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مصری بهزاد  
 کالهبرداری کامپیوتری؛ و مشارکت دستیارید؛ مشدسرقت هویت  نفوذ کامپیوتری؛

 کالهبرداری کامپیوتری پول؛ انتقال و نقل در کالهبرداری ؛شده کامپیوتر حفاظت به غیرمجاز دسترسی -
به آسیب رساندن به یک  تهدید -کالهبرداری کامپیوتری ؛بودن اطالعات زیان رساندن به محرمانه به تهدید-

   یاخاذ منظور به اطالعاتبین ایالتی  انتقال ؛بودن اطالعات شده/ زیان رساندن به محرمانه ظتافکامپیوتر ح

 

 
 

 مشخصات
وحشت سکوت: رمستعا نام  

، ایراننقدهمحل تولد:  (۱۹۸۸ آگوست۲۴)  ۱۳۶۷شهریور  ۲برده شده:  بکار )های( تولد تاریخ    
ای قهوه :رنگ چشم یا قهوه :مو رنگ   

پند( ۵۷۱ تقریبا  )  کیلو ۹۷ تقریبا   :وزن اینچ( ۹پا و ۵تقریبا)نتیمتر سا ۵۷متر و  ۱ تقریبا   :قد     
سفیدنژاد:  مرد :جنسیت    

W۰۵۲۴۳۳۹۱۳ : NCIC یجنای پرونده شماره ایرانی :ملیت    

                                                          مالحظات
                                                                                                           .است ایران ساکن و میزند حرف فارسی مصری بهزاد

 هشدار
  کی مدیرعامل مصری جنایی که شامل نفوذ کامپیوتری و سرقت هویت مشدد است تحت تعقیب است. در عملیات دست داشتنبه اتهام  مصری بهزاد
قرار  به هدف مخرب برای مبارزات سایبریپیشبرد  و ران انقالب اسالمی )آی آر جی سی(پاسدا سپاه دستور هبکار کردن  به متهم که بود ایرانینهاد 

 منطقهدر دادگاه  عالی منصفه هیئتیک ، (۲۰۱۹ فوریه ۸) ۱۳۹۷بهمن ۱۹در تاریخ .آمریکا است اطالعاتی سازمانهای دادان اعضای فعلی و سابق
رقت سو  کامپیوتری متعددنفوذ قصد به  ، به توطئه وا کردن تهمم پس از نموده ورا محکوم  دیگران و مصری سی دی واشنگتنمتحده در  ای ایاالت

سرقت داده های اختصاصی  ،یکامپیوتر های سامانه به غیرمجاز دسترسی دلیل به قبال   مصری را صادرنمود. وافدرال  حکم بازداشت ،هویت مشدد
منصفه  هیئتیک  ،(۲۰۱۷ نوامبر ۸) ۱۳۹۶نآبا ۱۷در تاریخ .شده بود متهم بیت کوین دالر شش میلیون تقریبا  اخاذی  بهقصد  ها و سامانهن آاز 

 -کالهبرداری کامپیوتری به  وا کردن تهمم پس از نموده ورا محکوم  مصری ،جنوبی نیویورک متحده در ناحیه ای ایاالت منطقهدر دادگاه  عالی
ودن ب زیان رساندن به محرمانه به تهدید- کالهبرداری کامپیوتری پول؛ انتقال و نقل در کالهبرداری شده؛ کامپیوتر حفاظت به غیرمجاز دسترسی

ن ایالتی بی بودن اطالعات؛ انتقال شده/ زیان رساندن به محرمانه به آسیب رساندن به یک کامپیوتر حفاظت تهدید -کالهبرداری کامپیوتری اطالعات؛
 را صادرنمود. وافدرال  بازداشتحکم  ،سرقت هویت مشدد و  اخاذی منظور به اطالعات

 کشور است از مشکوک به فرار به خارجاین شخص 
حاصل مریکا تماس آنزدیکترین سفارت یا کنسولگری  محلی اف بی آی یا دفتر با لطفا   ،شخص به این مربوطدر صورت داشتن هر گونه اطالعاتی 

  .فرمایید
 

ای منطقهتر ادف :   واشنگتن دی سی و نیویورک   
 

 


