
 

 کاله برداری پانزی چیست؟ 

 آشنایی با شیوه کاله برداری پانزی

( در واقع یک طرح اغوا کننده است که بر پایه وعده بازگشت سریع و زیاد سرمایه به Ponzi schemeشیوه کاله برداری پانزی )
گذاران را با دادن وعده بازگشت سود و  تر در این طرح، کاله برداران سرمایه سرمایهن سادهگذاران اولیه بنا شده است. به بیاسرمایه

گذاران بعدی پرداخت شده و به نوعی گذاران اولیه با سرمایه سرمایهبرند که در چنین طرحی اصوال سود سرمایهسرمایه به سرقت می
 نمایند.به این شکل اعتماد افراد را به سمت خود جلب می

توانند به آن دسته از افراد  کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمیاین روند تا آنجایی ادامه پیدا می
اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کاله برداری به خط پایان  جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده

شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم میرونده پروژه بسته مینزدیک شده و پ
 اند به یک باره ناپدید شوند!آورده

.  باشدهایی میهای پانزی گرفتار شوند، ظاهر قانونی چنین طرحشود تا افراد مختلف در دام کاله برداریمتاسفانه امری که سبب می
های مبتنی بر طرح کاله برداری پانزی تمام تالش اسکمرها بر روی این نکته متمرکز شده است که  به بیان دیگر، در مراحل اولیه پروژه 

گیرد و هیچگونه ریسک و گذاری کامال قانونی صورت میها از طریق یک سرمایهگذاران را قانع کنند که سود دریافتی آنسرمایه
 را تهدید نمیکند.  هاخطری سرمایه آن

https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme


های مقرر در چند ماه اول، به  نحوه جلب اعتماد در این شیوه کاله برداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ
 کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.گذاران را ترغیب میرسند و از این طریق سرمایههدف خود می

 برداری پانزی تاریخچه کاله 

اید که شیوه کاله برداری پانزی منحصرا به دنیای ارزهای دیجیتال  آید، احتماال تاکنون متوجه شدههمان طور که از مطالب فوق برمی
ایم. مسلما در چنین شرایطی بررسی  هایی بودهوکارها شاهد چنین کاله برداریاختصاص نداشته است و در بسیاری از بازارها و کسب

 تواند کمک خوبی به درک بهتر آن نماید.گیری این شیوه کاله برداری میخچه شکلتاری

براساس تحقیقات به عمل آمده از سوی کارشناسان ما در مجموعه کیف پول من، اصطالح کاله برداری پانزی برای اولین بار در سال 
گرفت. البته ناگفته نماند که هرچند تولد رسمی این شیوه   مورد استفاده قرار چارلز پانزیو پس از کاله برداری شخصی به نام  1919

توان یافت، به طوری که  هایی از آن را مینیز نشانه 19گردد؛ اما با این وجود در اوایل و اواسط قرن  بازمی 19کاله برداری به اواخر قرن  
 را شبیه به طرح کاله برداری پانزی ترتیب داده بودند. هاییافرادی همچون آدل اسپیتزدر در آلمان و سارا هاو در آمریکا، کاله برداری

 راه و روش های کاله برداریمطلب پیشنهادی : 

روز دو برابر کند، افراد زیادی را در   90ا در عرض پانزی که اصالتا یک فرد ایتالیایی بود، با دادن این وعده که قادر است سرمایه افراد ر
های پوچ و تو خالی خویش گرفتار کرد. ناگفته نماند که او پروژه کاله برداری خویش را بر روی سیستم پستی آمریکا متمرکز  دام وعده

ته بود، پالزی نوعی کوپن ایجاد کرده بود و در زمانی که سیستم پستی بسیار پیشرفت کرده و مورد قبول کل اعضای جامعه قرار گرف 
شد تا تمبر نامه بازگشتی را پیش خرید نماید و این کوپن را در پاکت نامه  کرد که از طریق آن، این امکان برای فرستنده فراهم می

 افت نماید.توانست با ارائه این کوپن، تمبر مورد نیاز خویش برای پاسخ به نامه دریافتی را دریبگذارد و گیرنده نامه نیز می

روز   90درصدی سود آن در  100روز و همچنین بازگشت  45درصدی در  50گذاران قول بازگشت سرمایه  چارلز پانزی در واقع به سرمایه
داد و با توجه به سابقه درخشان کمپانی او در پست، بسیاری از افراد به او اعتماد کردند تا سرمایه خود را وارد پروژه جدید مورد را می

 ظر او نمایند. ن

و با تحقیقات به عمل آمده دستگیر و به کاله برداری محکوم شد. به طور کلی همان طور که در طرح   1920در نهایت این فرد در سال 
دهد. جالب است  کنیم زیربنای اصلی این شیوه کاله برداری را وعده سوددهی در زمان کوتاه شکل میچارلز پانزی هم مشاهده می

( انجام گرفته است و به هنگام دستگیری او در  Madoffترین کاله برداری پانزی اتفاق افتاده در تاریخ توسط مدوف )گبدانید بزر
 میلیارد دالر برآورد گردید.  65آی، سرمایه او نزدیک به بیبه وسیله اف 2008دسامبر سال  11تاریخ 
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 های یک طرح کاله برداری پانزی مشخصه

 

تواند کمک خوبی ها میها و خصوصیات مشترکی هستند که شناسایی آنهای مبتنی بر کاله برداری پانزی دارای ویژگیاصوال پروژه 
 قرار زیر است:ها توجه کنید به هایی باشد. هشدارهایی که باید قبل از ورود به یک پروژه حتما به آندر شناسایی چنین پروژه

 وعده سود باال و بدون ریسک 

ها امری محال تلقی درصدی در آن  100ها چه کوچک چه بزرگ همراه با ریسک هستند و تضمین سود گذاریمسلما تمامی سرمایه
تن  گردد. این یک اصل اقتصادی است که هر چه امکان کسب سود از یک طرح بیشتر باشد، به همان میزان ریسک از دست رفمی

ای مواجه شدید که دارای ضمانت سود باال و همچنین بدون یابد؛ در نتیجه با توجه به چنین اصلی اگر با پروژهسرمایه نیز افزایش می
 ریسک بود، حتما نسبت به آن شک کنید! 

 بازدهی مستمر و بیش از حد مورد انتظار

هایی مواجه است و این که  گذاری چه در دنیای کریپتوکارنسی و چه در بازارهای سهام سنتی همواره با فراز و نشیبطرح سرمایههر 
رسد و اگر به هنگام همواره یک پروژه روند رشد صعودی را حفظ نماید و سودآور باشد، امری نسبتا غیرممکن به نظر می

گذاری بر روی آن  مداوم آن بدون توجه به وضعیت فعلی بازار شدید، در سرمایه روند صعودی گذاری بر روی یک پروژه متوجهسرمایه
 تردید کنید! 

 



 کنند! هایی که به ثبت نرسیده و به صورت غیررسمی فعالیت می پروژه 

وژه چندان تمایلی به کند و طبیعتا اگر خالقان یک پرگذاران را جلب میها یکی از نکات مهمی است که اعتماد سرمایهثبت شدن طرح
گذاری در آن شک کرد! ناگفته نماند که همین ویژگی بود که سبب شد تا از سوی بسیاری از معرفی خود ندارند باید نسبت به سرمایه

توان با داشتن یک ویژگی حکم کلی افراد هجمه پانزی بودن به بیت کوین وارد شود؛ چراکه خالق آن معلوم نبود ولی طبیعتا نمی
های گفته شده در آن جمع شوند تا بتوان گفت که پروژه مورد و به هنگام بررسی یک پروژه بایستی تمام یا حداقل غالب ویژگی داد

 نظر پانزی است.

 وجود مشکل در نقد کردن سرمایه 

میزان نقدشوندگی  گذاری از گذاری ایفا کرده است و هر چه یک پروژه سرمایهمیزان نقدشوندگی همواره نقش مهمی را در سرمایه
باالیی برخوردار باشد، قطعا به همان میزان از اعتبار باالیی نیز برخوردار خواهد بود. اصوال در یک پروژه معتبر، نباید در نقد کردن  

دن  سرمایه خود با مشکلی مواجه باشیم و در صورتی که با طراحان پروژه با دادن وعده بازدهی بیشتر از طریق پروژه مانع از نقد ش
 اید. شوند، احتماال در دام یک کاله برداری پانزی گرفتار شدهتان میدارایی

 های پانزی در دنیای کریپتوکارنسیامکان ایجاد طرح 

 

کریپتوکارنسی که بستری مستعد برای کسب سود  ، ورود آن به دنیای نوظهور شیوه کاله برداری پانزیطبیعتا با توجه به ماهیت 
ایم که یکی از هایی در بازار رمزارزها بودههای گذشته نیز شاهد وجود چنین طرحرسد و در سالاست، چندان دور از ذهن به نظر نمی

 شود. ط می( مربوBitconnectهای کاله برداری پانزی در دنیای کریپتوکارنسی به پروژه بیت کانکت )ترین طرحبزرگ



ایجاد شده و    2017شد که در سال گذاری و وام دهی در حوزه ارزهای دیجیتالی محسوب میبیت کانکت در واقع یک پروژه سرمایه
 500شد در آن روزها به ارزش شناخته می  BCCای پیرامون آن شکل گرفت. رمزارز این پروژه که با نماد اختصاری تبلیغات گسترده

 های معتبر نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت.د و حتی به وسیله بسیاری از صرافیدالری دست پیدا کر

 روش های اسکم ارز دیجیتال مطلب پیشنهادی : 

زی بودن این پروژه افشا گردید و در عرض چند ساعت پس از پان 2018حدودا یک سال پس از ایجاد این طرح یعنی در ژانویه سال 
دالری به یک  0دالر رسیده و پس از آن نیز با رسیدن به ارزش  7دالر به  400انتشار خبر فروپاشی آن، ارزش هر واحد از ارز دیجیتال آن از 

 ن سرد رمزارزها تبدیل شد. ارز مرده تبدیل شده و به یکی از دالیلی اصلی ورود دنیای کریپتوکارنسی به زمستا

 ای اغوا کننده به منظور سرقت سرمایهکاله برداری پانزی؛ وعده

های کاله برداری رایج در بازارهای مالی محسوب همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، طرح کاله برداری پانزی یکی از شیوه
های پانزی بر سه اصل اساسی وعده سودهای ماهیان  ور کلی طرحافتد. به طشود که با دادن تضمین دریافت سود اتفاق میمی

 های عجیب دریافت سرمایه، ناشناس بودن مجریان پروژه و همچنین عدم ثبت رسمی آن استوار است. نجومی و تضمینی، روش

های تضمینی و با ارقام باال های پانزی ما با افرادی سروکار داریم که با دادن وعده دریافت سودتر، در کاله برداریبه بیان ساده
دهند و پس از آن که اعتماد شما را به پروژه جلب گیرند و در طی چند ماه اول سودهای مقرر را به شما تحویل میسرمایه شما را می

 شوند. ید میگذاری بیشتر در این پروژه ترغیب نمودند، اقدام به سرقت سرمایه شما کرده و در نهایت ناپدکردند و شما را به سرمایه

شود؛ اما این مسئله سبب یک پروژه پانزی نیست مشخص می  بازار ارز دیجیتالبا توجه به چنین توضیحاتی مسلما این نکته که 
های گفته شده را نادیده بگیرید؛  مشخصه  های موجود در دنیای کریپتوکارنسیگذاری بر روی پروژهشود که به هنگام سرمایهنمی

های پانزی وجود دارد و پروژه بیت کانکت نمونه بارز آن است. ناگفته نماند اگر در چراکه در این دنیای نوظهور نیز امکان ایجاد پروژه
توانید سوال خود را در بخش  یارتباط با کاله برداری پانزی سوالی دارید که در این مقاله از کیف پول من به آن اشاره نشده است، م

 نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند. 
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