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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

پامپ و دامپ چیست و چه کاربردی دارد؟ Pump and dumpمعنی

Pump)دامپوپامپ and Dump)چرخیکدرواگنیکمانندتوانمیرابفروش،وببرباالفارسیبهیا
مشابههایبازارازدیگربسیاریودیجیتالهایارزقیمترفتنپایینوباالرویکهگرفت،نظردرفلکو

کوینیتبمثلدیجیتالهایارزقیمتکنندهتعیینمردمدانید،میکههمانطور.گذاردمیتاثیراقتصادی،
.رساندمیتوجهلقابافتیاچشمگیروباالقیمتیرشدبهرادیجیتالارزیککهآنهاستگذاریتاثیروهستند

نظردرربیشتسودکسبجهتاهرمیکعنوانبهسودجوافرادازبرخیبرایکهاستقوتیومهمنقطهاین
ارزیمتقوبرسندزیادسودبهدامپوپامپمقولهدرخودهایاستراتژیباتوانندمیآنها.شودمیگرفته
راپداموپامپمشابهنمونه.دهندتغییرمکررهایتبلیغیادروغاخباروهجمهواسطهبهرادیجیتالهای
همراهرتدقیقجزئیاتباحدیتاتشابهعیندرموضوعایندیجیتالهایارزرمزحوزهدرولیاید،دیدهزیاد

.پرداختخواهیمآنهابهدیجیتالارزمقالهایندرکهاست

فهرست مطالب 

پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟✓
پامپ و دامپ چقدر طول می کشند؟✓
چگونه دامپ و پامپ ایجاد می شود؟✓
نشانه های وجود طرح پامپ✓
چه چیزی جلوی طرح های دامپ و پامپ را می گیرد؟✓
انواع پامپ ها کدامند؟✓

جمع بندی✓

افتد؟میاتفاقچگونهدامپوپامپ

چیزیهچاما.بگیریدنظردرفلکوچرخیکداخلواگنهمانرفتنترباالمانندتوانیدمیراپامپپروسه
ارزادیزیمقدارخریدباکنندمیسعیکهسودجوییافرادواقع،درکند؟میبازیراآنمحرکهنیروینقش

فراوانیغاتتبلباسپسوهستند،قیمتکفدراصطالحاوندارندچندانیارزشکهزمانیدردرستدیجیتال
بهافرادتااشدببرزمانتواندمیپروسهاین.کنندترغیبخریدبهنیزرابقیهکنندمیسعیفیکهجمهارائهو

نچهآفروشآنهارسید،افراداینهدفبهنظرموردارزارزشکههنگامی.برسندخواهندمیکهسودیمیزان
.کنندمیآغازرادارنداختیاردر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

فروشباروندنایازپسهستنددیجیتالارزیکارزشکنندهتعیینکهافرادیکلیهومردمکهکنیدتصوراگر
ارزارزشافتباعثمسئلههمین.آورندمیرویفروشبههمآنهاکنند؟میچهشوندمواجهنظرموردارز

کهیافرادهماناصوال،.کردخواهندضرراندماندهجافروشقافلهازکهآنهاییوشودمینظرمورددیجیتال
هماستاندمابقی.شوندمیپامپرونددرقائلهایناصلیبرندگاناند،رسیدهخودهدفبهزیادتبلیغاتبا

.استحدسقابل

این.دگیرنمیخودارزفروشبهتصمیمزیادیافرادکهزمانیآنیعنی.استپامپماجرایدیگرطرفدامپ
آنبرایرافضاحالت،این.آمدخواهدپاییننظرموردارزقیمتوشودمیآنبازاروارزارزشافتباعثکار

.کندمیبازبخرند،راارزیککمقیمتباخواهندمیکهکسانیازدسته

Marginتریدینگمارجین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Tradingکاربردیچهوچیست
دارد؟

در.ندکنمیضررندارند،تکراریاشتباهاتوهاهجمهاینمورددرکافیاطالعاتکهافرادیتنهابین،ایندر
میشسوارآورندمیدرسرخوباستراتژیاینازکههاییآنواستپایینمافلکوچرخواگناینجااصل
.برسنداوجبهتاشوند

یکشناسوظیفهووجدانباگذارسرمایهافرادازبسیاریبرایدامپوپامپحالتدرسودکسبشیوه
باوویدنشهاهجمهایندرگیرتاکنندمیتوصیههمیشهآنهارو،ایناز.آیدمیحساببهاخالقیغیرحرکت
ایندرتاکندمیکمکترتجربهکمکاربرانبههماین.دهیدانجامرااقدامیروزبهاخبارواطالعاتبررسی

زیردارنمودرشما.گذاشتنخواهدبازدرآمدکسبشیوهاینبرایراسودجویاندستهمونکنندضرربازار
.کنیدمشاهدهعینهبهراقیمتافتواوجاینتوانیدمی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/margin-trading/
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کشند؟میطولچقدردامپوپامپ

یاشخصکردیم،اشارهکههمانطور.استبرزماندیجیتالارزیکقیمتافزایشیاوافتروندشدنطی
هدفبا،دهندمیانجامتبلیغاتوگیرندمینظردرراخاصیاستراتژیهاپروژهدستاینبرایکهاشخاصی

.روندمیآنسراغبهمدتبلندنتیجهدریافت

چندتنهااستممکنآنهاازبرخی.گرفتنظردرآنهارسیدننتیجهبهبرایواحدزمانیکتواننمیبنابراین
وصمشخهدفیکبهقطعطوربهمفاهیمدستاین.بردمیزمانهاماهدیگربرخیوبکشندطولساعت

بلیغاتتیامجازیفضایدرراهاییهجمهیاتبلیغاتتوانمیآنبراساسکهداردنیازشدهتعیینقبلاز
.نموددرگیرراآنباناآشنایافعالافراداکثریتونمودایجادسنتی

شود؟میایجادپامپودامپچگونه

رابطهاینردآشکاروواضحنمونهیک.هستندهاطرحدستایندربازیگرانمهمترینواولینگذارتاثیرافراد
وموثرافرادها،طرحاینواسطهبهوشدندانجاممرتبه17دامپوپامپطرح،2018سالدر.داردوجود
Cloakمثلمعروفهایشرکتازبسیاری.رسیدندتوجهیقابلسودبهآنهاسرپشتمهم Coinازیکیدر
بهرادهیسودوفروشزمانبودتوانستهمدیاسوشالهایبسترطریقازوداشتبسزایینقشهاطرحاین

.کنداعالمخودکنندگاندنبالوکاربران

پیدایغاتیتبلوهاپیامچنیناگررو،ایناز.نیستسختچندانمورداینمثلمتعددیتشابهاتکردنپیدا
افرادبرایکهتاساساسوپایهبیتبلیغاتسرییککهشویدمتوجهتوانیدمیسادهجستجویکباکردید،

انسشتوانندنمیدارند،قرارترپایینهایجایگاهدرکهآنهاییوداردسودآوریزمینهایندرفعالوموثر
.باشندداشتهچندانی

آنمعایبومزایابررسیوهیوبیHuobiصرافیآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

تشخیصونداردوجودشدهگفتهموردمانندنظرموردطرحبودنپامپیادامپازردیهممواردبرخیدر
کارفرمایانازبسیاریکهاستپیچیدهنظراینازموضوعاین.استسختکمیهاطرحمدلایندادن

ودسپیدرتوانندمیخاصطیفیکدربودنمحدودوبودنکوچکدلیلبهرمزنگاریارزهایهایشرکت
.برآیندهاطرحاینواسطهبهجویی

یکهبتنهاونیستپیچیدهچندانآنهابرایمضاعفهیجانوهجمهکردنواردوکردندستکاریرو،ایناز
بهراارکبعدوشوندپامپطرحواردتوانندمیراحتیبهواسطهاینبهآنها.داردنیازمشخصریزیبرنامه
.برساننددامپمرحله

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/huobi-exchange-training/
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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

چیست؟طرحدوایندراصلیبازیکنانازمنظور

کنارردهادهندهترویجها،تریدرگروه.هستندافرادازدستهچندطرحاینورقابتایندراصلیبازیکنان
!هاگذارسرمایهوهاتریدر

.هاذارگسرمایهوهاتریدریعنیهستنددومگروهدهندگانبازیهادهندهترویجوهاتریدریعنیاولدسته
کنند؛میدنبالرامشخصهدفیکودارندخبرپامپودامپهایطرحازکههستندافرادیاولینآنها

.بدهدنتیجهتابکشدطولماهچندتاساعتچندتواندمیکههدفیهمانیعنی

وندارندرازمینهنایدرکافیتجربهکهاستکسانیسمتدهندهترویجافرادتوجهبیشترینونفوذبیشترین
ارائهوتبلیغاتباوروندمیآنهاسمتبهپس.اندشدهدیجیتالارزهایگذاریسرمایهحوزهواردتازگیبه

راطهرابایندرکافیتجربهکهافراددستهاین.دارندنظرشانموردطرحبهآنهاتشویقدرسعیاطالعات
راآنهاچون)دهندانجامراکارهاییدهندگانترویجراهنماییبراساستاکنندمیتالشهموارهندارند،

!استحدسقابلهمنهایینتیجهو(دانندمیمتخصص

بهراجعبهتریدیدتاکنیدمشاهدههمکنارمرحلهسهدررادامپوپامپمراحلزیرتصویردرتوانیدمیشما
چندینتوانندیمپامپطرحدهندگانترویجکهگرفتکمدسترانکتهایننبایدالبته.کنیدپیداطرحدواین
.نیستکند،میفعالیتتنهاییبهکهیکتاشخصیکلزومانظرموردمروجوباشندگروهیکبهمتعلقنفر

http://www.omidfadavi.me/
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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

پامپطرحوجودهایشانهن

زیانوررضدرگیرراآنهاوگرفتهرازیادیافراددامنتواندمیکهکنیمتصوربیمارییکماننداگرراپامپ
یکسانعوسیوبزرگپروژههردرتقریباکهکنیمتعیینهایینشانهآنبرایتوانیممیکند،خودنهایی

.دارندچارچوبیکوهستند

کشنظرمورددامپوپامپطرحدهندهترویجسخنانوهاتوصیهبهبایستمیها،نشانهایندیدنبا
میوشدهریپیشگیشودشماگیرگریباناستممکنآیندهدرکهمشکالتیشک،اینآمدنپدیدبا.کرد

رویبرحثباصلیفوکوسمطلبجایاینبهتااینکهکما)کنیدگذاریسرمایهبیشتریآگاهیباتوانید
.(بسواستکاربرانآگاهی

قدمبهقدمصورتبهارزجوباکارآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

راآنتوانمیکجااز.استشدهریزیطرحکوینبیتمثلبزرگکوینیکپامپکهکنیدتصورمثال
:کنیمبررسیراهانشانههمبابیاییدداد؟تشخیص

بخصوصارزیکمورددرکهافرادازگروهیتاییدموردورسمیهایرسانهدرمتعددمقاالتارائه•
.شودمیمنتشر

خریدبهاقدامشخصی،(زدیممثالکهکوینبیتهمان)ارزیکمورددربیشتراخبارآمدنپدیدازقبل•
.شوندمیترغیبخریداینبههمبقیهواستکردهزیادمقداربهآن

اهرباتواسطهبهاصلی،بازیکنانسمتازنظرمورددیجیتالارزخریدرونددرهامحدودیتاعمال•
پایینوباالحالدرنظرمورددیجیتالارزارزشکهکننداعالمکاربرانبهاینکهبرایاست؛عادیامری
.استشدن

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/arzjoo-exchange/
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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

پیداگرایشآنبهخبریهایرسانهکمکبهکهخصوصبهارزیکبهمردمازوسیعیگروهنظرجلب•
.گرفتجدیراآنبایدکهاستپامپطرحبرایهاابزارترینمهمازیکیاین،.اندکرده

متوجهسادگیبهببیندرامشابهمواردیاهاسیگنالاینداشتهفعالیتحوزهایندرکهتجربهباشخصیاگر
.کندآغازراخودگذاریسرمایهاولموجبهورودباتواندمیوشدخواهدنظرموردارزپامپودامپطرح
عوسیوگستردهطوربهرانظرموردارزهاپامپرکهشودمیاطالقزمانیبهواقعدرطرحایندراولموج

.کنندمیخریداری

آنمتوجهتوانمیدقیقرصدباومتعددهایتجربهطیامانیست،سادگیاینبهاولموجشناساییالبته
میقراراستفادهموردهاتریدرتوسطکهداردوجودهمروشاینمشابهدیگریهایراهحال،اینبا.شد

چطور؟اما.گیرد
کارینا.کنیدبررسیراآنهااطالعاتوباشیدعضوپامپهایگروهدرکهاستاینهاروشاینازیکی•

درتربیشاطالعاتکسببرایتنهاودهدنمیپامپموجوهجمهیکدرشرکتبرایشمابهلزومی
.استمفیدرابطهاین

نظارتیخاصهایسرویسکمکبادیتاکوینمثلهاارزهایپامپکردندنبال•
Yobitمثلدیجیتالارزیکپامپطرحروندکردندنبالبرایخاصرباتیازگرفتنکمک• Bot.

بهاالبقیمتباها،سفارشنوعاینثبت.داردوجودمعلقسفارشایجادامکانهاصرافیازبرخیدر•
توانیدمیشمانبود،کاردرافزایشیاگراما.(باشدپامپنظرموردطرحاگر)دهدمیجوابشما

رابازارروندیزآنالتواناییکهکسانیومجربهایتریدبرایروشاین.کنیدکنسلراتانمعلقسفارش
باواستدرصد5پامپهایطرحدرعادیگذاریسرمایهسودکلی،طوربه.استمناسبدارند

.آوریدمیدستبهباالتریسودبیشتر،گذاریسرمایه

http://www.omidfadavi.me/
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+د؟شومیانجامچطوردیجیتالارزتریدازدرآمدکسب:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

معایبومزایا

گیرد؟میراپامپودامپهایطرحجلویچیزیچه

چهامرنایبرایشدهاندیشیدهتدابیراما.شدخواهدمرجوهرجدچارقطعاواسطه،اینبهکریپتوبازارهدایت
کریپتوبازاردرمرجوهرجبدونومشخصجریانیکایجادوجلوگیریبرای2018سالازاست؟بوده

.(ADAM)شدایجادکریپتوییداراییهایبازاراتحادیه
در.گرددبرآنبهامنیتویابدکاهشبازاردرفلکیوچرخشدهیادهایدستکاریتاکردکمکاتحادیهاین

طبقورندداقوانینسرییکهاصرافیهمهنهایتدر.شدتعیینموضوعاینبرایضوابطیوقوانیننتیجه
.کنندمیعملآن

تنهاوکرداداعتمصرافیهربهنبایدکهکندمیتوصیه(آمریکامبادالتوامنیتکمیسیون)SECهموارهاصوال
کنند،نمیاررفتقانونیروالیکطبقکههاییصرافیازبسیاری.دارندراالزموکافیاعتبارهاصرافیازبرخی
.شوندمیبندیدستهمعتبرغیرهایصرافیجزءدقیقا

شتریانمفروشوخریدهایدرخواستفقطهاکوینوهاتوکنازبسیاریپولشوییضدقوانینرعایتبرای
Knowطبقراشدهشناسایی your clientخالصهطوربهیاKYCنقضواسطهاینبهتاکنندمیقبولرا

KYCانینقوباابتدادارندرارابطهایندرگذاریسرمایهقصدکهافرادیازبسیاری.نگیردصورتقوانیناین

.باشندداشتهمختلفارزهایرویگذاریسرمایهبتوانندتادهندتطبیقبایدراخود

سالونسکمافرادورودازابتدادرتاکندمیکمکشناساییایناست؟دلیلچهبهشناساییاینانجاماما
وهبرداریکالانگیزهیااندشدهواردکشوریکبهقانونیغیرصورتبهکهمهاجریافرادیا(قانونیسنزیر)

میعملبهجلوگیریافرادماندنناشناسازحتیامراین.شودجلوگیریحوزهایندردارند،جنایتوجرم
.یابدمیکاهشهکبهمربوطهایفعالیتنتیجهدروآورد

هرکهبدانیداستجالببرسیم،دیجیتالهایارزبازاردربیشتریثباتبهتاکندمیکمکقوانینایناعمال
وجرمیاشودمیانجامزمینهایندرمتعددیهایآپدیتچونشوند،میرسانیروزبهقوانیناینساله

.شودمیحسبیشترقوانیناینمورددربازنگریبهنیازوافتدمیاتفاقمختلفیهایجنایات

ایه گذاران البته با وجود این قوانین برخی صرافی ها هستند که از آنها سر باز میزنند و موجب ضرر دیدن سرم
د شده، به جز قوانین یا. با این حال، تحقیقات اولیه کمک می کند تا در دام آنها گرفتار نشوید. می شوند

.  منتشر کرده استIPOنام خالصه ی تحتیک سری قوانین  SECسازمان

http://www.omidfadavi.me/
https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourclient.asp
https://omidfadavi.me/trade-income/
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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

مروزیادیجیتالهایارزحوزهدرهاخرابکاریازتاهستندمربوطعمومیاولیهعرضههایقانونبهقوانیناین
.پذیرندصورتامنیتباواخالقیصورتبهمبادالتتاکنندجلوگیری

!کنیددریافترایگانراتلگرامگرامارز:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

گذارانایهسرمسمتبههاتوجهعمدهرو،اینازهستندمخالفمتمرکزغیربالکچینباقوانینایناینکهبا
باالترخاطراطمینانوبیشترامنیتبرایجدیدقوانینگرفتننظردرواعمالبهبهتریدیدازبایدآنها.است
.استطبیعیامریوشودنمیپذیرفتههمهتوسططبعاکهکنندنگاه

کدامند؟هاپامپانواع

:دارنداصلینوعدوهاپامپ

.دفعالنآندرزیادیهایتریدوشودمیارزشباکوتاهیمدتدرنظرمورددیجیتالارز:مدتکوتاه•
میعالماآنبرایقوانینیوشودمیپیگیریروزچندتادیجیتالارزیکبرایپامپنوعاین:مدتدراز•

.شوندمیتعیینآنبرایمطمئنارزهایوشودمیارائهآنمورددرمتعدداخبار.شود

نزدیکازپامپیکجریانبررسی

نخست،نیرسااطالعدرکهبدانیدبایداولوهلهدرگیردمیصورتچگونهپامپیککهبدانیدخواهیدمیاگر
زمانیکدر)کنندمیخریداریرانظرموردارزرمزدهندگانترویج.شودمیاعالمآنصرافیآدرسوارزنام

.کندپیداافزایشآنقیمتنخستموجطیتا(خاص

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/gram/
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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

تالدیجیارزرشددلیلبرایموجوداطالعاتازهادهندهترویجوشودنمیارائهپامپمورددرخبریپوشش
پس!آناندهندگتوسعهتوسطارزرمزرسانیروزبهمثلاست؛ساختگیاطالعاتاین.برندمیبهرهنظرمورد

ایهکانالمثل)اجتماعیهایشبکهدررااطمینانقابلارزرمزمورددراطالعاتیکنندگانترویجاین،از
.دگوینمیدومموجاینبه.کنندجلبخودسمتبهراخردگذارانسرمایهتاکنندمیارائه(تلگرامی

ارزوشفرزماندهندهنشانکهدهندمینشرخودکانالدرراهاییسیگنالآنهاگذاری،سرمایهشروعازپس
هماناوقعمبهواکنشعدموشودمیمواجهافتباارزنرخسپس.استمناسبترقیمتبانظرمورددیجیتال

.هماناضررو

http://www.omidfadavi.me/
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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

Eثالم Coinارزتبیسجایگاهبهارزاین.بودناشناختهاینکهباکند،رشددرصد4742توانست2019سالدر
مثلهستند،فعالتلگرامدرحوزهایندرمتعددیفعالهایگروه.شدواردبرترارزصدوبرتر

Big Pump Signalعالفافرادومدیران.شوندمیهنگفتمعامالتوهاطرحاینرسیدننتیجهبهباعثکه
.استتوجهقابلبسیارآورندمیدستبهکهسودیامانیستندمشخصگروهایندر

http://www.omidfadavi.me/
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پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

نهاییبندیجمع

.مکنیشرکتموجیکدرعاقالنهونزنیمدامندامپوپامپهایطرحبهتاکندمیکمکآگاهیافزایش
میوردمایندرسودجویاندادنجوالنباعثگاهیندارد،وجوددیجیتالهایارزبرایکاملیوکلیقانوناینکه
.اندقانونیغیرنتیجهدروندارندتفاوتیقماربافلکیوچرخهایطرحاین.شود

:منابع

https://en.wikipedia.org/

https://www.investopedia.com/

http://www.omidfadavi.me/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pump_and_dump
https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourclient.asp

