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 دادنامه 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهدیشهر دادنامه  1شعبه  9209982321201058پرونده کالسه 

9309972321200122 

 [حذف شده]خواهان: شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار به مدیریت عاملی گودرز بیدقی به نشانی 

ای استان سمنان به نشانی سمنان بلوار بسیج پشت مهمانسرای جهانگردی میدان شرکت برق منطقه –1خواندگان: 

 الغدیر شرکت توزیع برق 

 اداره برق شهرستان مهدیشهر به نشانی مهدیشهر میدان شهدا -2

 خواسته: رفع ممانعت از حق

ضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی جامع اوراق  در وقت مقرر بتصدی ام 1393فروردین  26گردشکار: در تاریخ 

 نماید: و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می 

 رأی دادگاه

با مدیر عاملی آقای گودرز بیدقی دادخواستی   81خواهان شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار با شمارۀ ثبت 

ای استان سمنان و اداره برق شهرستان مهدیشهر با خواسته صدور حکم بر رفع  بطرفیت خواندگان شرکت برق منطقه

مربوط به شرکت هازل دار   192304و   192298های ممانعت از حق بهره برداری از امتیازهای برق به شماره

لایر تقدیم دادگاه نموده و در توضیح بیان داشته که   51/ 000/000منطقه افشار، قوم به مبلغ  129واقع در پالک ثبتی 

اداره برق شهرستان مهدیشهر بنابر دستور اداره کل برق توزیع استان سمنان، بدون هیچگونه دلیل موجه و اطالع 

رأساً   480990و  480989و شمارۀ اشتراک   1381اسفند  4مورخ  1628/  514مفاد قرار داد   قبلی و بر خالف

مبادرت به قطع جریان برق در انشعاب مربوط به چاه آب و پمپاژ نموده است و علیرغم مراجعه مکرر و درخواست  

ق خواسته را نموده است. با باشد لذا درخواست رسیدگی وفتا کنون جریان برق قطع می 1389کتبی متأسفانه از سال 
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ای استان سمنان، با  در خصوص دعوای خواهان بطرفیت خوانده شرکت برق منطقه -1عنایت به محتویات پرونده: 

باشد و خواهان  عنایت به اینکه امتیازات و اشتراکات مربوط به برق به موجب قانون با شرکت توزیع برق می

ای را به عنوان  داد، حالیه اینکه خواهان شرکت برق منطقهخوانده قرار می بایستی شرکت توزیع استان سمنان را می

باشد لذا دادگاه مستنداً به بند ای استان سمنان نمیخوانده قرار داده است. علیهذا دعوا متوجه خوانده شرکت برق منطقه

  مدنی قرار رد دعوا صادر و از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور 89و ماده  84از ماده   4

اما در خصوص دعوای خواهان بطرفیت خوانده اداره برق شهرستان مهدیشهر، با عنایت به اینکه   -2نماید. اعالم می 

اقدامات شرکت توزیع برق استان سمنان و اداره برق شهرستان مهدیشهر، حسب دفاع خوانده به موجب نامه شمارۀ 

شورای تامین استان سمنان  1389شهریور  2استانداری سمنان و تصمیم مورخ   1389شهریور  11  –/ م  639/  23

صورت گرفته و مادامی که این تصمیم شورای تامین استان سمنان به نحو قانونی و از طریق مراجع ذیصالح ابطال  

انون مرقوم قرار عدم  از ق 2نگردد طرح دعوا با خواسته موصوف قابلیت استماع ندارد. علیهذا دادگاه مستنداً به ماده 

نماید. رأی دادگاه ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه  استماع دعوا صادر و اعالم می 

 باشد./ ص تجدید نظر استان سمنان می

 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان مهدیشهر   –قربان قاسمی 

 :هامضای تنظیم کنند

 مضاء روی ُمهر[]مهر رسمی و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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