلحقــ قیانفــرادی1411
دارایصالحیتامضـا تت انستی

خ دشدرریاستعمـ میثبـت
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فکریمرککی های ثبتومالکیت
.گردید
خـدماتشرکت و )سـاختمانی

عبدال ل ژستیکی :عبـداهلل(آغـا
( ا تدایی یک1111111سرمایه

،1411تأسیس(افغانیسالمیلی ن
فعالیتاصلی)ساختمانیل ژستیکی(

یسشرکتمحترممحمدیعق بئر
ی سـ دارایسـهم محمد ولد

ــرم51 ــتمحت ــهمعاونی  ٪
عبدالآغاولدمحمدی س دارای

امضـا دارصالحیت٪51سهم
یاسـترومعاونشرکتدررئیس

ثبتمرککی ومالکیتهایعم می
 .گردیدفکری
ـسپین البدکـانکینـدنیاوگ

شرکت ا تـدا:پروسس ییسرمایه
(افغـانییکمیلی ن1111111)

حق قی1411تأسیسسال شکل
معـادن اسـتخراج فعالیت لمیتد

وپروسس نیازمحمـدرئیس احمد
ــاون ــدرازمحمــدومع رازیول

شرکتفیضاهللرازیولدرازمحمد
درریاستعم میثبـتمرکـکی

 .گردیدثبتومالکیتهایفکری
انـسشرکت ل ژستیکی )خدمات

مایـار( ا تـدایی:طاها سـرمایه
(افغـانییکمیلی ن1111111)

فعالیتاصلی،1411تأسیسسال
ل ژستیکی( شرکتئر)خدمات یس

محترممحم دولدخانعلمدارای
٪ همعاونیـتمحتـرم51سهم

اهللولد سماهللدارایسهمنصیب
ــا 51٪ دارایصــالحیتامض

یاسـترومعاونشرکتدررئیس
ثبتمرککی ومالکیتهایعم می

 .گردیدثبتفکری
ل ژستیکی خدمات :کرجیشرکت

ا تدایی یک1111111)سرمایه
 افغانی( اصلیکا ـلمیلی ن مرکک

حق قی1411تأسیسسال شکل
فعالیـتاصـلی)خـدماتلمیتد

فـ اد کگـررئـیسل ژستیکی(
٪51فرزندشیرمحمددارایسهم
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 همعاونیتمحترمعبدالجبارن رزی
٪51فرزندعبدالصمددارایسهم

امضا  صالحیت ورئـیسدارای
معاونشرکتدرریاستعمـ می

 مرککی فکریثبت های ومالکیت
.گردیدثبت

 تشرکت جـارتی و، اسـتخراج
معادن غـازی:پروسس سـباوون

ا تدا )یسرمایه یـک1111111ی
1411تأسیس(افغانیسالمیلی ن

،شکلحق قیلمیتدفعالیتتجارتی
رئـیساستخراجوپروسسمعادن
دسلیمومحاجیرضاخانولدمح

معاونغازیمرجانولـدعبـداهلل
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

:زیارملاسـپارکشرکتتجارتی
( ا تدائی یک1111111سرمایه

1411تأسیس(افغانیسالمیلی ن
شکلحق قیلمیتدفعالیتصادرات

ــازو ــالممج ــیسوارداتاق رئ

مسیحاهللزیارملولدذکریاومعاون
ذکریازیارمـلولـدنصـیراحمد
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

:تجارتی رادرانالبخـاریشرکت
کا ل مرککاصلی ا تـدا، ییسرمایه

1111111 ،افغـانییکمیلی ن
1411تأسیسسال حق قی، شکل
لمیتد رئیس،فعالیتعمدهتجارتی،

مختـار سـید مسع دفرزند ،سید
معاونیـتسـیدحجـاجفرزنــد

امضـا سیدحلیمصـالحیتدار
درریاسـت شرکت ومعاون رئیس

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری

  اساس شرکت ه تص یبشرکای
دارندهج از:عبداهللناصر ختیاری

تحتریاستمحترم11188نمبر
خ اهانناصرومعاونیتمحترمنادر

)ترکپیشه(جـ ازتجـارتی لغ 
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خ یشگردیدهاندکهدرریاسـت
 .ثبتوج ازدهیلغ ثبتگردید

  اساس  ه شرکتتص یبشرکای
نیکـ  افغان ظه ر :لمیتـداحمد

وقرار11156دارندهج ازنمبر
ــ ب) ــ رخ1414مکتـ (مـ

تغییراتخ اهان18/11/1411
محترمسیدز یر:ذیلگردیدهاست

و ولدآقاخ ردازریاستاستعفا
 ـاالیفیصد41 خ یشرا سهم

ولـد میـرزاده سیدضمیر محترم
خ ردآ جدیـد فـروشرئیسقا

ومحترمن رمحمد.رسانیدهاست
 قبلیازجمله فیصـد11سهمدار

 سیدضـمیرفیصد11سهم  ه را
ورئیس شرکت فروشرسـانیده

%را هاحمدسیرمعاون ـر11
رئیسحال فروشرسانیدهکهسهم

کهاینمیگرددفیصد51ومعاون
 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

 اساسدرخ استمحترم گلبدین ه
ولدعبداهللرئـیسنهـادوقـرار

(مـ رخ15181)شمارهمکت ب
دارنده8/1/1411 ع اید سیستم

لغـ خ اهان15818نمبرج از
کـه.شرکتخ یشگردیدهاست

ریاستعم میثبـت در نهاد این
فکریلغـ هایمالکیتمرککیو

 .ثبتگردید
رئـیسهوتص یب هاساسعریض

نهادمحترمرحیماهللالفتفرزنـد
انفـرادی متشـبث حضرت :گل

عن انی14111دارندهج ازنمبر
ازدیادسـکت رخ اهاناینریاست

اسـتخراجو و خدماتزراعتـی
کـه.پروسسمعادنگردیدهاست

خـدمات،اسمنهاد ـهتجـارتی
استخراجوپروسسمعادن،زراعتی

میش دوهمچنانتغییراستارالفت
1951111سـرمایهشـرکتاز

  ـه افغـانی1111111افغانی
است اینافکایشداده درتغییرات
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ریاستعم میثبـتمرکـکیو
 .فکریثبتگردیدهایمالکیت

رئـیس هاساسعریضهوتص یب
:نهادخدماتل ژستیکیملکهآرزو

 نمبـر جـ از و11511دارنده
و9111119141نمبرتشخیصیه

(م رخ19818)نمبرقرارمکت ب
مالیــهریاســت6/9/1411

تغییـراتخ اهاندهندگانمت سط
است گردیده سـکت ر.ذیل ازیاد

فعالیتساختمانی رعالوهفعالیـت
تغییـرو.ل ژستیکیگردیدهاست
کیملکـهیاسمنهادخدماتل ژست

ارزو هاسمجدیـدسـاختمانیو
یکیملکهآرزوگردیدهاستتل ژس

ــاداز ــرمایهنه ــانس وهمچن
 ه511111 افغانی هکار پنجصد

یکمیلیـ نافغـانی1111111
تغییراتافکایشنم دهاستکهاین

درریاستعم میثبتمرکـکیو
ــت ــایمالکی ــته ــریثب فک

 .گردید

تص یبشرکایشـرکت هاساس
:تدیشرکتاحمدمجتٰبیجنگلکلم

اساس  ه 11196مکت بنمبـر
ج از11/9/1411م رخ دارنده
نمبـرتشخیصـیهو11111نمبر

ریاسـت9111518141 تحت
محترمسیدع ضومعاونیتمحترم

لغ )ترکپیشه(خ اهانص آسید
:ج ازتجارتیخ یشگردیدهانـد

ثبتوج ازعم میکهدرریاست
 .دهیلغ ثبتگردید
لمیتـد مرککاصـلی:رحمتضیا

کا ل ا تدا، 1111111ییسرمایه
 افغانیدومیلی ن تأسـیسسـال،

،شـکلحقـ قیلمیتــد،1411
رئیسرحمـتاهلل،فعالیتتجارتی

معاونیـت،فرزندحـاجینـادر
ضیاالحقشفیقفرزندمحمدرس ل

رئیسومعاونامضا صالحیتدار
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید
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ــد ــافرزن ــیدرض ــرمس محت
متشـبثااسـممحمـدسید عیل

)تجــارتیوخــدمات:انفــرادی
تا عیـت سایق( سادات ل ژستیکی

سـرمایه،افغان کا ل اصلی مرکک
 ( هکار511111ا تدایی پنجصد
فعالیت1411تأسیسافغانی(سال

اصــلی)تجــارتیاقــالممجــاز
دارایصــالحیتول ژســتیکی(

عمـ میریاستخ دشدرامضا 
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .ثبتگردید
شرکتسـاختمانیسرکسـازیو
امـین معمـار ل ژستیکی خدمات

ســرمایها تــدایی:ســادات
میلی نافغـانی(یک1111111)

کا ل اصلی تأسـیسسـالمرکک
حق قی1411 شکل فعالیتلمیتد

) ل ژسـتیکی و )ساختمانی اصلی
اهللامـینرئیس شـرکتشـکر

فیصد51فرزندامیناهللدارایسهم
عبـدال ار  محتـرم معاونیت  ه

دارایسهم میرزمان ساداتفرزند
ورئیسامضا دارصالحیت51٪

معاونشرکتدرریاستعمـ می
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .ثبتگردید
ت ریـالی شرکتتجـارتیسـید

کا ل:سادات مرککاصلی سرمایه،
یا تدا میلیـ ن1111111ی یک

افغانی شکل،1411تأسیسسال،
فعالیتعمدهواردات،حق قیلمیتد

رئـیس،وصادراتاقـالممجـاز
عـ ض سید فرزند ت ریالی ،سید

معاونیــتســید ریــالیفرزنــد
صـالحیتدار ع ضعلـی سید

 رئیسومعاونشـرکتدرامضا 
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .گردید

ــرکت ــدماتش ــاختمانیوخ س
:ل ژستیکیثاقبسخیزویسهاک

کا ل مرککاصلی ا تـدا، ییسرمایه
1111111 میلی ن ،افغـانییک
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1411تأسیسسال حق قی، شکل
لمیتد سـاختمانی، فعالیتعمـده

ــتیکی ــدماتل ژس ــیس،وخ رئ
آصـ  محمد فرزند عالم ،محمد

معاونیتثاقباهللفرزندیارجـان
ومعاونرئیسامضا صالحیتدار

شرکتدرریاستعمـ میثبـت
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

شرکتدافغانشاهیناستارتجارتی
ــرکت ســرمایها تــدایی:ش

افغـانی(یک1111111) میلی ن
کا ل اصلی تأسـیسسـالمرکک

فعالیتلمیتدشکلحق قی1411
شـرکترئـیساصلی)تجارتی(

شری اهللفرزندح سخـاندارای
 همعاونیتمحتـرمفیصد11سهم

عصمتاهللترهخیلفرزندهکارگل
امضـا دارصالحیت٪11سهم
ومعاونشرکتدرریاسـترئیس

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری

شرکت)خدماتتنظیفیم مندرستم
ســـرمایها تـــدایی:خیــل(

افغـانییکمیلی ن1111111) )
فعالیتاصلی،1411تأسیسسال

یسشـرکتمحتـرمئر)تنظیفی(
نجیباهللم مندولـدفقیرمحمـد

٪ ـهمعاونیـت51دارایسهم
مختاررسـتمخیـلولـدمحترم

٪51شیرمحمـددارایسـهم
امضا  صالحیت ورئـیسدارای

یاستعمـ میرمعاونشرکتدر
مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .گردیدثبت
ــرادی ــاجرانف ــیاتت خص ص

،تا عیتنادرولدمحمدعبادالرحٰمن
سال،افغان,مرککاصلیشهرکا ل

ا تـدایی1411تأسیس سـرمایه
511111 پنجصدهکار ،افغـانی

ــدمات ــاختمانیوخ ــتس فعالی
صـالحیت شخص دارل ژستیکی

 امضا خ دش ریاستعم میدر
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مرککی فکریثبت های ومالکیت
 . هثبترسیدهاست

محترمغالمایشانولدمحمدکریم
تجارتیغـالم:متشبثانفرادی (

ایشانایشانی(تا عیتافغانمرکـک
اصــلیکا ــلســرمایها تــدایی

سال511111 افغانی پنجصدهکار
شــکلحقــ قی1411تأســیس
وارداتاقـالممجـازوصادرات

خـ دشدارایصالحیتامضـا 
ثبـتمرکـکیعم میدرریاست

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .گردید

شرکایشـرکتتص یب هاساس
لمیتد اسـاس:شرکتقیس ر  ـه
ــر ــ بنمب ــ رخ4115مکت م

جـ از19/11/14111 دارنده
نمبــرتشخیصــیهو5416نمبـر

ریاسـت1115419116 تحت
محترممیرنعیمومعاونیتمحتـرم

اسماعیل محمد )ترکخ اهان لغ 
پیشه(ج ازتجارتیخ یشگردیده

ثبـتوعم میاندکهدرریاست
 .ثبتگردیدج ازدهیلغ 

ــد ــ نسفرزن ــرممحمــدی محت
تحت:محمدحسینمتشبثانفرادی

خص صـی )مکتب تجارتی عن ان
گ هردانش( اساس نمبر ه مکت ب

ــ رخ11119 11/5/1199م
د مت سـطهمالیه خ اهـانندگان

است مکتب.تغییراتذیلگردیده
مذک رازا تدائیه همت سههارتقـا

است اینتغییراتدرریاستکرده
 ومالکیتهایثبتمرککیعم می
 .ثبتگردیدفکری

اساستصـ یبودرخ اسـتی  ه
المـاس شرکتاستخراجمعـدن

نمبـر:ای رست جـ از درانـده
ــان16119 ــرخ اه درسآتغیی

خ یشارساحهقلعهفتحاهللسرک
درسجدیدساحهقلعـهآچهارم ه

فتحاهللسرکس متغییرنم دهاند
کهدرریاستعم میثبتمرککی
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ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .گردید
عمرانشرکت ل ژستیکی )خدمات

ــماهلل( ــدایی: س ــرمایها ت س
(افغـانییکمیلی ن1111111)

فعالیتاصلی،1411تأسیسسال
شرکترئیس)خدماتل ژستیکی(

 ارمحمددارای ن راهللولد محترم
امیر٪ همعاونیتمحترم51سهم

محمدولدیارمحمدخـاندارای
دارایصالحیتامضا ٪51سهم
یاسـترومعاونشرکتدررئیس

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .گردیدثبتفکری

مرکک:شرکتتجارتیفهیمقریشی
کا ـل اصلی ا تـدا، ییسـرمایه
1111111 ،افغـانییکمیلی ن

شکلحق قی،1411تأسیسسال
لمیتد رئیس،عمدهتجارتیفعالیت،

الـرحمن فرزندحاجیغالم ،فهیم
فرزنـد معاونیتمجیبالـرحمن

امضـا نجیباهللصـالحیتدار

ریاسـترئیسومعاونشرکتدر
ثبتمرککی ومالکیتهایعم می

 .ثبتگردیدفکری
اساستص یب :شرکایشرکت ه
نوقرارمکت بدسرمایهگذاریمعا

ــماره ــ رخ9ش 1/1/1411م
 کرگ دهنده مالیه شرکتریاست

ج از دارنده معادن گذاری سرمایه
محترمزمریولدD-23663 نمبر

ومجم ع عبداهللازریاستاستعفا
 ـاالی51 خ یشرا سهم فیصد

محمدمحترم نظر ولد رشاد احمد
جدیدشرکت فروشرسانیدهرئیس
ایناست ریاسـتتغییراتکه در

هایمالکیتعم میثبتمرککیو
 .فکریثبتگردید

رئـیس هاساسعریضهوتص یب
نهادمحمدحنی فرزندولیمحمد

دارندهج ازنمبر:متشبثانفرادی
عنــ انیایــنریاســت11156
لغ ج ازتجارتیخـ یشخ اهان

ج ازشاندرریاسـتگردیدهاند
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هایمالکیتعم میثبتمرککیو
 .فکریلغ ثبتگردید

تص یبشرکایشـرکت هاساس
محمـدیو ـرادران محمدحیدر

و11186دارندهج ازنمبر:لمیتد
 تشخیصیه 9111611111نمبر

تغیراسمشرکتازشرکتخ اهان
تجارتیمحمـدحیـدرمحمـدی
و رادرانلمیتد هشـرکتت لیـد
سرتختیخ شخ ابوهمچنـان
تغییرفعالیتشرکتازتجارتی ـه

کهاینت لیدیص رتگرفتهاست
 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

رئـیس هاساسعریضهوتص یب
حاجی فرزند اهلل انفرادیزین نهاد

14169دارندهج ازنمبر:ت راب
لغ ج ازخ اهانعن انیاینریاست

اند خ یشگردیده جـ ازتجارتی
شاندرریاستعم میثبتمرککی

ثبـتهایمالکیتو فکریلغـ 
 .گردید

تص یبشرکایشـرکت هاساس
دارنده:شرکتتجارتیامینسدیس

تشخیصـیهو11561ج ازنمبر
 خ اهـان9111615195نمبر

ازیـاد:ذیلگردیدهانـدتغییرات
سکت رفعالیتل ژستیکی ـرعالوه
سکت رفعالیتتجارتیگردیدهاست
وهمچناناسممتشبثازشـرکت
تجارتیامینسدیس ـهشـرکت
تجارتیوخدماتل ژستیکیامـین
استکه سدیسنیکص رتگرفته

درریاستعم میثبتتغییراتاین
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

اسداهللعربفرزندخص صیاتنهاد
انفرادی متشبث پی ند اسم:سردار

ساختمانیوخدماتل ژستیکیدنها
عرب عیان تا عیتافغان، مرکـک،

کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،
سالپنجصدهکار511111 افغانی
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ــ قی1411ســیسأت شــکلحق
فعالیتعمده)ساختمانیو،انفرادی

دارای،خــدماتل ژســتیکی(
 امضا  درریاستصالحیت خ دش

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری

علم حاجی ولد دولتخان محترم
گلمتشبثانفـرادی)خـدمات

 ا ا( لعل  افغان:ل ژستیکی تا عیت
ا تـدایی اصلیکا لسرمایه مرکک

سال511111 افغانی پنجصدهکار
شــکلحقــ قی1411تأســیس

دارایخدماتل ژستیکیاقالممجاز
ریاستخ دشدرحیتامضا صال

ومالکیتهایثبتمرککیعم می
 .ثبتگردیدفکری

معادن استخراج و تجارتی شرکت
آ ـی ا تـدا:روشنی ییسـرمایه

افغـانی1111111) (یکمیلی ن
حق قی1411تأسیسسال شکل

لمیتدفعالیتصـادراتوارداتو
رئـیساستخراجمعادناقالممجاز

محمداکملعمرولدعبـدالمنانو
شرکت داد رس ل ولد خان جمعه
درریاستعم میثبـتمرکـکی

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
عتیقاهللمحترمخص صیاتانفرادی

عیسـیتنهـا مالمحمد ولد تنها
اسـمنهـاد :متشـبثانفـرادی

ساختمانیوخـدماتل ژسـتیکی
تا عیتافغانمرککرحمنمنص ری

ا تــداییکا ــلســرمایهاصــلی
سالپنجصدهکار511111 افغانی
شــکلحقــ قی1411تأســیس

انفرادیسـاختمانیول ژسـتیکی
دارصالحیت درامضا  خـ دش

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
ثبــتومالکیــتهــایفکــری

 .گردید
گرین ای ر کندهار شرکتتجارتی

مرککنمایندهگیوالیتکا ل:شاین
1411تأسیسسال ا تداییسرمایه

یک1111111 افغـانیمیلی ن
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فعالیت شکلحق قیشرکتلمیتد
محترم یعمدهتجارت

 Pearse Darwin Phelan 
عهکش رایرلندومحترمسـرداربت

ولیفرزندنیکمحمـداشـخاص
امضا  صالحیت ورئـیسدارای

معاونشرکت  دهودرریاسـت
ومالکیـت ثبتمرکـکی عم می

 .فکریثبتگردید
:تجارتیه نکرویفنگشرکت

سال والیتکا ل گی مرککنماینده
 ا تـدایی1411تأسیس سـرمایه

یک1111111 افغـانیمیلی ن
فعالیت شکلحق قیشرکتلمیتد

عمدهتجارتیمحترم
 Li Chunggung  

تبعهکش رچینومحترم  
 Hu Fengfeng عهکشـ ربت

اشـخاصدارایصـالحیت چین
ومعاونشرکت  دهرئیسامضا 

ودرریاستعم میثبتمرکـکی
 .فکریثبتگردیدهایومالکیت

شرکتاستخراجسایرمعادنچینگ
مرککاصـلیکا ـل:هایمنص ر

 ا تدایی یـک1111111سرمایه
 سالمیلی ن 1411تأسیسافغانی

شکلحق قیلمیتدفعالیتعمـده
 رئیس،استخراجسایرمعادنمیباشد

MA GAMAN دارندهپاسپ رت
کش رچین ED6181838 نمبر

 ZHANG XUELI ومحتـرم
ــر ــپ رتنمب ــدهپاس  دارن

EF6008489 ــاونت ــهبمع ع
 چینصالحیتدار امضـا کش ر

معاوندرریاستعمـ میویسئر
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .ثبتگردید
حبیباهللنظـریخص صیاتنهاد

متشبثانفرادی داد حسین :فرزند
،نهادصنایعدستیالههصحرااسم

تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه
افغانیسـالتاسـیسپنجصدهکار

،شکلحقـ قیانفـرادی1411
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دسـتی( )صـنایع عمده ،فعالیت
خــ دشامضــا دارصــالحیت

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

شرکتتجارتیمالیاروفاسـرمایه
میلیـ نیک1111111ا تدایی)
 مرککاصلیکا ـلسـالافغانی(
لمیتدشکلحق قی1411تأسیس

رئـیسفعالیتاصلی)تجـارتی(
شرکتعبدالناصرمالیـارفرزنـد

فیصد51محمدالرحمندارایسهم
 همعاونیتمحترمصـداقتوفـا

٪51فرزندمحمدآغادارایسهم
امضا دارا صالحیت ورئـیسی

معاونشرکتدرریاستعمـ می
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .ثبتگردید
عبدالفهیمفرزنـدخص صیاتنهاد

انفرادی متشبث اسـم:عبدالکریم
نهادت لیدالبسهویلکـمکریمـی

تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه

افغانیسـالتاسـیسپنجصدهکار
،شکلحقـ قیانفـرادی1411

فعالیتعمدهت لیـدالبسـهغیـر
خ دشامضا دارصالحیت،نظامی

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

ل ژستیکی ت لیدشرکتخدمات و
سـرمایه:فرنیچرعرفانفقیـرزاده

(یکمیلیـ ن1111111ی)یا تدا
شـکل1411تأسیسافغانیسال

فعالیـتخـدماتحق قیلمیتـد
ل ژستیکیوت لیدیاقـالممجـاز

عرفانفقیرزادهولدقندآغـارئیس
ولـد نجرا ی داود محمد ومعاون
غالمنقشبندشـرکتدرریاسـت

ثبتمرککی ومالکیتهایعم می
 .ثبتگردیدفکری

وتص یبشرکایشرکت هاساس
ــ ب ــمارهمکت ــ رخ681ش م

ــه11/11/1411 ــتمالی ریاس
تشبث)شرکتاستخراج دهندگان
ج از دارنده )  رادرز معادنهی اد
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تغییرخ اهان(D-35283) نمبر
معاونشدهاندکهمحترم)ذ یحاهلل
معاونتشبثاز ولدمحمدالماس(

 و سهمفیصد11معاونیتاستعفا 
را همحترم)ذولفقارالماسخ یش

مدعمرخاناسلمی(ولدحاجیمح
دارنـــــدهتـــــذکره

(1411-1511-91511)نمبر
 حیـث نامبرده که نم ده واگذار

کهایـنمیگرددتعیینمعاونجدید
درریاسـتعمـ میثبـتتغییر

فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

  اساس شرکت ه تص یبشرکای
قهیسـازیشرکت   تلو ت لید
نمبـر:البیرونی جـ از دارنـده

 D-2048 تحتریاستمحترم
نثاراحمدومعاونیتمحترمنـذیر

لغ )تـرکپیشـه(خ اهاناحمد
ج ازتجارتیخ یشگردیدهاندکه

ثبتوج ازدهیعم میدرریاست
 .لغ ثبتگردید

ساختمانییشرکا هاساستص یب
ــل ــر:اتکا ــ ازنمب ــدهج دارن

D-44802ذیلتغییراتخ اهان
احسـاناهللولـدمحترمشدهاند

معـاونشـرکتاز عبدالجالل
استعفا شرکت معاونیت %51و 

سهمخ یشرا همحتـرمفرشـید
سروریولدمحمدنبیمعاونجدید
شرکت فروشمیرسـاندواسـم
 ـه اتکاـل ساختمانی شرکتاز
اتکال تجارتی و شرکتساختمانی

نم دهوسکت رفعالیتتجارتیتغییر
است گردیده تغییـراتکهاضافه

ف قدرریاستعم میثبتمرککی
ثبــتومالکیــتهــایفکــری

.گردید
نهادخ فرزنـدص صیات یار وطن

اسمنهاد:گلمتشبثانفرادیخان
ساختمانیوخـدماتل ژسـتیکی

مرکک،تا عیتافغان،آریاناسپینغر
کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،

افغانیسالپنجصدهکار511111
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حقــ قیشــکل1411تأســیس
فعالیتعمـدهخـدمات،انفرادی

دارایصـالحیت،مش رتیحق قی
 درریاستعمـ میامضا  خ دش

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

ع ضمتشبث فرزند سر از محترم
تفکـر خص صی )مکتب انفرادی

تا عیتافغانمرککاصلی:نخبگان(
 ا تـدایی سرمایه 511111کا ل

سالپنجصد افغانی تأسـیسهکار
شکلحق قیتعلیموتر یه1411

مجاز دارایصالحیتامضا اقالم
درریاست ثبـتعمـ میخ دش

فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

حقـ قی شرکتخدماتمش رتی
ــ رالمیکان ــدا:ن ــرمایها ت ییس

افغـانییکمیلی ن1111111) )
سال شـکل1411تأسیس قمری

حق قیلمیتـدفعالیـتخـدمات
رئـیسحق قیاقالممجازمش رتی

سیدفردینغضنفرولدسیدغضنفر
ســیدشــمساهللســاداتولــد

قریباهلل شـرکتدرمعاونسید
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
تنی امیر سـرمایه:شرکتتجارتی

میلیـ نیک1111111ا تدایی)
 کا ـلافغانی( اصلی سـالمرکک
لمیتدحق قیشکل1411تأسیس

رئـیسفعالیتاصلی)تجـارتی(
فرزند شیرزاد احمد شرکتجاوید

فیصـد91شیرمحمددارایسهم
شعیباکرمـی معاونیتمحترم  ه
فرزندعبدالحسناکرمیدارایسهم

امضـا دارصـالحیتفیصد11
ومعاونشرکتدرریاسـترئیس

ثبتمرککی ومالکیتهایعم می
 .ثبتگردیدفکری

 خانمحمدفرزندخص صیاتنهاد
اسمنهاد:سیداهللمتشبثانفرادی
تا عیـت،تجارتی اللخادمصافی

افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،
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پنجصــدهکار511111ا تــدایی
شـکل1411سیسأافغانیسالت

انفرادی حق قی فعالیـتعمـده،
امضـا دارصـالحیت،)تجارتی(

ثبـت درریاستعمـ می خ دش
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
.گردید

و هاساستص یبشرکایشرکت
(م رخ556شماره)مکت بنظر ه

مکت بریاستمالیه11/1/1411
ــک ــدگانک چ ــرکتدهن ش

ــد ــدن راحم ــیراحمدفرزن ) ص
جـ از:تاجرانفرادی( نمبر دارنده

نمبــرتشخیصــیهو11469
تغییراتخ اهان9111166155
است گردیده ذیل احصـاییهتغییر

خ یشراازوالیتکا ل هوالیت
کندهارتبدیلنم دهاستکهایـن

ذیلدرریاستعم میثبتتغییرات
فکریثبتهایمالکیتمرککیو

 .گردید

اساستصـ یبودرخ اسـتی  ه
دارنده:شرکتتجارتیعجبخان

خ اهــان11559جــ ازنمبــر
اند شده محتـرمتغییراتذیل که

 اجـهمحمـدمحمدفیصلولدخ
معاونیتشرکت از شرکت معاون

و  ه11استعفا %سهمخ یشرا
محترمننگیالیولدمحمدنبیمعاون

واگذارمیدارد شرکت ازدیادجدید
در معدن استخراج فعالیت سکت ر
پهل یفعالیتتجـارتیدرجـ از
خ یشکهاسمشرکتاز)شرکت
اسمشرکت تجارتیعجبخان ه

ـ ایرمعـادنتجارتیواستخراجس
عجبخـان(همچنـانسـرمایه

 یکمیلی ن1111111شرکتاز
  ه میلیـ ن1111111افغانی دو

افغانیافکایشیافتـهاسـتکـه
ریاستعمـ می در تغییراتف ق

فکریهایثبتمرککیومالکیت
 .ثبتگردید
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اساسعریضهتص یبشـرکای  ه
اختصاصیجراحیشرکت شفاخانه

غرب امیری ج از:عم می دارنده
عن انیاینریاسـت11195نمبر

اسمتشبثازشفاخانهتغییرخ اهان
اختصاصیجراحیعم میامیـری
غرب هشفاخانهمعالج یامیـری

تغییراتایننم دهاستتغییرغرب
درریاستعم میثبتمرکـکیو

.فکریثبتگردیدهایمالکیت
ــد ــادکاظمیفرزن ــرمشمش محت

انفرادی)مکتبجانمتشبثآمحمد
معراج( چرا  تا عیـت:خص صی

افغانمرککاصلیکا ـلسـرمایه
 هـکار511111ا تدایی پنجصد

تعلیمو1411تأسیسافغانیسال
مجـاز اقالم دارصـالحیتتر یه

 درریاستامضا  عمـ میخ دش
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .ثبتگردید
امیری( فرشروحید :شرکت)ت لید

 ( ا تدایی یک1111111سرمایه

،1411تأسیس(افغانیسالمیلی ن
فرش(ریـس )ت لید فعالیتاصلی
شرکتمحترمگلزمانولدحاجی

جاندارایسـهم ٪ ـه51میرا
معاونیتمحترمروحاهللامیریولد

دارای٪51گلزماندارایسهم
امضا  معـاونرئیسصالحیت و

یاستعمـ میثبـترشرکتدر
ثبتمرککی فکری های ومالکیت
 .گردید

شـیخ ن ید احمد تجارتی شرکت
سـرمایه،مرککاصلیکا ـل:زاده
یکمیللیـ ن1111111ییا تدا

شکل،1411تأسیسسال،افغانی
،فعالیتعمدهتجارتی،حق قیلمیتد

رئیسعا دینفرزندغالممحیالدین
ــد ــدرالدینفرزن ــتص معاونی

دارغالممحیالـدینصـالحیت
رئـیسومعـاونشـرکتامضا 

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری



 جريده يرسم
 

116
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

شرکتتجارتیوخدماتل ژستیکی
،مرککاصلیکا ل:می ندحسنزی

ا تدا یسرمایه یـک1111111ی
،1411تأسیسسال،افغانیمیلی ن

فعالیتعمـده،شکلحق قیلمیتد
رئیس،تجارتیوخدماتل ژستیکی

می ندحسنزیفرزندعبـدالباری
معاونیتنظی اهللفرزندگلایـاز

رئیسومعاونامضا صالحیتدار
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

:شرکتتجارتینصبعلینـ ری
کا ل مرککاصلی ا تـدائی، سرمایه

1111111 ،افغـانییکمیلی ن
1411تأسیسسال شکلحق قی،

فعالیــتعمــدهواردات،لمیتــد
رئـیس،وصادراتاقـالممجـاز
معاونیتگلولیفرزندنصبعلی

نصبعلیفرزندعبدالعلیصالحیت
رئیسومعاونشـرکتامضا دار

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

ــرادی ــیاتانف ــرمخص ص محت
نعمتاهللجنبشولدمحمدکبیـر

اسمنهـاد ی:انفرادجنبشمتشبث
)استخراجوپروسسسایرمعـادن

استار( مرکـکانجل افغان تا عیت
ا تــداییاصــلیکا ــلســرمایه

سالپنجصدهکار511111 افغانی
شــکلحقــ قی1411تأســیس

دارایانفرادیاسـتخراجمعـادن
خ دشدرریاستصالحیتامضا 

ثبتمرککی ومالکیتهایعم می
 .ثبتگردیدفکری

شرکت)خدماتل ژستیکیحـاجی
سـرمایه:خانزمانخ ردکا لی(

(افغانیسال1111111ا تدایی)
1411تأسیس فعالیـتاصـلی،

شرکترئیس)خدماتل ژستیکی(
محترمحاجیخانزمانولدشیرندل

٪ ـهمعاونیـت51دارایسهم
محترممحمدی نسولدحاجیخان
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 دارایسهم صالحیت٪51زمان
ومعاونشـرکترئیسامضا دار
مرکـکیعم میثبـتیاستردر

  ومالکیتهایفکریثبتگردید.
و هاساستص یبشرکایشرکت

مکت ب مـ رخ1146نمبرقرار
ریاسـتیس15/11/1411 ستم

مالیهدهندگانمت سـطشـرکت
ج از دارنده خدماتارسالنشهیر

 و41841نمبر نمبـرتشخیصیه
تغییراتخ اهان9115111854

ذیلگردیدهاندمحترمعکیکاهللولد
نجیباهللرئیسشرکتازریاست

فیصدسهم51ومجم ع استعفا
خ یشرا االیمحترمعبداهللزرمتی
که  فروشرسانیده یحی غالم ولد
 حیثمعاونجدیدشرکت نامبرده

گردیدومحترممحمدخالـدتعیین
معاونشرکتازسمتمعاونیـت

51و ـاحفـظ تعفاشرکتاس
 حیث سهم شـرکترئیسفیصد

میگردیددرنتیجـهمحتـرمتعیین

 حیث شرکتورئیسمحمدخالد
محترمعبداهللزرمتی حیثمعـاون

کهاینمیگرددتعیینجدیدشرکت
 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
ثبـتهایفکریومالکیتمرککی
 .گردید

درخ اســتیمحتــرم ــهاســاس
پایندهمحمـدفرزندمحمداسماعیل
مکتـ ب:متشبثانفرادی قرار و

ریاست9/1/1411م رخ46نمبر
مالیهدهندهگان کرگدارندهج از

 و18811نمبر نمبـرتشخیصیه
تغییراتخ اهان9114111565

ــرم ــتمحت ــدهاس ــلگردی ذی
محمد پاینده اسماعیلفرزند محمد

%111رئیسنهـادازمجمـ ع
خ یش  حیـث81سهم %سهم

فیصدسهمرا11 اقمیاندهورئیس
 همحترمحکمتاهللولدعصمت
نامبرده استکه نم ده اهللواگذار

وتعیین حیثمعاونجدید گردید
انفرادی ـه از نهاد شکلحق قی



 جريده يرسم
 

118
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

کهایـننم دهاستتغییرشراکت
 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
فکریثبـتهایمالکیتمرککیو

 .گردید
تا عیت،ماچینگی نتاجرانفرادی

افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،
افغانیسالپنجصدهکار511111
شــکلحقــ قی1411تأســیس
انفرادی صادراتو، فعالیتعمده
دارایصالحیتامضـا ،واردات

خ دشدرریاستعمـ میثبـت
ثبـتهایفکریومالکیتمرککی
 .گردید

نهاد فرزنـدخص صیات نبی غالم
انفرادی متشبث علی اسـم:غالم

،تا عیتافغـان،نهادتاجرانفرادی
ــل ســرمایه،مرکــکاصــلیکا 

افغانیسالپنجصدهکار511111
حقـ قی1411تاسیس شـکل
،فعالیتعمده)تجـارتی(،انفرادی

خـ دشدارایصالحیتامضـا 

درریاستعم میثبـتمرکـکی
.ثبتگردیدهایفکریومالکیت

تجـارتی شرکتخدماتمش رتی
ییسـرمایها تـدا:فی چرایلیـت

افغـانییکمیلی ن1111111) )
حق قی1411تأسیسسال شکل

فعالیتخـد اتمشـ رتیملمیتد
تجارتی احمدزیرئیس عبدالهادی

ولدعبدالغنیومعاونفضلالر ـی
نبیشـرکتدر ساداتولدغالم
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت
عبدالحیعثمـانیخص صیاتنهاد

متشـبث عثمانی حمکه امیر فرزند
اسمنهادشفا درملتـ ن:انفرادی
مرککاصلی،تا عیتافغان،پنجشیر
کا ل 511111ا تـداییسرمایه،

افغانیسـالتاسـیسپنجصدهکار
،شکلحقـ قیانفـرادی1411

صـالحیت،فعالیتعمدهدواخانه
درریاستعم میخ دشامضا دار
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هایفکـریومالکیتثبتمرککی
 .ثبتگردید

انفرادی خص صیات خـانمحترم
ولیرحیمیولدسیدرحیممتشبث

)تجارتیز یراسمنهاد: انفرادی
اصلیرحیمی( تا عیتافغانمرکک

سرمایه 511111ا تـداییکا ل
سـالپنجصدهکار تأسـیسافغانی

شــکلحقــ قیانفــرادی1411
امضا داردارایصالحیتتجارتی

خ دشدرریاستعمـ میثبـت
ثبـتهایفکریومالکیتمرککی
 .گردید

شرکتتجارتیوخدماتل ژستیکی
ذکـی ا تـدائی:مرشد سـرمایه

افغـانییکمیلی ن1111111) )
حق قی1411تأسیسسال شکل

لمیتدفعالیتتجـارتیوخـدمات
مرشـدمقیمسیدرئیسل ژستیکی

ولدسیدرحیمورحمتاهللذکـی
شـرکتدرمعـاونولدامیناهلل

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
.ثبتگردیدهایفکریومالکیت

محترممحمدظری معاونشرکت
دارندهج ازنامه:کامامرککلمیتد

طیدرخ اسـتی11815شماره
اند عن انیاینریاستعارضشده

ثیقهخطشرعینمبرو هاساسکه
و16/6/1198م رخ196/519

تذکرهالکترونیکیاسمخـ یشرا
 نامظی صافیتصحیحنم دهاست

درریاستعم میثبتتغییراتاین
فکریثبتهایمالکیتمرککیو

 .گردید
و هاساستص یبشرکایشرکت

مکت ب مـ رخ1891نمبرقرار
ــه9/11/1411 ــتمالی ریاس

شرکتخـدماتدهندگانمت سط
شال ژستیکی دارنـدهعلم ینزاده

نمبـرتشخیصیهو49111ج از
تغییراتخ اهان9116116981
مصـباحولـد:ذیلگردیدهانـد

شرکتازریاسترئیسمحمدنبی
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فیصدسهم11ومجم ع استعفا
خ یشرا االیمحترمادرسمعاون

استعفا سـهم11 شرکت فیصد
 جمله که فیصـد111خ یشرا

سهممیش د همحترمعصـمتاهلل
فرزندمعراجواگذارنمـ دهکـه

 حیث تعیـینجدیدرئیسنامبرده
گردیدوهمچنانازیـادسـکت ر
فعالیتساختمانی رعالوهسـکت ر
و است گردیده ل ژستیکی فعالیت

اسمتشبث شـرکتخـدماتاز
ساختمانیومشاین هعلل ژستیکی

خدماتل ژستیکیعلمشایننیـک
است ص رتگرفته حق قی، شکل

تغییرشرکتازشراکت هانفرادی
کهایـنتغیـراتدرنم دهاست

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت

 هاساستص یبشرکایشـرکت
:ت لیدوپروسسلبنیاتن ردرهسبک

 ج ازنمبر خ اهان51111دارنده
اندتغییرات محتـرم.ذیلگردیده

ریاسـت عبداهللولداحمدولیاز
%سـهم51و شرکتاسـتعفا

ــد ــدینول ــنال ــ یشراذی خ
شرکتفروش معاون عیسی محمد

فیصـد111میرساندکهنامبرده ا
 حیث رئیسسهم وتعیین گردیده

شکلحق قیازشراکت هانفرادی
 استتغییر ف قتغییراتکهنم ده

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت
وتص یبشرکایشرکت هاساس
  ه )مکت بنظر (1111شـماره
 ریاستمالیه1/11/1411م رخ

)شـرکت مت سـط گـان دهنده
ساختمانیحاذقآریانا(دارندهنمبر

نمبـرتشخیصیهو65564ج از
تغییراتخ اهان9119156519

 ازیـادخ اهان:استذیلگردیده
سکت رفعالیتل ژستیکی ـرعالوه
سکت رفعالیتساختمانیگردیدهو
اسمشرکتازشرکتسـاختمانی
حاذقآریانا هشرکتساختمانیو
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خدماتل ژستیکیحـاذقآریانـا
استکه تغییراتنیرص رتگرفته

درریاستعم میثبتمرککیف ق
 .فکریثبتگردیدهایمالکیتو

  رسرنـگفهـیمشرکت ت لید
کا ـل:ی س صافی ،مرککاصلی
،افغانی1111111ییسرمایها تدا

1411تأسیسسال شکلحق قی،
فعالیتعمدهت لیـد ـرس،لمیتد
رئـیسفهـیماهللفرزنـد،رنگ

معاونیـتمحمـد،محمدی س 
ی س فرزندمالمهمندصـالحیت

رئیسومعاونشرکتدرامضا دار
 ثبـتمرکـکیریاستعمـ می

 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت
محترمسلهان ادشاهفرزندحاجی

)مکتب:محمددینمتشبثانفرادی
 نمبر شهباز تا عیـت1خص صی )

سـرمایه کا ل اصلی مرکک افغان,
پنجصدهـکار511111ا تدایی)

فعالیت1411تأسیسافغانی(سال
ــه( ــیموتر ی ــلی)تعل دارایاص

 امضا  درریاستصالحیت خ دش
 عم می هایومالکیتثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری

نهاد فرزندخص صیات ولی محمد
اسـم:لعل ادشاهمتشبثانفرادی

همـدردنهاد یاسـر عبداهلل ا   (
س داگریک( تا عیتافغان، مرکـک،

کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،
افغانیسالپنجصدهکار511111

ــ قی1411ســیسأت شــکلحق
انفرادی تجـارتی، عمده ،فعالیت

 خ دشدردارایصالحیتامضا 
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت
خدماتل ژستیکیاحسانک یـک
:محترمچنزیانکتاجرانفـرادی

انفرادی تا عیتچینتاجر مرکـک،
کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،

سالپنجصدهکار511111 افغانی
شــکلحقــ قی1411تأســیس
،فعالیتاستخراجمعـدن،انفرادی

 خ دشدردارایصالحیتامضا 
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ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت

انفرادیسیمتاهللخص صیاتنهاد
اسم:خانولدامیرمتشبثانفرادی

ل ژسـتیکی وخدمات نهاد)تجارتی
هجرتخانسیمتاهللخاننیازی(

تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
 پنجصـد511111ا تداییسرمایه
 تاسـیسهکار سال 1411افغانی

انفـرادی حق قی شکل فعالیـت،
دارایتجارتیوخدماتل ژستیکی

 امضا  درریاستصالحیت خ دش
 ثبتمرککی هایومالکیتعم می

 .ثبتگردیدفکری
رخان:خدماتل ژستیکیی س ظاه

احمدفرزندجمـروز نصیر محترم
انفرادی تاجر تا عیتافغان، مرکک،
کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،

افغانیسالپنجصدهکار511111
شــکلحقــ قی1411تأســیس
،فعالیتخدماتل ژستیکی،انفرادی

 خ دشدردارایصالحیتامضا 

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت

شرکتاسـتخراجمعـادنلمـر
سرمایه،مرککاصلیکا ل:والکتیاپ

یا تدا میلیـ ن1111111ی یک
افغانی شکل،1411تأسیسسال،

فعالیتعمدهواردات،حق قیلمیتد
رئـیس،وصادراتاقـالممجـاز

معاونیـت،ظاهرشاهفرزندسردار
فرزند محمد شیرکصالحیتشیر

رئیسومعاونشـرکتامضا دار
درریاستعم میثبـتمرکـکی

ثبــتفکــریومالکیــتهــای
.گردید

امـاناهللفرزنـدخص صیاتنهاد
:م ل یمحمدنبیمتشبثانفرادی

حق قی مش رتی خدمات نهاد اسم
مرکـک،تا عیتافغان،امینمهمین

کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،
سالپنجصدهکار511111 افغانی

ــ قی1411ســیسأت شــکلحق
فعالیتعمـدهخـدمات،انفرادی
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دارایصـالحیت،مش رتیحق قی
 درریاستعمـ میامضا  خ دش

 مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

شرکتتجارتیوخدماتل ژستیکی
رحیمیان رالرحم ا تدایی:ن سرمایه

افغـانی(یک1111111) میلی ن
کا ل اصلی تأسـیسسـالمرکک

فعالیتلمیتدشکلحق قی1411
رئیساصلی)تجارتیول ژستیکی(

ــرکت ــش ــیان رالرحم نرحیم
٪51فرزندمحمدنعیمدارایسهم

 همعاونیتمحترمگـلالـرحمن
رحیمیفرزندرحیماهللدارایسهم

ورئیسامضا دارصالحیت51٪
معاونشرکتدرریاستعمـ می

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

نهاد اهللخص صیات صفی انفرادی
 ادامیارولدحـاجی ـادامگـل

انفرادی نهاد)ت لیـدمتشبث اسم
 ـادام هی اد پالستیکی مصن عات

یار( افغان، تا عیت اصـلی، مرکک
کا ل ، 511111ا تـداییسرمایه

سـالپنجصدهکار تأسـیسافغانی
،شکلحقـ قیانفـرادی1411

ت لیدی صـالحیتفعالیت دارای
 درریاستعمـ میامضا  خ دش

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

عظیمی حبیباهلل :شرکتتجارتی
کا ل مرککاصلی ا تـدا، ییسرمایه

1111111 ،افغـانییکمیلی ن
1411تأسیسسال حق قی، شکل
لمیتد رئیس،فعالیتعمدهتجارتی،

معاونیت،نذیراهللفرزندمحمدعظیم
حبیباهللفرزنـدمحمـدعظـیم

رئیسومعاونامضا صالحیتدار
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

شرکتخدماتمش رتیاداریسن
سیلکرود ا تـدایی:رایک سرمایه

افغـانی(یک1111111) میلی ن
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کا ل اصلی تأسـیسسـالمرکک
فعالیتلمیتدشکلحق قی1411

شـرکترئـیساصلی)مش رتی(
فرزندح اهللدارایبیباحمد فضل

٪ همعاونیـتمحتـرم61سهم
مجتبیفرزند سماهللدارایسـهم

ورئیسامضا دارصالحیت41٪
معاونشرکتدرریاستعمـ می

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

:سرمایهشرکتتجارتین رامرخیل
(یکمیلیـ ن1111111)ا تدایی

شـکل1411تأسیسافغانیسال
وارداتاقـالموحق قیصادرات

ن راهللامرخیـلولـدرئیسمجاز
اهللومعاونسـلهانمحمـد  سم

صالحیتعکیکیفرزندفیضمحمد
ومعاونشرکتدررئیسامضا دار

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
.ثبتگردیدومالکیتهایفکری

و هاساستص یبشرکایشرکت
مکت ب مـ رخ1115نمبرقرار

ــه11/5/1199 ــ مالی دک چنی
خلیـل حشمت ریاست ورک نک 

جـ از:لمیتدشمال نمبردارنـده
ــیهو9481 ــرتشخیصـ نمبـ

تغییراتخ اهان1111411115
محترمحشمتاهلل:ذیلگردیدهاند

ولدمیرسعیدمعـاونشـرکتاز
ــتعفا ــتاس ــ ع معاونی ومجم

فیصدسهمخـ یشرا ـاالی51
رئیس رحاـلشـرکت فـروش

رسان  ا نامبرده که فیصد111یده
سهم حیـثرئـیسدرشـرکت

شـــکلحقـــ قی، اقیمانـــد
تغییرشرکتازشراکت هانفرادی

کهایـنتغیـراتدرنم دهاست
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .گردید

ل ژستیکی خدمات مایـارشرکت
کا ل:سادات مرککاصلی سرمایه،

یا تدا میلیـ ن1111111ی یک
افغانی 1411تأسیسسال، شکل،
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لمیتـد حق قی عمـده، فعالیـت
رئیسرحیماهللفرزنـد،ل ژستیکی
معاونیتسیدجعفرفرزند،گلآغا

صـالحیتدار سیدسلهانشـاه
رئـیسومعـاونشـرکتامضا 

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

شرکتترانکیتیو ارچاالنیح رین
سـرمایه،مرککاصلیکا ـل:م ثر
میلیـ ن1111111ییا تدا یک

افغانی شکل،1411تأسیسسال،
فعالیتعمدهواردات،حق قیلمیتد

رئـیس،وصادراتاقـالممجـاز
معاونیت،فریدونفرزندمحمدقسیم

فرزند ریالیصـالحیتدار فیضان
رئـیسومعـاونشـرکتامضا 

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت

) احمـدی ناصح شرکت)تجارتی
 ( ا تدایی یک1111111سرمایه

تمیلی ن سال افغانی 1411سیسأ(
محتـرمرئـیسفعالیتتجـارتی

جهـانگیر ولـد ناصح نجیباهلل
معاونیتمحتـرم51  ه ٪سهم

سی اهللافشارولدحاجیاستانقل
 سهم51دارای دارصـالحیت٪
شـرکترئیسامضا  معـاون و

یاســتعمــ میثبــتردر
ومالکیـتهـایفکـریمرککی
 .گردید

عبدال لیفرزنداحمدنبـی محترم
متشبثانفرادی)خدماتل ژستیکی

تا عیتافغانمرکک:حافظرس لی(
اصــلیکا ــلســرمایها تــدایی

پنجصدهکارافغانیسال511111
وارداتوصادرات1411تأسیس

مجاز دارایصالحیتامضا اقالم
 درریاست خ دش ثبـتعمـ می

فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

شرکتت لیدم ادساختمانیفـراز
کا ل:اژمان مرککاصلی سـرمایه،
یا تدا میلیـ ن1111111ی یک

افغانی 1411تأسیسسال، شکل،
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فعالیتعمدهت لیـد،حق قیلمیتد
ساختما نیم اد رئیسرضـافرزند،
معاونیتسیدمحمـد،محمدعلی

ناصرصـالحیتدار محمد فرزند
رئـیسومعـاونشـرکتامضا 

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

کییشرکتتجارتیوخدماتل ژست
خانعمـری مرککاصـلی:ن روز

کا ل ا تدا، 1111111ییسرمایه
 افغانییکمیلی ن تأسـیسسال،

،شـکلحقـ قیلمیتــد،1411
وارداتوصـادرات فعالیتعمده

رئیسحاجین روزخان،اقالممجاز
احمدزی حاجی فرزند معاونیـت،

احمـدزی فرزنـدحاجی اهلل امان
رئیسومعاونامضا صالحیتدار

شرکتدرریاستعمـ میثبـت
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

 لـخ وروغـن پنبه ت لید شرکت
ا تـــداییســـرمایه:هلمنـــد

افغـانییکمیلی ن1111111) )
حق قی1411تأسیسسال شکل

وارداتاقـالممجـازوصادرات
عبـدالحلیمشـیرزیولـدرئیس

فـرزاد احمد ومعاون عبدالرحٰمن
امیریفرزنـدسـیداحمدامیـری

ومعاونرئیسامضا صالحیتدار
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

شــرکتســاختمانیوخــدمات
روت فـاین سـرمایه:ل ژستیکی

( میلیـ نیک1111111ا تدایی
 کا ـلافغانی( اصلی سـالمرکک
لمیتدشکلحق قی1411تأسیس

ــاختمانیو ــلی)س ــتاص فعالی
شرکتشیراحمدرئیسل ژستیکی(

دارای اکـرم محمد فرزند زرمتی
معاونیـتمحتـرم81سهم  ه ٪

فرزنـدعبدالقـدوسایرجریحان
 سهم دارصـالحیت٪11دارای

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
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ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

تجارتیوت لیدیقهعـاتشرکت
ژیجنگ:جنکفی چرر ات محترم

انفرادی تاجر مین ،تا عیتچـین،
ا تـداییسرمایه،مرککاصلیکا ل

افغانیسالپنجصدهکار511111
شــکلحقــ قی1411تأســیس
انفرادی قهعات، و فعالیتتجارتی
خ دشامضا دارصالحیت،ر ات

درریاستعم میثبـتمرکـکی
.ثبتگردیدومالکیتهایفکری

ــتیکی ــدماتل ژس ــرکتخ ش
مرککنمایندهگیوالیت:قیسنسیم
سـرمایه1411تأسیسکا لسال
میلیـ نیک1111111ا تدایی
شکلحق قیشرکتلمیتـدافغانی

ل ژسـتیکی خدمات  فعالیتعمده

ــیس ــرمق ــدمحت ــدفرزن محم
ومحتـرمرئـیسعتیقالـرحمن

محمدنسیمفرزندعبدالقی ممعاون
ومعاونرئیسامضا دارصالحیت

شرکت  دهودرریاستعمـ می
ثبت فکری ومالکیت مرککی ثبت

 .گردید
اساستص یب مکت بشماره ه و

ــ رخ191 14/11/1411مـ
مت سـط دهنـدگان مالیه ریاست
تشبث)شرکتساختمانیوانجنیری
ریفــارمر(دارنــدهجــ ازنمبــر

 (D-32656)تغییراتخ اهان
ذیلشدهاندکهمحترم)اسـماعیل
ولدمحبالنبی(معاونتشـبثاز

 و %سـهم11معاونیتاستعفا 
را همحترموحیداهللرئیسخ یش

واگـذارنمـ دهو رحالشرکت
عبدالمجیدسهمدار محترم همچنان
شرکت عض یت سمت از شرکت

را%سهمخـ یش11و استعفا
نیک همحترموحیداهللواگذارنم ده
ومحترممعاذاهللسهمدارشرکتاز

و سمتعض یتشرکتاسـتعفا
رانیـک ـهسهمخ یشفیصد11

محترموحیداهللرئیس ـرحاـل
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دهکهنامبرده اشرکتواگذارنم 
سـهم ـه%111وردنآ دست

میمانـد  اقی شرکت رئیس حیث
شراکت از شرکت حق قی وشکل

انفرادی  ه استتغییر ودر.نم ده
ومالکیتثبتمرککیعم میاداره

 .ثبتگردیدهایفکری
اساستصـ یبودرخ اسـتی  ه
شرکایشرکتتجارتین یاشرف

لمیتد زاده نمبر:ولی ج از دارنده
تحتریاسـتمحتـرم19918

معاونیتمحتـرم  ه اشرفولیو
ترکپیشه)لغ (خ اهانامینالدین

کـه.ج ازتجارتیخ یششدهاند
درریاستعم میثبـتمرکـکی

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
تص یبشرکایشـرکت هاساس

ترانکیتیو ارچاالنی ـینالمللـی
پنجشیر جـ ازنمبر:پریان دارنده

ذیـلتغییـراتخ اهان11111
محترمعبدالغنیولـد:گردیدهاند

محرابخانازمعاونیتاسـتعفاو

51  ـهفیصد خـ یشرا سـهم
رئـیسعبدالمعص مولدعبدالعکیک

 رحالشرکت هفروشمیرساندو
شکلحق قیازشراکت هانفرادی

فـ قتغییـراتکـهمیکندتغییر
ثبـتمرکـکیدرریاستعم می

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
اساستصـ یبودرخ اسـتی  ه
شرکایشرکتتجارتیول ژستیکی

دارنده: رادرانهلمندکاردانلمیتد
خ اهــان15946جــ ازنمبــر

اند شده محتـرمتغییراتذیل که
محمدسرورولدحسینعلیمعاون

است نم ده ف ت ـشرکت   هکه
ــتخــطشــرعی اســاسوکال

خرمــ 1111/4151نمبــر
وحصروراثتخط16/4/1411

 نمبر م رخ1145/1819شرعی
علیمیثمحسـینی11/4/1411

ــدی ــ ضاحم ــدع ــدمحم ول
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

منحیث1198-1111-11161
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معاونجدید دونسهمووارسـی
تعیـین%سهممتـ فی51کننده

است درگردیده ف ق تغییرات که
مرکـکیدرریاستعم میثبـت

 .ثبتشدومالکیتهایفکری
ــهاســاستصــ یب ــرکاو  ش

درخ استنهادتجارتیواستخراج
مصـهفی عبداهلل دارنـده:معدن

تغییراتخ اهان11161ج ازنمبر
محترمعبداهللولد:ذیلگردیدهاند

جملـهرئیسعبدالرزاق از نهـاد
فیصد51سهمخ یشفیصد111

را هحاجیقدرتاهللقلمیارولـد
حاجیعبـدالباقیمعـاونجدیـد

و فروشمیرساند رئیسشرکت ه
رئیسسهم حیثفیصد51نهاد ا

 اقیمیماندوشـکلحقـ قیاز
نمـ دهتغییـرانفرادی هشراکت
ایهنهــادازماســتوســر

افغانی ه(پنجصدهکار511111)
افغـانی( نییکمیل1111111)

است نم ده تغییـراتکهافکایش

ف قدرریاستعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

انسشبیر سرمایهشرکتتجارتی :
(یکمیلیـ ن1111111)ا تدایی

شـکل1411تأسیسافغانیسال
وارداتاقـالموحق قیصادرات

محمدولدسلهانرئیسمجاز شاه
 عبـداهلل ومعـاون فرزنـدمحمد

ومعـاونرئـیسامضا عبدال لی
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

صـافی هارون ل ژستیکی خدمات
لیمتد کا ـل:وحدتی ،مرککاصلی
ا تدا یسرمایه یـک1111111ی

،1411تأسیسسال،افغانیمیلی ن
فعالیتعمـده،شکلحق قیلمیتد

ــتیکی ــدماتل ژس ــیس،خ رئ
،محمدهارونفرزندهمای نافغـان

معاونیتعبدالرحیمفرزندعبدالغف ر
رئیسومعاونامضا صالحیتدار

شرکتدرریاستعمـ میثبـت
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 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید
)خدماتل ژستیکیافغـانشرکت

ســرمایها تــدایی:ســریع(
(افغـانییکمیلی ن1111111)

فعالیتخدمات1411سیسأسالت
محتــرمرئــیسل ژســتیکی

میراحساناهللهاشمیولدمیرمحمد
٪سهم همعاونیت51جاههاشمی

محترماولخان هیرولدحبیباهلل
دارایصالحیت٪سهم51دارای
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ثبـتمرکـکیر یاستعمـ می
 .گردیدثبتومالکیتهایفکری

شرکت)خدماتایسیتیاتحـاد
ــس( ــدایی:ویف ــرمایها ت س

(افغـانییکمیلی ن1111111)
ــالت ــیسأس ــت1411س فعالی
محتـرمرئیسیسیتیآخدمات

حاصلالدینحلیمیولدحلیمالدین
٪سهم همعاونیتمحتـرم51ه

امراهللولد سماهللستانککیدارای

دارایصـالحیتسـهمفیصد51
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ثبـتر مرکـکییاستعمـ می
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .گردید
ش یشرکت م اد منص رن)ت لید ده

ســرمایها تــدایی: الــل(
افغـانییکمیلی ن1111111) )

فعالیتت لیـد1411سیسأسالت
ش نیده مکمـلرئیسم اد محترم

ا راهیمخیلولد راتگلا راهیم
٪سهم همعاونیت14خیلدارای

ولد خیل ا راهیم احمد نثار محترم
٪11 راتگلا راهیمخیلدارای

ــرم ــهمداریمحت ــهس ــهم  س
محمدنصیرا ـراهیمخیـلدارای

امضـا دارصالحیت٪11سهم
یاسـترومعاونشرکتدررئیس

الکیتهایومعم میثبتمرککی
 .گردیدثبتفکری

ــتیکی ــدماتل ژس ــرکتخ ش
،مرککاصـلیکا ـل:صا رضمیر
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ا تدا یسرمایه یـک1111111ی
،1411تأسیسسال،افغانیمیلی ن

فعالیتعمـده،شکلحق قیلمیتد
ــتیکی ــدماتل ژس ــیس،خ رئ

فرزندمحمدشـک ر محمدضمیر
فرزنـد صـا ر محمـد معاونیت

امضـا شمساهللصـالحیتدار
ریاسـترئیسومعاونشرکتدر

ثبتمرککی ومالکیتهایعم می
 .ثبتگردیدفکری

سرمایه:شرکتتجارتیځاځیزمان
( میلیـ نیک1111111ا تدایی
 کا ـلافغانی( اصلی سـالمرکک
لمیتدشکلحق قی1411تأسیس

مجاز( اقالم )تجارتی فعالیتاصلی
زمـانرئیس امجد شرکتمحمد

 گـل دارایسـهمفرزند زمـان
51 محتـرمفیصد معاونیـت  ه

محمـدنسـیممحمـدیفرزنــد
٪51گــلزمــاندارایســهم

ومعاونرئیسامضا دارصالحیت
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

رئـیس هاساسعریضهوتص یب
دارنده:نهادگرینآری بساختمانی

عن انیاین D-38189 ج ازنمبر
ریاست سـکت رخ اهان ازدیـاد

سکت ر فعالیتل ژستیکی رعالوه
فعالیتساختمانیگردیدهاستاسم
آری بساختمانی گرین از شرکت
آری بخـدمات گرین شرکت ه

تغییـرل ژستیکیاوساختمانینیک
درریاستتغییراتایننم دهاست

هایمالکیتعم میثبتمرککیو
 .دفکریثبتگردی

 عریضه اساس تص یبشرکایو ه
:بداالحدی سفکیلمیتـدعشرکت

عن انی11811دارندهج ازنمبر
ذیـلتغییراتخ اهاناینریاست

اند ذ یحاهللفرزندشده محترم که
اسداهللخـانمعـاونتشـبثاز

 و %سـهم51معاونیتاستعفا 
خ یشرا همحترممحمـدزمـان
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 امـین محمد ایـازیایازیفرزند
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار1198-1111-11164
نم دهکهنامبرده حیـثمعـاون

درتغییراتاینمیگرددتعیینجدید
ریاستعم میثبـتمرکـکیو

 .فکریثبتگردیدهایمالکیت
تص یبشرکایشـرکت هاساس

:تدیشرکتتجارتیحشمتامیدلم
اساس م رخ114نمبرمکت ب ه

ــه6/11/1411 ــتمالی ریاس
دهندگانک چکدارندهج ازنمبر

نمبـــرتشخیصـــیهو41499
ریاسـت9115689111 تحت

ــرمخ اجــهحشــمتاهللو محت
امیداحمد خ اهانمعاونیتمحترم

)ترکپیشه(جـ ازتجـارتی لغ 
خ یشگردیدهاندکهدرریاسـت

دهیلغ ثبتعم می ثبتوج از
 .گردید

محترممحمدعلیی سـفیفرزنـد
انفـرادی ی نسمتشـبث :محمد

کا ـل اصلی مرکک افغان, تا عیت
ا تدایی) پنجصد511111سرمایه
1411تأسـیسهکارافغانی(سال

مجاز( اقالم )تجارتی فعالیتاصلی
خــ دشامضــا دارصــالحیت
ثبـتمرکـکیعم میدرریاست

.ثبتگردیدومالکیتهایفکری
محترمفضلاحمدفرزندعکیکاحمد

:انفرادی)ادیزیژنتـ ن(متشبث
تا عیتافغانمرککاصـلیکا ـل

511111ســـرمایها تـــدایی
سـالپنجصدهکار تأسـیسافغانی

انفـرادی1199 حقـ قی شکل
خــدماتصــحیاقــالممجــاز

خــ دشامضــا دارصــالحیت
ثبـتمرکـکیعم میدرریاست

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
تص یبشرکایشـرکت هاساس
:ل ژستیکیسلیمعمرخیلخدمات

 ج ازنمبر خ اهان11815دارنده
اندتغییرات محتـرم:ذیلگردیده

ریاسـت از ولدمحمدسلیم شبیر
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%سـهم51و شرکتاسـتعفا
خ یشرا هسمیعاهللولد سماهلل

کـهجدید هفروشمیرساندرئیس
ف قدرریاستعم میثبتتغییرات
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

اساستص یب نهادحشمتولد ه
انفرادی متشبث آقا دارنـده:گل

 ج از تشخیصیهو146191نمبر
 خ اهـان9111198561نمبر

و ساختمانی فعالیت سکت ر حذف
اسمنهادازساختمانیتغییرهمچنان

حشـمت ل ژسـتیکی خدمات و
سادات ـهخـدماتل ژسـتیکی

نم دهاسـتتغییرحشمتسادات
این ریاستعم میتغییراتکه در

ثبتمرککیمالیکیتهایفکـری
  .ثبتگردیدهاست
نهاد ـخص صیات الرحم ناجمیل

:نیکمحمدمتشبثانفرادیفرزند
فرهـاد( جمیل تجارتی نهاد) اسم

تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،

511111ا تـــداییســـرمایه
سـیسأافغانیسـالتپنجصدهکار

،شکلحقـ قیانفـرادی1411
دارای،فعالیــتعمــدهتجــارتی

 امضا  درریاستصالحیت خ دش
ومالکیتهایعم میثبتمرککی

 .ثبتگردیدفکری
وشــرکتخــدماتل ژســتیکی
احمـدزی حبیب یاسر :ساختمانی

ییسرمایها تـدا،اصلیکا لمرکک
1111111 ،افغـانییکمیلی ن

1411تأسیسسال شکلحق قی،
فرزنـدفعالیتحضرتولی،لمیتد

رئیسالمرخانفرزند،حاجیزرک
معاونیتطاهرفرزند،حاجیخیالک

امضـا ترمحمدصالحیتدارخا
درریاسـت شرکت ومعاون رئیس

ثبتمرککی ومالکیتهایعم می
 .ثبتگردیدفکری

نماینــدهگــیشــرکتی نایتــد
ــتایزیای :دی یلپمنــــ
سـال والیتکا ل مرککنمایندگی
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 1411تأسیس ا تـداییسـرمایه
یک1111111 افغـانیمیلی ن

فعالیت شکلحق قیشرکتلمیتد
خدماتل ژسـتیکی رئـیس عمده

 دونسـهمشـرکتصـدیقاهلل
دارای اشـخاص فرزند استانککی

شرکت  دهرئیسصالحیتامضا 
کهدرریاستعم میثبتمرککی

فکــریثبــتهــایومالکیــت
 .گردید

ــاد ــیاتنه ــرادیخص ص انف
ــد ــدمحم ــ ریول ــلغف کام

متشبثانفرادی سرور اسم:محمد
قـیسنهاد ل ژسـتیکی )خدمات

افغان:راشد( تا عیت اصلی، مرکک
کا ل ، 511111ا تـداییسرمایه

سـیسأافغانیسـالتپنجصدهکار
،شکلحقـ قیانفـرادی1411

ــتیکی ــدماتل ژس ــتخ فعالی
خــ دشامضــا دارصــالحیت

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدهایفکریومالکیت

شرکتترانکیتیو ارچاالنیروزی
،مرککاصلیکا ـل:محمداخالقی
ا تدا یسرمایه یـک1111111ی

،1411تأسیسسال،افغانیمیلی ن
فعالیتعمـده،شکلحق قیلمیتد

،وارداتوصادراتاقـالممجـاز
ــد ــدفرزن ــیسروزیمحم رئ

محمد حاجی احمد، معاونیتنذیر
محمدصـالحیتدارروزیفرزند

رئـیسومعـاونشـرکتامضا 
درریاستعم میثبـتمرکـکی

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .گردید

انفرادیانعامالحقخص صیاتنهاد
:ولدفیضالحقمتشبثانفـرادی

)ترانکیتیو ارچاالنیانعاماسمنهاد
مرککاصلی،تا عیتافغان،ط فان(

کا ل ، 511111ا تـداییسرمایه
سـیسأافغانیسـالتپنجصدهکار

انفـرادی1411 حقـ قی ،شکل
دارایترانکیتــیو ارچــاالنی

ریاستخ دشدرصالحیتامضا 
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ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری

 ارچاالنیواحد و شرکتترانکیتی
مرککنمایندهگیوالیـت:سل شنک

سـرمایه1411تأسیسکا لسال
میلیـ نیک1111111ا تدایی

افغانیشکلحق قیشرکتلمیتـد
 ارچاالنی و ترانکیتی فعالیتعمده
محترمعبدالعکیکولدمحمدکـریم

ومحترمرئیستبعهکش رپاکستان
عبدالحمید سید عبدالحی رنیولد
امضـا  صالحیت اشخاصدارای

ومعاونشرکت ـ دهودررئیس
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

ــهــایومالکیــت تفکــریثب
.گردید

شرکت)تجارتیوخدماتل ژستیکی
سرمایها تـدایی:زمریغیرتزی(

(افغـانییکمیلی ن1111111)
ت فعالیتتجارتی1411سیسأسال

ــتیکی ــیسول ژس ــرمرئ محت
ولـد غیـرتزی شمسالـدین

٪سهم همعاونیـت51خیرالدین
محترمان رالحقمتقیولدعلیخان

دارایصالحیت٪سهم51دارای
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ثبـتمرکـکیر یاستعمـ می
 .گردیدثبتومالکیتهایفکری

وتص یبشرکایشرکت هاساس
قرارمکت بریاستمالیهدهندگان

(مـــ رخ61481ک چـــک)
الحاجم مندولت9/11/1411

 نمبـرلمیتدزی جـ از دارنـده
نمبــرتشخیصــیهو18114

تغییراتخ اهان9111158611
محترماحمدخان:ذیلگردیدهاند

شـرکت معاون خان معروف ولد
وکالت هاساسوفاتنم دهاست

رفورثهمرحـ مطخطشرعیاز
محترم معروفخان ولد احمدخان
گلولیولدمحمدنعیمرامنحیث

سـهم  دون جدید تعیـینمعاون
درسشـرکتازآگردیدهاستو

درسجدیـدآ هاحمدشاه ا امینه
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کیل مترهپارک11دهسبکسرک
سبک صنایع اسـتتغییر و.نم ده

تجارتی ـهآهمچنانفعالیت ناز
نم دهاستواسمتغییرت لیدینیک

دولتزی الحاجم من شرکتاز
لمیتد ـهاسـمشـرکتت لیـد
الحاجمـ من مصن عاتپالستکی

دولتزی ایـننم دهتغییر کـه
 تغییرات ریاست ثبـتدر عم می
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

اساسعریضهتص یبشـرکای  ه
ینیرسـتارانجنیـریاوسشرکت

شرکت جـ از:ساختمانی دارنده
تشخیصیهونمبرD-38216 نمبر

ــن9111161111 ــ انیای عن
لغ ج ازتجـارتیخ اهانریاست

ج ازشـاندر:خ یشگردیدهاند
ریاستعم میثبـتمرکـکیو

 .فکریلغ ثبتگردیدهایمالکیت
تص یبشرکایشـرکت هاساس

شرکتت لیدم ادغـذائیافغـان

:س یت اساس نمبـر ه مکتـ ب
ــ رخ11116 18/1/1199م

مت سـط گان دهنده مالیه ریاست
ــر ــ ازنمبـ ــدهجـ دارنـ

 D-54167و نمبـرتشخیصیه
ریاسـت9111191661 تحت

محترممحمدنبیومعاونیتمحترم
)ت لیدم ادخ اهانعبدال احد لغ 

تجارتی ج از س یت( افغان غذائی
خ یشگردیدهاندکهدرریاسـت

 .ثبتوج ازدهیلغ ثبتگردید
وتص یبشرکایشرکت هاساس

ــ ب ــرارمکت ــ رخ1491ق م
ــه18/11/1411 ــتمالی ریاس

لـ ی ک چکعکتاهلل دهندگان
قندهارلمیتددارندهنمبـرجـ از

تشخیصــیهنمبــرو11116
ــتو9111181114 ــهثب ک

راجسترریاستثبـتمرکـکیو
خ اهان.فکریمیباشدهایمالکیت

اندتغییرات محتـرم:ذیلگردیده
عکتاهللولدحـاجینعمـتاهلل
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فیصـد51معاونشرکتازجمله
فیصدسهم15حفظاسهمخ یش 

 هحیثمعاونمیماندو اقیمانـده
فیصدسهمخ یشرا همحترم15

ــد ــ  یولـ ــباهللایـ نجیـ
نعمتاهللواگذارنم دهکهنامبرده

تعیین حیثسمهدارجدیدشرکت
از همچنان و سـکت ردگردید یاد

فعالیتخ یشساختمانیوخدمات
ل ژستیکیگردیدهاسـتواسـم

عکت اهللل یقنـدهارشرکتاز
لمیتد هاسمجدیدشرکتتجارتی
ساختمانیوخـدماتل ژسـتیکی
عکتاهللل یقندهارنیکصـ رت
شـرکت سـرمایه اسـت گرفته

افغانی(یکمیلی ن1111111)از
ــه ــ ن1511111)  ــکمیلی ی

غانینیکافـکایشفا(پنجصدهکارو
استاین ریاستتغییراتیافته در

کتهایعم میثبتمرککیومالی
  .ثبتگردیدفکری

تص یبشرکایشـرکت هاساس
لمیتد زی اسحاق رحمت :تجارتی

تحـت11141دارندهج ازنمبر
ریاستمحترمرحمتاهللولدحسن

ــتعفا ــتاس ــانازمعاونی و ج
 هخـانفیصد51 سهمخ یشرا

 رحالرئیسمحمدولدحسنجان
و اسـت رسانیده  فروش شرکت

 هانفرادیشکلحق قیازشراکت
اینتغییـردرنم دهاستاندتغییر

ریاستعم میثبـتمرکـکیو
 .فکریثبتگردیدهایمالکیت

اساسعریضهتص یبشـرکای  ه
متا شرکت خین  دارنده:تجارتی
نم ج از ایـن61481بر عن انی
ذیلشـدهتغییراتخ اهانریاست

کـهمحتـرمپرویـکفرزنـداند
حبیبالـدینمعـاونتشـبثاز

 و %سـهم51معاونیتاستعفا 
خ یشرا همحتـرمرضـ اناهلل
یعقـ ب سلهانیفرزنـدمحمـد
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
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واگذار1411-1111-86156
نم دهکهنامبرده حیـثمعـاون

درتغییراتاینمیگرددتعیینجدید
ریاستعم میثبـتمرکـکیو

ــت ــایمالکی ــته ــریثب فک
 .گردید

شرکتاستخراجسایرمعادنفهرت
مرککنمایندهگیوالیتکا ل:نافغا
ا تدایی1411تأسیسسال سرمایه

یک1111111 افغـانیمیلی ن
شکلحق قیشرکتلمیتدفعالیت
محترم معادن استخراجسایر عمده
سیدمیثمشعاعفرزندسیداحمـد

تبعهکشـ ر Hu YI ورئیسعلی
ــخاصدارای ــاوناش ــینمع چ

امضا  معـاونرئیسصالحیت و
شرکت  دهودرریاستعمـ می

ومالکیت مرککی فکریهایثبت
 .ثبتگردید

پـردل فرزنـد میر محمد محترم
متشبثانفرادی)تجـارتیافغـان

تا عیتافغانمرککاصـلی:سپنتا(

ــدایی ــرمایها تـ ــلسـ کا ـ
هکارافغـانی(511111) پنجصد

فعالیتاصلی1411تأسیسسال
دارصالحیتاقالممجاز()تجارتی
عمـ میریاستخ دشدرامضا 

 مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

خ راکی روغن  ندی شرکت) سته
سادات( ا تـدایی:رحمت سرمایه

(افغـانییکمیلی ن1111111)
ت فعالیت سـته1411سیسأسال

خ راکی روغن محترمرئیس ندی
ســیدطــ رجــانمــ منولــد

٪سـهم ـه61فضلالـرحمن
معاونیتمحترمی نسمحمـدزاده

٪41ولداکبرمحمدزادهدارای
ورئیسامضا دارصالحیتسهم

یاستعمـ میرمعاونشرکتدر
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .گردید
ضـیا محمد دین :شرکتتجارتی

کا ل مرککاصلی ا تـدا، ییسرمایه
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1111111 ،افغـانییکمیلی ن
1411تأسیسسال شکلحق قی،
رئـیس،فعالیـتتجـارتی،لمیتد

دینمحمدفرزنـدغـالمسـخی
معاونیــتمحمــدضــیافرزنــد

امضـا حسینعلیصالحیتدار
ریاسـترئیسومعاونشرکتدر

ثبتمرککی ومالکیتهایعم می
 .ثبتگردیدفکری

صبغتاهللصـافیفرزنـد محترم
قدرتاهللمتشبثانفرادی)ت لیـد

پالسـتیکیعبدالسـالممصن عات
تا عیتافغانمرککاصـلی:صافی(

 ا تـدایی سرمایه 511111کا ل
سال افغانی هکار تأسـیسپنجصد

ــاز1411 ــالممج ــدیاق ت لی
دارصالحیت درامضا  خـ دش
ثبـتمرکـکیعمـ میریاست

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
محترممحمددرویشفرزندرازگل

خص صیمتشبثانفرادی)مکتب
مرکک،تا عیتافغان:درویشملنگ(

اصــلیکا ــلســرمایها تــدایی
افغـانی(511111) هکار پنجصد

فعالیتاصلی1411تأسیسسال
) تر یه دارایصـالحیت)تعلیمو

عمـ میریاستخ دشدرامضا 
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .ثبتگردید
محمدحسنفرزندخص صیاتنهاد

تا عیت:شیرمحمدمتشبثانفرادی
افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،

پنجصــدهکار511111ا تــدایی
ت سال شـکل1411سیسأافغانی

انفرادی حق قی فعالیـتعمـده،
امضـا ،تجارتی صالحیت دارای

ثبـت درریاستعمـ می خ دش
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

محترممحمدهارونفرزندمحمـد
متشبثانفـرادی)خـدماتامین

:تنظیفیوپاککاریفضلحسنی(
کا ـل اصلی مرکک افغان, تا عیت

پنجصد511111سرمایها تدایی)
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1411تأسـیسهکارافغانی(سال
پـاک و )تنظیفـی اصلی فعالیت

دارایصـالحیتامضـا کاری(
ثبـتعمـ میریاستخ دشدر
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

محترممحمدامیدفیضـیفرزنـد
آغامتشبثانفرادی)تجارتیودل

:خدماتل ژستیکیحار فـرزام(
افغان کا ـل،تا عیت اصلی مرکک

( ا تدایی پنجصد511111سرمایه
1411تأسـیسهکارافغانی(سال

فعالیتاصلی)تجارتیاقالممجـاز
) دارصالحیتخدماتل ژستیکی

عمـ میریاستخ دشدرامضا 
مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید
تص یبشرکایشـرکت هاساس

دارندهج ازنمبر:ساختمانیشمشاد
 شـماره مـ رخ1585مکت ب

ــه18/11/1411 ــتمالی ریاس
ترکپیشه از مت سطکه دهندگان

نم ده تغییـراتخ اهانانصراف
اند ولد:گردیده خان کا ل محترم

وفـات ازمحمدمعاونشـرکت
که اساسنم ده وراثـت ه حصر

مـ رخ1141/11خطشـرعی
ولـد19/1/1411 قیس محترم

کا ل هحیثمعاون یدونسهمو
 ورثهفیصد51وارسیکننده سهم

گردیدهاستوهمچنانتعیینمت فی
علی قر ان ولد زلمی رئیسمحترم

کهشرکتف ت اسـاسنم ده  ه
ــرعی ــطش ــتخ ــروراث حص

11/8/1411م رخ4856/111
ــدهودارای ــهگردی ــتورث تثبی

متـ فیفیصد51 ورثه   ده سهم
سهمم رثیشانرا همصهفیولد
زلمیکهجکورثهاسـت فـروش

 حیثمیرساند نامبرده رئـیسکه
جدید اسـتتعیین کـه.گردیده

 درتغییرات عمـ میف ق ریاست
 مرککی فکریثبت های ومالکیت

 .ثبتگردید
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وشرکایشرکتتص یب هاساس
 ه )مکت بنظر (1161شـماره
ریاستمالیه11/11/1411م رخ

ک چـک گـان شـرکتدهنده
) رادرانامیریمتحدلمیتد(دارنده

تشخیصـیهو11519نمبرج از
 خ اهـان9111889544نمبر

 استتغییرات گردیده آدرس:ذیل
منـدویمقا ـلداوی شرکتاز

ــکل ــانمن ــتخراس 5مارکی
درسآ ـه1ناحیه41اطاقنمبر
مــ رشــاهی ــرادرانیجدیــدت

تغییـرکریمیمنکلدومناحیهاول
ذیـلدرتغییراتآدرسنم دهکه

ریاستعم میثبـتمرکـکیو
ــت ــایمالکی ــته ــریثب فک

 .گردید
شرکایشـرکت هاساستص یب

تجارتیوخدماتل ژستیکیگلبهار
نمبـر:اکسپرس جـ از دارنـده
ادرسازتغییـرخ اهان14141

پایک پنص ارقلعهفـتحاهلل ـه

سرکس مکارتهن ناحیههشـتم
است دراتفـ قتغییـرگردیده

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
فکری های گردیدهومالکیت ثبت

 .است
 ـهاســاسدرخ اسـتمحتــرم
گــلاحمــدولــدعبدالمحمــد

ــاجرانفرادی ــ از:ت ــدهج دارن
شـماره19698نمبر مکتـ ب و

ریاستمالیـه1/1/1411م رخ
تـرکخ اهاندهندهگانمت سط

ریاسـتدر.پیشهگردیدهاسـت
ثبتمرککی ومالکیتهایعم می

 .گردیدلغ ثبتفکری
ــاد ــیاتنه ــرادیخص ص انف

ناصریولدعبدالناصر محمدصا ر
نهاد)خدمات:متشبثانفرادی اسم

(،داریکنـدزکبـابرست رانت
تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه
سـیسأافغانیسـالتپنجصدهکار

،کلحقـ قیانفـرادیش1411
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 رست رانت فعالیت دارصـالحیت
 درریاستعمـ میامضا  خ دش

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

شرکت)سبحانمحبس داگریکاو
شـرکت خـدمات :(ل ژستیکی

 ( ا تدایی یک1111111سرمایه
تمیلی ن سال افغانی 1411سیسأ(

ل ژستیکی و تجارتی رئیسفعالیت
محترمصبغتاهللاسحقزیولـد

٪سـهم ـه51محمدعیسـی
معاونیتمحترمنقیباهللاسحقزی

دارای محمد اختر ٪سهم51ولد
ومعاونرئیسامضا دارصالحیت

یاستعمـ میثبـترشرکتدر
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

 محترمشرکت ایدمیر ظفر تجارتی
اید تـاجرامین فرزندکـاظم میر
مرککاصلی،تا عیتترکیه:انفرادی

کا ل 511111ا تـداییسرمایه،
سـالپنجصدهکار تأسـیسافغانی

،شکلحقـ قیانفـرادی1411
واردات صادراتو ،فعالیتعمده

دارصالحیت درامضا  خـ دش
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
ــاد ــیاتنه ــرادیخص ص انف

سیدمحمداکمـلولـدحـاجی
انفرادیگل متشبث اسـم:محمد
اکمـلنهاد  ارچاالنی و )ترانکیتی

،تا عیـتافغـان،حضرت الل(
ا تـداییسرمایه،مرککاصلیکا ل

افغانیسالپنجصدهکار511111
ــ قی1411ســیسأت شــکلحق

ــرادی ــیو،انف ــتترانکیت فعالی
دارایصالحیتامضـا  ارچاالنی

ثبـت درریاستعمـ می خ دش
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

محترماحمدممتازاحمدیفرزنـد
گ )مکتـبآقا انفرادی متشبث ل

 حیاتدانشنمبـر :(1خص صی
افغان کا ـل،تا عیت اصلی مرکک
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پنجصد511111سرمایها تدایی)
1411تأسـیسهکارافغانی(سال

)مکتـب( دارایفعالیتاصـلی
ریاستخ دشدرصالحیتامضا 

ومالکیتهایثبتمرککیعم می
 .ثبتگردیدفکری

محترممحمدایـ بزادهفرزنـد
یسئ)رمحمدای بمتشبثانفرادی

مرکک،تا عیتافغان:نهادضیاتک(
کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،

سالپنجصدهکار511111 افغانی
شــکلحقــ قی1411تأســیس
انفرادی خـدمات، فعالیتارایـه

امضا ،تکنال ژی صالحیت دارای
ریاستعمـ میثبـتخ دشدر

فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

ل ژستیکی خدمات ملـتشرکت
ــارک پ ل  ــدایی:م ــرمایها ت س

افغـانی(یک1111111) میلی ن
کا ل اصلی تأسـیسسـالمرکک

فعالیتلمیتدشکلحق قی1411

رئـیساصلی)خدماتل ژستیکی(
شـرکتغـالممرتضـیفرزنـد

٪ ه61غالمحضرتدارایسهم
معاونیتمحترماحمدجنیدفرزنـد

٪41غالمسـخیدارایسـهم
ومعاونرئیسامضا دارصالحیت

شرکتدرریاستعمـ میثبـت
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

  ـارک تیمـ ر :لمیتـدشرکت
کا ل مرککاصلی ا تـدا، ییسرمایه

1111111 ،افغـانییکمیلی ن
1411تأسیسسال شکلحق قی،

فعالیــتعمــدهواردات،لمیتــد
رئـیس،وصادراتاقـالممجـاز

داود محمـد فرزند ،میراحمدشاه
ــد ــدداودفرزن ــتمحم معاونی

صالحیتدار احمدیار امضا علی
درریاسـت شرکت ومعاون رئیس

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری
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تص یبشرکایشـرکت هاساس
دارنـده:حکمتعکیکن ریلمیتد

تغییراتخ اهان51811ج ازنمبر
اند محترمجندرخان:ذیلگردیده

ولدصـاحبخـانازمعاونیـت
%سهمخ یشرا ه51و استعفا

ملیارصافیولدحاجیاحمـد ـه
رئـیسفروشمیرساندوقیامالدین

سهمخـ یشفیصد51شرکتاز
را هجندرخانسهمدارفیصد11

میرساند  فروش تغییراتکهجدید
ف قدرریاستعم میثبتمرککی

 .ثبتگردیدفکریومالکیتهای
تص یبشرکایشـرکت هاساس

ل ژستیکی :لمیتدالمدینهتجارتیو
ــ ازنمبر ــدهج و15154دارن

 شـماره مـ رخ1111مکت ب
تغییراتخ اهان19/11/1191

محترماسداهللولد:ذیلگردیدهاند
ریاستشرکت اهللاز حاجیاحمد

%سهمخ یشرا ه51و استعفا
عبدالروفولداحمـدزیمعـاون

میرساند  فروش تغییراتکهجدید
ریاستعم میثبتمرککیف قدر

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
.گردید

تص یبشرکایشـرکت هاساس
ــردار ــدس ــدفرزن ــلاحم گ

مکت بنمبر هاساس:تاجرانفرادی
ــ رخ1861 16/11/1411م

دهنـدگانک چـک ریاستمالیه
و14158دارنــدهجــ ازنمبــر

 9111861114نمبرتشخیصیه
تحتریاستمحترمگـلاحمـد

سردار فرزند )تـرکخ اهان لغ 
پیشه(ج ازتجارتیخ یشگردیده
اندکهدرریاستثبتوج ازدهی

 .لغ ثبتگردید
اماناهلل هاساسدرخ استمحترم

وقرار:نهادلمحمدرئیسگفرزند
مـ رخ1111)نمبـرمکت ب )

ــه11/11/1411 ــتمالی ریاس
انک چکامـاناهللولـدگدهند

گلمحمدتاجرانفـرادیدارنـده
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تشخیصـیهو14661نمبرج از
ــر ــت9111948115نمب تح

لغ شرکتخ اهانریاستاماناهلل
کهایننهاددرخ یشگردیدهاست

ریاستعم میثبـتمرکـکیو
 .فکریلغ ثبتگردیدهایمالکیت

اساسعریضهتص یبشـرکای  ه
ساختمانیوسرکسازینهادشرکت

نمبـر:الیاسفضل دارندهجـ از
عنــ انیایــنریاســت14684
ذیلشدهاندکـهتغییراتخ اهان

محترمفضلالحقفرزندعبدالهادی
فیصـد111رئیستشبثازجمله

فیصـد11سهمخ یشرا احفظ
 اقیمانـده و رئیسمیمانـد سهم

شیرالحق11 محترم  ه را %سهم
عبـدالهادیدارنـده الیاسفرزند
ــر ــذکرهنمبــــ تــــ

واگذار1411-1911-91141
نم دهکهنامبرده حیـثمعـاون

شـکلتغییـرمیگرددتعیینجدید
حق قیازانفرادی هشرکتنیـک

ص رتگرفتهاستهمچنانسرمایه
رپنجصـدهکا511111تشبثاز

 افغانی1111111 ه یکمیلی ن
درتغییراتاینافکایشنم دهاست

ریاستعم میثبـتمرکـکیو
.فکریثبتگردیدهایمالکیت

(11899)قرارمکت بشـماره
( مدیریت(11/11/1411م رخ
ت وت ریدیأعم می سیساتت لیدی

،ریاســتعمــ میام رفارمســی
شرکتتجارتین رامرخیللمیتـد

وارداتوصادارتاقـالم رعالوه
ادویـهایجادت ریـدخ اهانمجاز

وسامانآالتطبیگردیدهاندکهدر
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

فکــریثبــتهــایومالکیــت
 .گردید

شرکتخـدماتمشـ رتیاداری
کـار ا تـدایی:ریم ت سـرمایه

افغـانی(یک1111111) میلی ن
کا ل اصلی تأسـیسسـالمرکک

فعالیتلمیتدشکلحق قی1411
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شـرکترئـیساصلی)مش رتی(
فرزندعبدالکریم مت کل عبدال کیل

  95دارایسهم معاونیتفیصد  ه
محترمسردارولیطـاهریفرزنـد

 دارایسـهم طـاهر ٪5محمد
ومعاونرئیسامضا دارصالحیت

شرکتدرریاستعمـ میثبـت
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

شـفیق شرکتتجـارتیمحمـد
گیوالیـتمرککنماینده:رحمانی

سـرمایه1411تأسیسکا لسال
میلیـ نیک1111111ا تدایی

افغانیشکلحق قیشرکتلمیتـد
محتـرم تجـارتی فعالیتعمـده

رئیسنامحمدشفیقفرزندمیررحم
شرکتومحترمعرفاناهللفرزنـد
میررحمنمعاونشرکتاشـخاص

صالحیت ورئـیسامضا دارای
معاونشرکت  دهودرریاسـت
ومالکیـت ثبتمرکـکی عم می

 .فکریثبتگردید

امین  اهر مرکـک:شرکتتجارتی
 کا ـلاصلی ا تـدا، ییسـرمایه

1111111 ،افغـانییکمیلی ن
1411تأسیسسال شکلحق قی،

فعالیــتعمــدهواردات،لمیتــد
رئـیس،وصادراتاقـالممجـاز

 قاسـم محمـد فرزند ،سی اهلل
امینگـلمعاونیترفیعاهللفرزند

رئیسومعاونامضا صالحیتدار
ریاستعمـ میثبـتشرکتدر
 فکریمرککی های ثبتومالکیت

.یدگرد
محترممیرویسفرزندمحمدخـان
متشبثانفرادی)خدماتل ژستیکی

 هشتی( عبدالرحٰمن تا عیت:حنظله
افغانمرککاصلیکا ـلسـرمایه

 هـکار511111ا تدایی پنجصد
خدمات1411تأسیسافغانیسال

دارصالحیتل ژستیکیاقالممجاز
 درریاستامضا  عمـ میخ دش

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید
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ل ژستیکی خدمات ف کسشرکت
ســرمایها تــدایی:فرایــت

میلی ن1111111) افغـانی(یک
حق قی1411تأسیسسال شکل

رئـیسفعالیتخدماتل ژستیکی
ذ ولد الرحٰمن ومعاونوفضل لفقار

لفقــاروســلیمانشــاهفرزنــدذ
ومعاونرئیسامضا صالحیتدار

شرکتدرریاستعمـ میثبـت
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

فرزند احمدزی عبدالرحمن محترم
خانمتشبثانفرادی )تجارتیرضا

نیکسس( افغـان:کا  را ،تا عیت
ا تـدایی اصلیکا لسرمایه مرکک

افغـانی(511111) هکار پنجصد
فعالیتاصلی1411تأسیسسال

ــاز( ــالممج ــارتیاق دارای)تج
ریاستخ دشدرصالحیتامضا 

ومالکیتهایثبتمرککیعم می
 .ثبتگردیدفکری

سرمایه:شرکتتحارتیداوریزمند
(یکمیلیـ ن1111111)ا تدایی

شـکل1411تأسیسافغانیسال
وارداتوحق قیفعالیتصادرات

زمریداوریولدرئیساقالممجاز
سیدآدمومعاونلعلمحمـدخـان

نسیم محمد صـالحیتدارفرزند
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

ــد ــاحلفرزن ــرس ــرممی محت
متشـبثانفـرادیمیراسـماعیل

تاجکی( ساحل )خدماتل ژستیکی
افغان کا ـل،تا عیت اصلی مرکک

ا تدایی پنجصد511111)سرمایه
1411تأسـیسهکارافغانی(سال

مجاز( اقالم )تجارتی فعالیتاصلی
دارصالحیت درامضا  خـ دش
ریاست ثبـتمرکـکیعمـ می

ثبــتفکــریومالکیــتهــای
 .گردید
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فرزنـد زرین محمد حاجی محترم
:حاجیعلیمحمدمتشبثانفرادی

تجـارتی خشکو )پروسسمی ه
سی  شیر(تا عیتافغـانمرکـک
اصــلیکا ــلســرمایها تــدایی

پنجصدهکارافغانیسال511111
وارداتوصادرات،1411تأسیس

مجاز امضـا دارصالحیتاقالم
درریاست ثبـتعمـ میخ دش

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

محترم اللن ریفرزندمحمدنعیم
خص صی )مکتب انفرادی متشبث

مرکک،تا عیتافغان:اندیشهم النا(
اصــلیکا ــلســرمایها تــدایی

افغـانی(511111) هکار پنجصد
فعالیتاصلی1411تأسیسسال

امضـا دارصـالحیت)معارف(
ثبـتعمـ میریاستخ دشدر
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

رامـکسـنایی تجارتی :شرکت
ا تدایی یـک1111111)سرمایه
 افغانی( اصلیکا ـلمیلی ن مرکک

حق قی1411تأسیسسال شکل
فعالیتاصلی)تجارتیاقـالملمیتد
شرکتنقیباهللفرزندرئیسمجاز(

٪ ـه51عبدالمحمددارایسهم
اسداهللفرزندحاجیمعاونیتمحترم

 دارایسـهم محمد ٪51جمعه
ومعاونرئیسامضا دارصالحیت

شرکتدرریاستعمـ میثبـت
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

و هاساستص یبشرکایشرکت
مکت ب مـ رخ845نمبـرقرار

ــه15/11/1411 ــتمالی ریاس
ک چک گان لمیتـددهنده جاللی

خیصـیهتشو1515دارندهج از
 خ اهـان1111911116نمبر

ولدتغییرات اندکریمه ذیلگردیده
فیصد51غالمحصرتمعاوناسبق

جمشید  االیمحترم خ یشرا سهم
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اندیش  فـروشرئیسخیر  رحال
حفـظ  ـا نـامبرده که رسانیده

 ح111 سهم ـفیصد رئـیسثی
شـکلحقـ قی،شرکت اقیماند

تغییرشرکتازشراکت هانفرادی
کهایـنتغیـراتدراستنم ده

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

 شماره مکت ب اساس 11915 ه
ــ رخ ــت14/11/1411م ریاس

وادویـه ملیغـذا عم میاداره
فرزند طارق سید محترم افغانستان
سیدآقارئیسشرکتتجارتیافغان

حص لشرکتت ریـدخ اهاناید
طبـیگردیـدهادویهوسایرل ازم

اینامتیازدرریاستعم می.است
فکریهایمالکیتثبتمرککیو

 .ثبتگردید
درخ اســتیمحتــرم ــهاســاس

فر فاروق عبدالقـدوسزغالم نـد
رئیسنهادوقرار:متشبثانفرادی

ــ ب ــرمکت ــ رخ1556نمب م

ــه19/11/1411 ــتمالی ریاس
ــرم ــکمحت ــدگانک چ دهن
غالمفـاروقفرنـدعبدالقـدوس
متشبثانفرادیتحتعن انتجارتی
قـدوسزی فـاروق غالم حاجی

 نمبـر جـ از و65511دارنده
 تشخیصیه 9119151184نمبر

استتغییراتخ اهان ذیلگردیده
ــد ــاروقفرزن ــالمف ــرمغ محت
مجم ع از نهاد رئیس عبدالقدوس

111 خـ یشفیصد %51سهم
میماندو اقیماندهرئیسسهم حیث

محتـرم51  ـه را سـهم فیصد
فضلواحدولدغالمفاروقواگذار
نم دهاستکهنامبرده حیثمعاون

جدید همچنـانتعیین و گردیـد
 هکار511111)ازسرمایه (پنجصد

(یکمیلی ن1111111)افغانی ه
استافغانی ایـنافکایشیافته که

 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
و مالکیتمرککی ثبتهای فکری

 .گردید
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شاهولی هاساسدرخ استمحترم
دارندهجـ از:امیریتاجرانفرادی

ومکتـ بشـماره11981نمبر
ریاستمالیه18/11/1411م رخ

ترکپیشهخ اهاندهندگانمت سط
گردیدهاستدرریاستعم میثبت

 .مرککیلغ ثبتگردید
تص یبشرکایشـرکت هاساس
 عاشقاهللجاوید فرزند حبیبزاده

انفرادی :متشبث اساس مکت ب ه
ــر ــ رخ1891نمبــ مــ

ــه11/11/1411 ــتمالی ریاس
دهندگانک چکدارندهج ازنمبر

نمبـــرتشخیصـــیهو14119
ریاسـت9115111154 تحت
ــد ــرمجاوی ــانمحت ــ خ اه لغ

)ترکپیشه(ج ازتجارتیخـ یش
عمـ میگردیدهاندکهدرریاست

هـیلغـ ثبـتثبتوجـ ازد
 .گردید

اساسعریضهتص یبشـرکای  ه
دارندهجـ از:آسیاتمرانشرکت

عن انیاینریاسـت18119نمبر
اندتغییراتخ اهان شده که:ذیل

رئـیس قادر فرزند مسع د محترم
حفظ %سهم51 رحالتشبث ا

خ یش حیثمعاونجدیدومحترم
حفظ حمیدقاسمیمعاونتشبث ا

سهم حیثرئیسجدیدفیصد51
درتغییـراتایـنمیگـرددتعیین

ریاستعم میثبـتمرکـکیو
ــت ــایمالکی ــته ــریثب فک

 .گردید
شــرکتســاختمانیوخــدمات

ا تدایی:سرمایهل ژستیکیآریانازوم
افغـانییکمیلی ن1111111) )

حق قی1411تأسیسسال شکل
ساختمانیوخدماتل ژستیکیاقالم

اهللولدجنتگلعکترئیسمجاز
ومعاونالهامالدیننـ ریفرزنـد

الدین عکیک دار امضـا صالحیت
ومعاونشرکتدرریاسـترئیس

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری
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شرکتت لیدل ازمپالستیکیزنگی
ــاد ــدایی:آ ـ ــرمایها تـ سـ

افغـانییکمیلی ن1111111) )
حق قی1411تأسیسسال شکل

الـدینرئیست لیدیفعالیت نظام
نظامیولدجمعهالـدینومعـاون
م ٰســیجــانفرزنــد ازمحمــد

ومعاونرئیسامضا صالحیتدار
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

افـرا غـذایی م اد شرکت)ت لید
ــری( ــدایی:اکب ــرمایها ت س

(افغـانییکمیلی ن1111111)
ت فعالیتت لیـد1411سیسأسال

ــذایی ــ ادغ ــیسم ــرمرئ محت
محمدمجتبیاکبریولـدذاکـر

٪سـهم ـه51حسیناکبـری
اکبری حسین شیر معاونیتمحترم
ولدذاکرحسـیناکبـریدارای

امضا دارصالحیتسهمفیصد51
یاسـترومعاونشرکتدررئیس

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .گردیدثبتفکری

عبدالصب رکامرانخص صیاتنهاد
متشبثانفرادی محمد نظر :فرزند
 اسمنهادتجارتیعبدالصب رکامران

تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه
سـیسأافغانیسـالتپنجصدهکار

،شکلحقـ قیانفـرادی1411
دارصالحیت،فعالیتعمدهتجارتی

ریاستعمـ میخ دشدرامضا 
مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

شرکتتجارتیوخدماتل ژستیکی
ییسرمایها تدا:ساحلعمری دری

افغـانییکمیلی ن1111111) )
حق قی1411تأسیسسال شکل

خـدمات ساختمانی فعالیت لمیتد
شـری اهللولـدرئیسل ژستیکی

اماناهللومعاونسـمیعاهللولـد
ریاستعم می اهللشرکتدر خیر



 جريده يرسم
 

111
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 19/9/1441  

 مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

شــرکتســاختمانیوخــدمات
ییسرمایها تدا:ل ژستیکی اللقی م

افغـانییکمیلی ن1111111) )
سال شـکل1411تأسیس قمری

حق قیلمیتدفعالیـتسـاختمانی
ــتیکی ــدماتل ژس ــیسخ رئ

حاجیعبدالهادیقی میولدحاجی
ولیقی میولـدمحمد شاه قسیم

شرکتدرمعاونحاجیعبدالهادی
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
تص یبشرکایشـرکت هاساس

لمیتد عکیکیه جـ از:غی ر دارنده
 1196نمبر تغییراتذیلخ اهان

اند عبدال:گردیده محترم هی لکه
تشـبث معـاون عبـدالعکیک ولد

 و %سهم51ازمعاونیتاستعفا 
خ یشرا همحترمعبدالحامدغی ر
فرزندعبدالحکیمدارندهتذکرهنمبر

واگذار1198-1411-11986

 هحیثمعـاون نامبرده نم دهکه
جدید تغییـراتاینمیگرددتعیین

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

 هاساسعریضهشـرکایآیـدیل
 ادل ژستیکیآ کنسکانسرنشیخ

شرکت جـ از:خدمات  دارنـده
D-40063نمبر اصالحخ اهان

اسممعاونشرکتازمحمدمعش ق
. همعش قهاشمزیگردیدهاست

اینتغییراتدرریاستعم میثبت
 ومالکیت مرککی ثبتهای فکری

 .گردید
تص یبشرکایشـرکت هاساس

صـا ر محمد فرزند عارف محمد
مکت بنمبر هاساس:تاجرانفرادی

ــ رخ1151 15/11/1411م
گانک جـک دهنده ریاستمالیه

و11561دارنــدهجــ ازنمبــر
 تشخیصیه 9111911119نمبر

تحتریاستمحترممحمدعـارف
لغ )ترکپیشـه(جـ ازخ اهان
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تجارتیخ یشگردیدهاندکـهدر
ج ازدهـیثبتوعم میریاست

 .لغ ثبتگردید
اساستص یبشرکایاحمدز یر ه

:فرزندمحمدشفیعمتشبثانفرادی
ــر ــ بنمب ــ رخ158مکت م

ــه15/11/1411 ــتمالی ریاس
جـ از دارنـده مت سط دهندگان

نمبـرتشخیصـیهو44111نمبر
تغییراتخ اهان9115169611

تغیراسممکتباز:ذیلگردیدهاند
ر یاورهانمکتبخص صیاحمد

علم مکتبخص صیشهر تغییر ه
است این.نم ده درتغییـراتکه

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
  .ومالکیتهایفکریثبتگردید

  اساس شرکت ه تص یبشرکای
 نتمحسنمتشبث کاظمی سارین

:انفرادی 1961مکتـ بنمبـر
ریاستمالیه11/11/1411م رخ

جـ از دارنـده مت سط دهندگان
نمبـرتشخیصـیهو11151نمبر

تغییراتخ اهان9111511111
ازشیرپ رسرک:ذیلگردیدهاند

 هکارتهنـ ناحیـه11سهناحیه
نم دهاستکـهایـنتغییرهشتم

 ثبـتتغییرات ریاستعم می در
ثبت فکری های ومالکیت مرککی

  .گردید
وتص یبشرکایشرکت هاساس

(مـ رخ1695)نمبرقرارمکت ب
ــه11/11/1411 ــتمالی ریاس

شرکتتجارتی ک چک دهندگان
نمبـر جـ از دارنده قیسصمیم

نمبــرتشخیصــیهو11959
9111191165 ازیـادخ اهان

ــ یشرااز ــتخ ــکت رفعالی س
ساختمانی رعالوهفعالیتتجـارتی
شدهاستواسمشرکتازتجارتی
قیسصمیم هاسمجدیدتجارتیو

گردیدهساختمانیقیسصمیمتبدیل
وهمچنانسرمایهشرکتاز:است

 ه(افغانییکمیلی ن1111111)
افغانینیک(دومیلی ن1111111)
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این استکه تغییراتافکایشیافته
درریاستعم میثبـتمرکـکی

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
رئـیس هاساسعریضهوتص یب

تخنیکی و ل ژستیکی خدمات نهاد
دارندهج از: رقاندیشهنگارافاق

عن انیاینریاسـت11161نمبر
 فعالیـتخ اهان سـکت ر حذف

است نم ده  رق اسـمتخنیکی و
و ل ژسـتیکی خدمات از شرکت
تخنیکی رقاندیشهنگارآفاق ـه
خدماتل زستیکیاندیشهنگارافاق

ییراتتغایننیکص رتگرفتهاست
درریاستعم میثبتمرکـکیو

 .فکریثبتگردیدهایمالکیت
ــاد ــیاتنه ــرادیخص ص انف

محمدصادقمعص مولدمعصـ م
انفرادی نهاد)فا ریکه:متشبث اسم

تا عیـت،یخسازیصادقمعص م(
افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،

پنجصــدهکار511111ا تــدایی
ت سال شـکل1411سیسأافغانی

فعالیتت لیدیـخ،انفرادیحق قی
خــ دشامضــا دارصــالحیت

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

نثارولیشرکتخدماتل ژستیکی
ــدی ــدا:احم ــرمایها ت ییس

افغـانییکمیلی ن1111111) )
سال شـکل1411تأسیس قمری

حق قیلمیتـدفعالیـتخـدمات
ل ژستیکی احمدیرئیس نثاراحمد

عبدال لی معاون و عبدالرحٰمن ولد
شهکادولدعبدالسالمشـرکتدر
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
ــتیکی ــدماتل ژس ــرکتخ ش

واحدی داود مرککاصـلی:محمد
کا ل ا تدا، 1111111ییسرمایه

 افغانییکمیلی ن تأسـیسسال،
،شـکلحقـ قیلمیتــد،1411

،ل ژسـتیکیفعالیتعمدهخدمات
ــد ــدداودفرزن ــیسمحم رئ

هاشم محمد رفیع، معاونیتمحمد
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صـالحیتدار داود محمد فرزند
رئـیسومعـاونشـرکتامضا 

درریاستعم میثبـتمرکـکی
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

نهاد فرزندخص صیات ااهلل صبغت
اسـمنهـاد: ازارمتشبثانفرادی

زالـل ا راهیم ل ژستکی ،خدمات
تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،

 افغـانیسـال511111سرمایه
ــ قی1411ســیسأت شــکلحق

فعالیتعمـدهخـدمات،انفرادی
دارایصـالحیت،مش رتیحق قی

ریاستعمـ میخ دشدرامضا 
مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

:شرکتل ژستیکیذ یحاهلللغمانی
( ا تدایی یـک1111111سرمایه

1411تأسیس(افغانیسالمیلی ن
شکلحق قیلمیتدفعالیتاصـلی

ل ژستیکی خدمات محتـرمرئیس
ذ یحاهلللغمانیولدمحمدحسـن

 معاونیتفیصد51دارای  ه سهم

محترممیراحمدولدغالمحضرت
دارصالحیتسهمفیصد51دارای
عمـ میخ یشدرریاستامضا 

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .تگردیدثب

کبیرخانفرزنـدخص صیاتنهاد
محمدمتشبثانفرادی اسـم:شاه

نهادتجارتیوخدماتل ژسـتیکی
م شن شاینی افغان، تا عیت مرکک،
کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،
1111111 میلی ن افغـانییک

شکلحقـ قی1411سیسأسالت
انفرادی فعالیتعمدهتجـارتیو،

دارایصالحیت،خدماتل ژستیکی
 درریاستعمـ میامضا  خ دش

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

محتــرمناصــراحمــدیفرزنــد
شاهاسحقمتشبثانفرادی)مکتب

: صیم جدانشنمبـردوم(خص
افغان کا ـل،تا عیت اصلی مرکک

( ا تدایی پنجصد511111سرمایه
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1411تأسـیسهکارافغانی(سال
 دارای)مکتـب(فعالیتاصـلی
ریاستخ دشدرصالحیتامضا 

ومالکیتهایثبتمرککیعم می
 .ثبتگردیدفکری

انفرادی خص صیات عمرانمحترم
متشبث حکمران حاجی دانشولد

)تجارتیحمـکهاسمنهاد انفرادی
اصلی:دانش( مرکک تا عیتافغان

سرمایه 511111ا تـداییکا ل
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهکار

انفـرادی1411 حقـ قی شکل
دارایصـالحیتامضـا تجارتی

خ دشدرریاستعمـ میثبـت
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

ــد ــ منفرزن ــدم ــرممحم محت
امینمتشبثانفرادی)م منمحمد
مرککاصلی،تا عیتافغان:آصفی(

ــدایی ــرمایها تـ ــلسـ کا ـ
افغـانی(511111) هکار پنجصد

سال اصلی1411تأسیس فعالیت

ــاز( ــالممج ــارتیاق دارای)تج
ریاستخ دشدرصالحیتامضا 

ومالکیتهایثبتمرککیعم می
 .ثبتگردیدفکری

 شرکت وخص صیات اسـتخراج
تا عیتکش ر:پروسسسایرمعادن

 خلقچینساحهفعالیتکا لرئیس
Chen weijun ــت ومعاونی

سـال Wang Yiping محترم
 1411)تأسیس دارای صالحیت(

ریاست ثبـتعمـ میامضا در
 .وج ازدهیمیباشد

نهاد فرزنـدخص صیات خالـد
متشبثانفرادی اسـم:عبدالمجید

واـل تجارتیمحم دهـده :نهاد
تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه
افغانیسـالتاسـیسپنجصدهکار

،شکلحقـ قیانفـرادی1411
خـدمات مشـ رتیفعالیتعمده

امضــا دارصــالحیت،حقــ قی
ریاستعمـ میثبـتخ دشدر
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 فکریمرککی های ثبتومالکیت
.گردید

گـرین تنظیفـی خدمات شرکت
سرمایه،اصلیکا لمرکک:سمس ر

یا تدا میلیـ ن1111111ی یک
افغانی شکل،1411تأسیسسال،

فعالیتعمدهخدمات،حق قیلمیتد
رئیسصـفتاهللفرزنـد،تنظیفی

معاونیـتاسـماعیل،سبحاناهلل
فرزنددادمحمـدصـالحیتدار

رئـیسومعـاونشـرکتامضا 
درریاستعم میثبـتمرکـکی

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
،شــرکتتجــارتیواســتخراج

پروسسمعـادنوات نـگتـری
سال:مرککنمایندهگیوالیتکا ل

 ا تـدایی1411تأسیس سـرمایه
یک1111111 افغـانیمیلی ن

فعالیت شکلحق قیشرکتلمیتد
پروسس،عمدهتجارتیواستخراج

معادنمحترممکمله تکفرزنـد
 شرکتومحتـرمرئیسمندوزی

JIANG CHENGJIN عـهبت
کش رچینمعاونشرکتاشخاص

امضا  صالحیت ورئـیسدارای
معاونشرکت  دهودرریاسـت

هایکیتعم میثبتمرککیومال
 .فکریثبتگردید

انصـار( گلـ  :شرکت)تجارتی
یک(1111111ا تدایی)سرمایه
1411سـیسأافغانیسالتمیلی ن

اقال )تجارتی مجاز(فعالیتاصلی م
یسمحترممحمـدامـانولـدئر

٪سهم همعاونیت15محمدان ر
محترماحمدشاهولدسلهانعکیـک

دارایصالحیت٪سهم15دارای
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ثبـتمرکـکیر یاستعمـ می
 .گردیدومالکیتهایفکریثبت

ــرکت ــتیکیش ــدماتل ژس خ
ــارز ــاور  ــدایی:  ــرمایها ت س

(افغـانییکمیلی ن1111111)
فعالیتاصـلی1411سیسأسالت

) یسمحترمئر)خدماتل ژستیکی
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عبدالظاهر ارزولـدفرام زخـان
معاونیتمحتـرم95  ه ٪سهم

سیدمعروفهاشمیولدسیدشری 
دارصــالحیت٪ســهم5دارای
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ثبـتمرکـکیر یاستعمـ می
 .گردیدومالکیتهایفکریثبت

سـیدحمیـداهللخص صیاتنهاد
:فرزندسیدیعق بمتشبثانفرادی

اسمنهادتجارتیافغـانمصـهفی
تا عیتافغان،سادات مرککاصلی،
کا ل 511111ا تـداییسرمایه،

افغانیسـالتاسـیسپنجصدهکار
،شکلحقـ قیانفـرادی1411

دارصالحیت،فعالیتعمدهتجارتی
ریاستعمـ میخ دشدرامضا 

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید
وتص یبشرکایشرکت هاساس

انگقرارمکت بریاستمالیهدهند
ــک  ــ رخ1991ک)چـ (مـ
شرکت ـرادران15/11/1411

چهارآسیابلمیتددارندهج ازنمبر
نمبــرتشخیصــیهو15111

تغییراتخ اهان1111611114
ــرم:ذیــلگردیــدهاســت محت

سیدمحمدولدمحمدظاهرمعـاون
معاونیتاسـتعفا از واز شرکت

 خـ یشرا51جمله سهم فیصد
 االیمحترممحمـدعمـرولـد

الدینواگذارنم دهاستکهسی 
 حیثمعاونجدید تعیـیننامبرده

درریاسـتتغییراتگردیدکهاین
ثبتمرککی ومالکیتهایعم می

 .ثبتگردیدفکری
تشبث)شرکتخص صیاتشرکت

نمبـر:وکیلیلمیتد( ج از دارنده
(طییکقهعهعریضهو19189)

خ اهانتص یبعن انیاینریاست
شدهاندکـهمحتـرممعاونتغییر

)عبدالصمدولدمحمدحکیم(معاون
تشبثازمعاونیـتاسـتعفا واز

%49%(سهمخ یش51جمله)
را همحترم
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 (Mohammad Reza 
Ghadrian ) 
دارنـــدهپاســـپ رتنمبـــر

53668074)(Wواگذارنم ده
تعیینکهنامبرده حیثمعاونجدید

سهمرا%(1میگرددو اقیمانده)
محترم)شیخاحمـد(رئـیس ه

 رحالتشبثواگذارنم دهکهسهم
ــیس ــ د51رئ ــه%میش ک

 عدازارایهج ا یهازمراجعمحترم
ریاست ثبـتعمـ میذیر طدر
ثبـتتغییـراتوج ازدهیایـن

 .گردید
تص یبشرکایشـرکت هاساس

دارنـده:ت لیدسنگهریک شان
خ اهانD-3015 -C ج ازنمبر
ذیلگردیدهانـدمحتـرمتغییرات

محمدهادیولدحاجیجمعهخان
سهمفیصد61معاونیتاستعفاواز

رئـیسرا هعکیـکاهللفیصد11
 رحالشرکت فروشرسـانیدهو

سهمخ یشرا هراضیهفیصد51

 نتغالمغـ  معـاونجدیـد
شرکت هفروشرسانیدهاستکه

فیصد5151ومعاونرئیسسهم
کهمیگردد درریاستتغییرات ف ق

ومالکیتهایعم میثبتمرککی
 .ثبتگردیدفکری

خ استرئیسنهـاد اساسدر  ه
انفرادیمحترمحسـینمحمـدی

دارنـدهجـ از:فرزندمحمدعلی
 ایـنریاسـت689نمبر عن انی

لغ ج ازتجارتیخـ یشخ اهان
ج ازف قدرریاسـتگردیدهاند

هایمالکیتعم میثبتمرککیو
 .فکریلغ ثبتگردید

الفا آریا سـرمایهشرکتتجارتی :
(یکمیلیـ ن1111111)ا تدایی

شـکل1411تأسیسافغانیسال
رئـیسحق قیترازینتیاقالممجاز

عبـدالرازق فرزنـد نظری سهیل
ساداتولد الهام میراحمد ومعاون

امضا دارصالحیتهی لمیرعبدال
ومعاونشرکتدرریاسـترئیس
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ثبتمرککی ومالکیتهایعم می
 .ثبتگردیدفکری

اســتخراجو،شــرکتتجــارتی
سـریع سـهاک معادن :پروسس

( ا تدایی یـک1111111سرمایه
 افغانی( اصلیکا ـلمیلی ن مرکک

حق قی1411تأسیسسال شکل
،فعالیـتاصـلی)تجـارتیلمیتد

استخراجوپروسسسایرمعـادن(
سـهاکرئیس شرکتعبدال احد

فرزندمحمدم سـیدارایسـهم
 ـهمعاونیـتمحتـرمفیصد61

ــد ــهاکفرزن ــرس ــدز ی محم
٪41محمدهاروندارایسـهم

ومعاونرئیسامضا دارصالحیت
شرکتدرریاستعمـ میثبـت

 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

شــرکتاســتخراجوپروســس
ا تـدایی:سـرمایهقاکبـرااسح

افغـانییکمیلی ن1111111) )
حق قی1411تأسیسسال شکل

وارداتاقـالممجـازوصادرات
 حـاجیرئیس ولـد عبـدالباری

نعمتاهللومعاونمحمـدیـ نس
صـالحیتدارفرزندمحمدنعـیم

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
پـ ل الکترونیکی شرکت)خدمات

ا تـدایی:زنکیرسـنکر( سـرمایه
(افغـانییکمیلی ن1111111)

فعالیتپرداخت1411سیسأسالت
پ ل الکترونیکی محتـرمرئـیس

فضلر یوردکولدنبـیجـان
معاونیتمحتـرم61  ه ٪سهم

عبدالحمیـد ولد زیکاکر محمد
دارصـالحیت٪سهم41دارای
ومعاونشـرکتدررئیسامضا 

ثبـتمرکـکیر یاستعمـ می
 .گردیدومالکیتهایفکریثبت
ــرادی ــیاتانف ــرمخص ص محت

محمداقبالنصیریولـدمحمـد
انفرادی متشبث نهاد:همای ن اسم
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ایمـان( هدایت خص صی )مکتب
تا عیتافغانمرککاصـلیکا ـل

511111ا تـــداییســـرمایه
تأسـیسافغانیسـالپنجصدهکار

انفـرادی1411 حقـ قی شکل
شدخ امضا دارصالحیتمکتب

درریاستعم میثبـتمرکـکی
ثبــتومالکیــتهــایفکــری

 .گردید
حسینخیلگشرکتتجارتیورد

سال،مرککنمایندهگیوالیتکا ل
 ا تـدایی1411تأسیس سـرمایه

یک1111111 افغـانیمیلی ن
فعالیت شکلحق قیشرکتلمیتد

اهللفرزندمحترمصفی عمدهتجارتی
شـرکتورئـیسخ انیمیرخیل

حشمتاهللفرزنددلآقـا محترم
سکندریمعاونشرکتاشـخاص

امضا  صالحیت ورئـیسدارای
معاونشرکت  دهودرریاسـت

هایعم میثبتمرککیومالکیت
 .فکریثبتگردید

محترمنیل فرولدمحمـدحیـات
 ( شرکتخدماتمتشبثانفرادی

ل ژستیکی تا عیـت:آرزو(هجران
افغانمرککاصلیکا ـلسـرمایه

ــدایی ــدهکار511111ا ت پنجص
شـکل1411تأسیسافغانیسال

اقـالم ل ژستیکی خدمات حق قی
دارصالحیتمجاز خ دشامضا 

ثبـتمرکـکیعم میدرریاست
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری

پالستیکی مصن عات ت لید شرکت
سـرمایه:پایدارخ شقدمافغـان

( میلیـ نیک1111111ا تدایی
 کا ـلافغانی( اصلی سـالمرکک
لمیتدشکلحق قی1411تأسیس

فعالیتاصلی)ت لیـدمصـن عات
شرکتاحمدضیارئیسپالستیکی(

همدردفرزنـدجانمحمـددارای
٪ همعاونیـتمحتـرم81سهم

احمـد فرزند رس لځاځی محمد
دارایسهم صالحیت٪11ضیا

ومعاونشـرکترئیسامضا دار
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درریاستعم میثبـتمرکـکی
.ثبتگردیدومالکیتهایفکری
 رمکیخص صیاتنهاد ولی محمد

:فرزندجمعهگلمتشبثانفـرادی
 اسمنهادت لیدصا  ناسالمسادات

تا عیتافغان ،مرککاصلیکا ـل،
511111ا تـــداییســـرمایه
افغانیسـالتاسـیسپنجصدهکار

،انفـرادیشکلحقـ قی1411
خـدماتمشـ رتی فعالیتعمده

امضــا دارصــالحیت،حقــ قی
ریاستعمـ میثبـتخ دشدر

فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

شرکتسـاختمانیسرکسـازیو
هلمنـد ل گر ل ژستیکی :خدمات

( ا تدایی یـک1111111سرمایه
 افغانی( اصلیکا ـلمیلی ن مرکک

حق قی1411تأسیسسال شکل
فعالیتاصلی)سـاختمانیولمیتد

ــتیکی( ــیسل ژس ــرکترئ ش
سـاداتفرزنـد سی الـرحمن

حاجینعمتاهللساداتدارایسهم
 ـهمعاونیـتمحتـرمفیصد11

عبداهللجان فرزند علی ولی محمد
دارایصالحیت٪11دارایسهم

ومعاونشـرکتدررئیسامضا 
ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می

 .گردیدثبتومالکیتهایفکری
آغاگـلفیضـیخص صیاتنهاد

انفرادی متشبث فرهاد اسم:فرزند
فیضی مختار تجارتی نهاد تا عیت،

افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،
پنجصــدهکار511111ا تــدایی

ت سال شـکل1411سیسأافغانی
انفرادی حق قی فعالیـتعمـده،

امضـا دارصـالحیت،تجارتی
ریاستعمـ میثبـتخ دشدر
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

نهاد فرزندخص صیات اهلل هجرت
انفرادی متشبث طاهر اسم:محمد

فیوپاککـاریینهادخدماتتنظ
هجرتمی ند تا عیتافغان، مرکک،
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کا ـل اصلی ا تـداییسـرمایه،
سالپنجصدهکار511111 افغانی

ــ قی1411ســیسأت شــکلحق
عمـدهخـدماتفعالیت،انفرادی

دارصالحیت،کاریتنظیفیوپاک
ریاستعمـ میخ دشدرامضا 

مرککی فکریثبت های ومالکیت
 .ثبتگردید

عرفـانشرکتخدماتل ژستیکی
کا ل:حقیار مرککاصلی سـرمایه،
یا تدا میلیـ ن1111111ی یک

افغانی شکل،1411تأسیسسال،
فعالیتعمدهخدمات،حق قیلمیتد

ل ژستیکی فرزنـد، اهلل رئیسفتح
ــد ــاجیرازمحم ــت،ح معاونی

محمـد گـل فرزند محمد  خت
رئیسومعاونامضا صالحیتدار

ریاستعمـ میثبـتشرکتدر
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

فرزنـد مشتاقک هسـتانی احمد
مصهفی انفـرادیغالم متشـبث

:)مکتبخص صیمحققالعصـر(
افغان کا ـل،تا عیت اصلی مرکک

( ا تدایی پنجصد511111سرمایه
1411تأسـیسهکارافغانی(سال

)مکتـب( دارایفعالیتاصـلی
ریاستخ دشدرصالحیتامضا 

 ومالکیتهایثبتمرککیعم می
 .ثبتگردیدفکری

رئـیس هاساسعریضهوتص یب
تائبهمت خدماتانجنیری :نهاد

عن انی41411دارندهج ازنمبر
خ اهاناینریاست فعالیـتتغییر

ازخـدماتانجنیـری ـه ج از
خـدمات و سرکسازی ساختمانی

واسـمل ژستیکیگردیدهاسـت
تائـب خدماتانجنیری تشبثاز

سرکسـازیو،همت هساختمانی
نیک همت تائب ل ژستیکی خدمات

درتغییراتاینص رتگرفتهاست
ریاستعم میثبـتمرکـکیو

 .فکریثبتگردیدهایمالکیت
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 ـرادران پـ لی خدمات شرکت
تا عیتافغانسرمایه:م زی هروزر
پنجصــدهکار511111ا تــدایی
شکلحق قیانفرادیسـالافغانی
 صالحیتدارامضا1199تأسیس

محمدرضارضاییفرزندجمعهخان
ثبـتمرکـکیعم میدرریاست

 ـهثبـتومالکیتهایفکـری
 .رسید

شرکتتجارتیعبدالباسطحمیـد
،مرککاصـلیکا ـل:حسینخیل
ا تدا یسرمایه یـک1111111ی

،1411تأسیسسال،افغانیمیلی ن
فعالیتعمـده،شکلحق قیلمیتد

،وارداتوصادراتاقـالممجـاز
،رئیسعبدالصب رفرزندمحمدنادر

مسـجدی فرزنـد خالد معاونیت
رئیسومعاونامضا صالحیتدار

درریاستعمـ میثبـتشرکت
 فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

اصـالن( طـاهر شرکت)تجارتی
 ( ا تدایی یک1111111سرمایه

تمیلی ن سال افغانی 1411سیسأ(
ممجاز(فعالیتاصلی)تجارتیاقال

یسمحترمعبداهللانـسامیـریئر
٪سهم همعاونیت51ولدعبدال را

محترممحمدرضـاامیـریولـد
دارای دارای٪سهم51عبدال را
امضا  معـاونرئیسصالحیت و

یاستعمـ میثبـترشرکتدر
فکریمرککی های ثبتومالکیت
 .گردید

 نهاد فرزنـدخص صیات جاویـد
تا عیـت:ولیخانتاجرانفـرادی

افغان سـرمایه،مرککاصلیکا ل،
پنجصــدهکار511111ا تــدایی

ت سال شـکل1411سیسأافغانی
انفرادیحق قی فعالیـتعمـده،

ــ قی ــ رتیحق ــدماتمش ،خ
دارصالحیت درامضا  خـ دش

ثبـتمرکـکی ریاستعمـ می
 .ثبتگردیدومالکیتهایفکری
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اجمـلعظیمـی :شرکتتجارتی
( ا تدائی یـک1111111سرمایه

سـالمیلی ن افغـانی تأسـیس(
قمریشکلحق قیلمیتـد1411

رئـیسوارداتوفعالیتصادرات
اجملولدصفرمحمدوعبدالحمید

شرکتدرریاستمعاونولدصادق
ثبتمرککی ومالکیتهایعم می

 .ثبتگردیدفکری
محترم ریالیولدحکمخانمتشبث

ــرادی) ــدماتانف ــرکتخ ش
اتمـانل ژستیکی :خیـل( ریالی

تا عیتافغانمرککاصـلیکا ـل
511111ســـرمایها تـــدایی
تأسـیسپنجصدهکارافغانیسـال

شــکلحقــ قیخــدمات1411
ــالممجــاز دارایل ژســتیکیاق

 امضا  درریاستصالحیت خ دش
ومالکیتهایثبتمرککیعم می
.ثبتگردیدفکری



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کلنی ګډون
 افغانۍ (51۰۰) په مرکز او والیتونوکې: 
 سلنه تخفیف۵1لپاره:  دولت مامورینو د 

مه بیه یتصدیق په وړاندې کولو سره د زده کوونکو او محصلینو لپاره، ن د
 سلنه تخفیف 5۰کل شوې بیې څخه، یکتاب پلورنځیو لپاره پر ټوک باندې ل

 ( آمریکایي ډالر۵۰۰بهر: ) هله هېواد
 

----------------- 

 اشتراك ساالنه
 ( افغانی51۰۰در مركز و واليات: )
 فیصد تخفیف ۵1برای مامورین دولت: با 
 ه تصدیق، نصف قیمتیبرای متعلمین و محصلین با ارا

 فیصد تخفیف از قیمت روی جلد 5۰برای کتاب فروشی ها با 
 ییامریکا( دالر ۵۰۰): ورخارج از کش
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