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شماره پرونده ها :

140012920002367221

140012390009683488 بازپرسي دادسراي عمومي وانقالب شهرستان شيراز تصميم نهایی شماره 14 شعبه 140012920002367221 پرونده کالسه

مشتكي عنه:

6- درب2 1- ك آقای غالمرضا غالمي كندازي فرزند مهرعلي به نشاني استان فارس - شهرستان شيراز - شهر شيراز - بلوار نصر- ریاستي

اتهام ها:

1. عضویت در گروه هاي معاند نظام به قصد اقدام عليه امنيت كشور

2. تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي

3. تشویش اذهان عمومي از طریق سامانه هاي رایانه اي

4. توهين به مقام معظم رهبري

بسم هللا الغفور الرحيم

بهمن ماه هزار و چهارصد دروقت فوق العاده جلسه شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای انقالب به تاریخ بيست و هشتم
اسالمی شيراز به تصدي اینجانب امضاء کننده ذیل تشکيل و پرونده کالسه حاضر تحت نظراست، با اعالم کفایت و ختم
ازقانون آیين دادرسی کيفری مصوب 264 تحقيقات با استعانت ازخداوند متعال وتکيه برشرف و وجدان در راستای ماده

به شرح ذیل اظهار عقيده ميگردد: 1394

«قرار جلب به دادرسی»

در خصوص متهم : غالمرضا غالمی کندازی فرزند مهر علی به اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به قصد اقدام
و تشویش اذهان عمومی از طریق عليه امنيت کشور و فعاليت تبليغی عليه نظام اسالمی و به نغع گروه های معاند نظام

سامانه های رایانه ایی موضوع شکایت : گزارش اداره کل اطالعات استان فارس حسب تحقيقات صورت گرفته و با
عنایت به اینکه ادله وقراین موجود درپرونده مشتمل بر: گزارش اداره کل اطالعات استان فارس و اظهارات متهم و
مستندات به دست آمده از اقدامات متهم د رخصوص عضویت در گروه های مهاند نظام ازجمله راه سوم و جبهه ملی
سامان ششم و امضای بيانه در راستای براندازی نظام و عضویت در گروه جبهه ملی و برنامه ریزی برای جلسات

و سایر اقدامات وی ،لذا بزهکاری متهمين را محرز و مسلم دانسته و مستند تشکيالت در راستای اهداف براندازی نظام
کتاب پنجم مجازاتهای تعزیری و بازدارنده 1375 از قانون مجازات اسالمی مصوب 746 و 514 و 500 و 499 به ماده

با اصالحات بعدی، قرار جلب به دادرسی نامبرده صادر 1392 قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 265 به ماده و مستندا
و اعالم می گردد.قرار صادره در صورت از اعالم موافقت معاون محترم دادستان قطعی می باشد. مقرر است دفتر

از قانون یادشده به نظر معاون محترم دادستان برسد شهرستان شيراز می باشد. 265 پرونده در اجرای ماده

(قرار منع تعقيب)

دائر بر توهين به مقام معظم رهبري به اوراق و در خصوص گزارش مرجع انتظامی عليه غالمرضا غالمي كندازي
محتویات پرونده –تحقيقات صورت گرفته و دفاعيات متهم و به لحاظ ضعف ادله اثباتی با توجه به فقدان ادله کافی برای
265قانون آیين دادرسی کيفری قرار منع تعقيب صادر و اعالم می نماید.مقرر است انتساب جرم به متهم به استناد ماده

تصوير برابر با اصل است.
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140012390009683488 شماره قرار :
1400/11/28 تاريخ تنظيم :

0000603 شماره بايگاني شعبه :

‹‹ ُلوا َتْعِد َاْن  ٱلَهَوي  َّتِبعُوا َت َال  َف ››

بازپرسي دادسراي عمومي وانقالب شهرستان شيراز 14 شعبه

قرار نهايی دادسرا
دادگستري كل استان فارس

دفتر پرونده جهت مالحظه و اظهار نظر به حضور معاون محترم دادستان ارسال در صورت تایيد قرار به لحاظ عدم
روز از 10 ابالغ و ظرف مدت و شاکی شاکی قطعی می باشد و قرار صادره پس از تایيد معاون محترم دادستان به متهم

تاریخ ابالغ حق اعتراض دارد.

سيد محمد خسروانی

بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای انقالب اسالمی شيراز

28/11/1400

امضاي صادر كننده
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