
فدرال آگاهیتحت تعقیب اداره   
(اف بی آی) 

منصور احمدی
توطئھ برای ارتکاب کالھبرداری 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

 مشخصات

منصور احمدی :نام مستعار  

ایران -استان تهران : محل تولد ۱۳۶۷تیرماه  ۱۶    : تولد استفاده شده( تاریخهای)تاریخ    
قهوه ای: رنگ چشم  قهوه ای تیره: رنگ مو  

ایرانی  :ملیت مرد: جنسیت   

پاداش
برنامھ پاداش برای عدالت وزارت امور خارجھ ایاالت متحده برای کسب اطالعات در باره منصور احمدی، احمد خطیبی عقدا، و امیر حسین نیک آیین راوری، و یا در مورد فعالیتھای  

آنھا تا مبلغ ده میلیون دالر جایزه ارائھ میکند. 

 مالحظات
.منصور احمدی به زبان فارسی صحبت میکند و ساکن ایران است  

 ھشدار
منصور احمدی، احمد خطیبی عقدا، و امیر حسین نیک آیین راوری بھ دلیل دست داشتن در یک عملیات ھماھنگ شده کھ در آن صدھا شبکھ رایانھ ای در سرتاسر ایاالت متحده و خارج از 

، ظاھرا این سھ شخص بھ شبکھ ھای  محافظت شده، داده ھای استخراج شده، و سیستم ھای  کشور بھ خطر افتاده بود، تحت تعقیب می باشند.  گفتھ می شود بین اکتبر ۲۰۲۰و اوت ۲۰۲۲
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 ۱۰ ماه اوت ۲۰۲۲، یک ھیئت منصفھ عالی دادگاه فدرال در دادگاه منطقھ ای حوزه نیوجرسی، ایاالت متحده، واقع در شھر نیوآرک در ایالت نیوجرسی، منصور احمدی، 
احمدخطیبی عقدا، و امیر حسین نیک آیین راوری را  بھ دلیل توطئھ برای ارتکاب کالھبرداری 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 اطالعاتی درمورد شخص مذکور دارید، لطفا با دفتر محلی اداره آگاھی فدرال (اف بی آی)، و یا نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آمریکا تماس بگیرید.

    نیوآرک:  محلی اداره

استگرفته شده  ۲۰۱۸عکس در سال   




