
 

ین سم سم متهم  
؛در رابطه با رایانه ها بوطهمر هایو فعالیت وطئه برای کالهبرداری رایانه ایت  

؛خرابکاری قصدی به رایانه های محفوظ ؛پول الکترونیکی حوالهبرای کالهبرداری در  توطئه  

محفوظ های رایانه به با آسیب زدن تباطارسال تقاضا  در ار  

 

 

 

 

 

  
 

 مالحظات

در قم، ایران به دنیا آمده است. رنگ چشم و رنگ موی او قهوه ای    ٢/٧/١٣٧٠است، که در  تاریخ   ایرانی وری یک مردمحمد مهدی شاه منص
 است. 

در شیراز، ایران به دنیا آمده است.   ٢٥/٦/١٣٦٣ که در تاریخ ست،ا ایرانی فرامرز شاهی سوندی یک مرد  

فارسی زبان هستند و در تهران، ایران زندگی میکنند. هر دو مرد   
 جزئیات

به اتهام راه اندازی باج افزار سم سم  که به اسم مستعارحمالت ام اس آی  و فرامرز شاهی سوندی مهدی شاه منصوریمحمد 
شورها رمزگذاری هم نامیده میشود، که صدها شبکه رایانه ای را درایاالت متحده و دیگر ک MSIL/SAMAS.A .آال/ساماس

 قربانیانبیش از شش میلیون دالر باج  از  و شاهی سوندی شاه منصوریه حال، تا ب ٢٠١٥. از دسامبر ندستکرده، تحت تعقیب ه
ساختهای مهم، موئسسات بهداشتی، حمل و نقل، و شرکتهای مورد هدف ، از جمله زیردین بخش که شامل چندین رایانهُ درچن

 . نددولتهای محلی/ایالتی، دریافت نموده ا
واقع در شهر  ،ت متحدهنیوجرزی، ایاال فدرال واقع در دادگاه منطقه ای حوزهُ  عالی ات منصفهُ یک هیئ ،٢٠١٨نوامبر  ٢٦در
های مربوطه و فعالیت وطئه برای کالهبرداری رایانه ایترا به اتهام و شاهی سوندی شاه منصوری  ،رک ، نیوجرزیآنیو

و پول الکترونیکی، خرابکاری قصدی به رایانه های محفوظ ،  حوالهُ برای کالهبرداری در  توطئه ؛دررابطه با رایانه ها
 محکوم کرد.  ،محفوظ  های ارسال تقاضا  در ارتباط با آسیب زدن به رایانه

 را صادر کرده است.این دو شخص فدرال دستگیری نیوجرزی حکم  حوزهُ 
 با دفتر محلی اف بی آی یا نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آمریکا تماس بگیرید.  الطف ،داریداشخاص  این مورددر  یاطالعهر اگر  

 نیوآرک: ای اداره منطقعه

 
 

 
 

    

 

 ی آ اف بی  تحت تعقیب
 


