تحت تعقیب اداره آگاهی فدرال
(اف بی آی)
اﺣﻣد ﺧطﯾﺑﯽ ﻋﻘدا

ﺗوطﺋﮫ ﺑرای ارﺗﮑﺎب ﮐﻼھﺑرداری و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ راﯾﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺧﺳﺎرت ﻋﻣدی ﺑﮫ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﮫ ﻣﺣﻔوظ ،و
ارﺳﺎل ﻣطﺎﻟﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﮫ ﻣﺣﻔوظ

ﻋﮑس در ﺳﺎل ۲۰۲۲ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت

مشخصات
اسم مستعار :احمد خطیبی
تاریخ(های) تولد مورد استفاده  ۱ :فروردین ۱۳۵۶
رنگ مو  :قهوه ای تیره
جنسیت  :مرد

محل تولد  :استان یزد ،ایران
رنگ چشم  :قهوه ای
ملیت  :ایرانی

پاداش
برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه ایاالت متحده به منظور کسب اطالعات در مورد احمد خطیبی عقدا ،منصور احمدی و امیر حسین نیک آیین راوری و یا در مورد
فعالیتهای آنان تا مبلغ  ۱۰میلیون دالر ارائه میکند.

مالحظات
احمد خطیبی عقدا به زبان فارسی صحبت میکند و ساکن ایران است.

ھﺷدار
اﺣﻤﺪ ﺧﻄﯿﺒﯽ ﻋﻘﺪا ،ﻣﻨﺼﻮر اﺣﻤﺪی و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ راوری ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺧﻄﺮاﻓﺘﺎدن ﺻﺪھﺎ ﺷﺒﮑﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۲۰و اوت  ،۲۰۲۲ظﺎھﺮا اﯾﻦ ﺳﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ،داده ھﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،و ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی راﯾﺎﻧﮫ
ای رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎج ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن و ﺑﺮھﻢ زدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،از ﺟﻤﻠﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در روز  ۱۰ﻣﺎه اوت  ،۲۰۲۲ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﮫ ﻋﺎﻟﯽ دادﮔﺎه ﻓﺪرال در دادﮔﺎه ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺣﻮزه ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ  ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،واﻗﻊ در ﺷﮭﺮ ﻧﯿﻮآرک در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر اﺣﻤﺪی  ،اﺣﻤﺪ
ﺧﻄﯿﺒﯽ ﻋﻘﺪا ،و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﮏ آﯾﯿﻦ راوری را ﺑه دﻟﯿﻞ ﺗﻮطﺌﮫ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﮐﻼھﺒﺮداری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪی ﺑﮫ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﮫ ﻣﺤﻔﻮظ ،و ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﮫ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺘﮭﻢ ﻧﻤﻮد.

اﮔﺮ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻠﯽ اداره آﮔﺎھﯽ ﻓﺪرال ) اف ﺑﯽ آی( و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اداره ﻣﺤﻠﯽ :ﻧﯿﻮآرک

