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)Cuckoo smurfing( پولشویی فاخته ای

چگونه می توانید این طرح پولشویی را ردیابی کنید، از آن اجتناب کنید و خودتان را در برابر آن 
محافظت کنید

اگر با استفاده از کسب و کار انتقال پول از خارج از کشور پولی را ارسال یا دریافت می کنید، ممکن است حساب بانکی 
تان در معرض خطر مجرمانی باشد که از cuckoo smurfing’’ استفاده می کنند.

Cuckoo smurfing روشی برای پولشویی است که به وسیله مجرمان برای قانونی جلوه دادن پولی استفاده می شود 
که حاصل از فعالیت های جنایتکارانه است. مجرمان سازمان یافته از سندیکاهای حرفه ای پولشویی برای هدف قرار 

دادن حساب های بانکی افرادی در استرالیا که حواله دریافت می نمایند، استفاده می کنند.
با یادگرفتن عالئم هشدار دهنده و گزارش دادن فعالیت مشکوک، حساب تان را در برابر این فعالیت مجرمانه محافظت 

کنید.

عالئم هشدار دهنده چیست؟
فعالیت غیرمنتظره و مشکوکی که در حساب بانکی تان رخ می دهد، را زیر نظر داشته باشید و گزارش دهید، از جمله:

واریزهای پول نقد چندگانه با مقادیر زیر 10000 دالر	 
واریزهای پول نقد چندگانه در همان روز یا در ظرف مدت کوتاه	 
واریزهای پول نقد چندگانه در چند شعبه و خودپردازها از جمله در ایالت های مختلف	 
واریزهای پول نقد از اشخاص ثالث متفاوت	 

هدف چه کسی است؟
اگر شما منتظر انتقال پول از خارج از کشور از طریق کسب و کارهای انتقال پول هستید، می توانید در معرض خطر 

باشید.
این شامل زیر است:

استرالیایی های خارج از کشور	 
صادر کننده های استرالیایی	 
دانشجویان بین المللی که در استرالیا تحصیل می کنند	 
سرمایه گذاران بین المللی	 
مهاجرانی که می خواهند در استرالیا اسکان یابند	 

چگونه از خودتان محافظت کنید
فقط با موسسات مالی یا مشاغل انتقال پول قانونی معامله کنید یا از طریق آنها درخواست ارسال وجه کنید.

اگر منتظر هستید وجهی را از خارج از کشور دریافت کنید، فعالیت حساب بانکی خود را بررسی کرده و هرگونه 
تراکنش مشکوک را گزارش دهید.



گزارش دادن فعالین حساب مشکوک
اگر هرگونه فعالیت مشکوک در حساب بانکی خود مشاهده می کنید، از جمله عالئم هشدار دهنده فوق، باید فوراً آن را 

در وهله اول به بانک خود گزارش دهید ، یا با شماره 1800 333 000 با Crime Stoppers تماس بگیرید.
اگر شما از این فعالیت آگاه شوید، مهم است که آنرا گزارش دهید. عدم گزارش دادن این فعالیت به این معنی است که 

شما می توانید با پیگرد کیفری، ضبط کردن این وجوه یا بستن حساب )های( بانکی توسط بانک تان مواجه شوید.
برای اطالعات بیشتر به www.afp.gov.au/proceeds-crime مراجعه کنید.
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آن بدین شکل انجام می شود:
1.  یک شخص در خارج می خواهد 

پولی به یک حساب در استرالیا بفرستد. 
او این پول را به یک کسب و کار انتقال 

پول می دهد که به استرالیا حواله کند.
2.  در همان زمان، یک عضو سندیکای 

مجرم در استرالیا نیاز دارد که پول از 
خارج انتقال دهد.

3.  آن کسب و کار انتقال پول خارجی 
پول را به استرالیا نمی فرستد. در 

عوض، آنها مشخصات انتقال را به یک 
سندیکای پولشویی می دهند. 

4.  سندیکا ترتیبی می دهد که پول 
متفاوتی ) با ارزش مشابه( به حساب 

بانکی استرالیایی واریز شود. منبع این 
پول از فعالیت های مجرمانه است.

5. کسب و کار انتقال پول خارجی به 
سندیکای مجرم دسترسی به پول اصلی 

را می دهد.

انتقال غیرقانونی )‘smurfs’( در مقادیر کمتر از 10000 دالر انجام می شود. واریز به حساب استرالیایی )النه 
“فاخته”( اغلب توسط تقسیم کردن عمدی تراکنش های بزرگ به مقادیر کمتر از 10،000 دالر در تالش برای 

جلوگیری از گزارش سقف معامالت، یک جرم کیفری است.
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