
به نام خداوند جان و خرد 
سالم من پدر پولدار نويسنده و راهنماى شما در بازى گردش مالى هستم. از 
اينكه به واسطه انتخاب اين بازى، تصميم به يادگيرى مهارت هاى مالى گرفته ايد 
بسيار خرسندم و در همين ابتداى كار اين نويد را به شما مى دهم كه با تكرار 
هر چه بيشتر اين بازى، به زودى از چرخة واقعى زندگى خود نيز خارج شده 
را  تا شما  است  اين  من  وظيفة  گرفت!  خواهيد  قرار  آفرينى  ثروت  مسير  در  و 

كنم.  راهنمايى  بازى  انتهاى  تا  ابتدا  از 
پولهاى  بانكدارى  ضمن  اينكه  يعنى 
شما، راهنمايى الزم از چگونگى اجراى 
انگيزه، انرژى و توانايى شما تا  بازى، 
كه  نمايم،  ارايه  را  بازى  در  نهايى  ُبرد 
به اين كار ”ُكوچينگ“ مى گويند! بخش 
عمده اى از آموزش هاى ُكوچينگ كه در 
را مى توانيد در  اين كتابچه آمده است 
زندگى واقعى خود بكار گيريد چرا كه 
هدف نهايى پدرپولدار در اين مجموعه 
زندگى  چرخه  از  را  شما  كه  است  آن 
واقعى خود، كه در آن گرفتار شده ايد، 

خارج كند!

موفق و ثروت آفرين باشيد. 
پدرپولدار



واقعى  زندگى  از مسير  نمادى  كه  مى باشد  دو مسير  مالى شامل  گردش  بازى 
مردم است!

مسير اول: 
چرخة زندگى دايره اى شكل وسط صفحة بازى كه نماد چرخة زندگى است، جايى 
كه بيشتر مردم زندگى خود را در آن سپرى مى كنند! هدف اوليه بازى خروج از 

اين چرخه و رسيدن به آرزو مى باشد.
مسير دوم:

بازى كه در حاشية صفحه اصلى قرار دارد نماد مسير ثروت آفرينى ست كه تنها 
بخش اندكى از افراد جامعه در آن قرار دارند. هدف دوم اين بازى افزايش مهارت 

سرمايه گذارى تجارى و ثروت آفرينى در اين مسير است.

آموزش سريع شروع بازى
1- شغل خود را بين كارت هاى مشاغل بطور شانسى انتخاب كنيد.

2- اطالعات مربوط به شغل و هويت خود را در كارت بازى وارد نماييد. 
3- متناسب با خانه آرزوهاى موجود، يك آرزو را انتخاب كنيد.

4- هر يك از مجموعه كارت هاى بازار، معامالت كوچك، هزينه هاى غير ضرورى 
ومعامالت بزرگ را بُر زده و در محل مخصوص خودش در صفحه بازى بگذاريد. 

5- از بانكدار، پول مورد نياز براى شروع بازى را دريافت نماييد. 
6- مهره هاى بازى را انتخاب و تاس بياندازيد. 

7- از محل شروع بازى حركت خود را مطابق با حركت عقربه هاى ساعت شروع 
نماييد.

8-با قرار گرفتن بر روى هر يك از خانه هاى چرخة زندگى مطابق دستورالعمل 
آن بازى كنيد و پس از مطالعه كارت، آن را زير كارتهاى مشابه قرار دهيد.

9- بايد با انجام معامالت كوچك و بزرگ درآمد غير فعال خود را از هزينه هاى 
هر ماه تان بيشتر كنيد. 

10- تمامى تغييرات حين بازى را در كارت بازى وارد نماييد. 
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قسمت هاى مختلف صفحة بازى
همانطور كه گفته شد بازى گردش مالى دو قسمت يا مسير دارد و به همين جهت 

شما بايد دو هدف عمده براى برنده شدن را دنبال كنيد:
1- خروج از دايرة چرخه زندگى و خريد خانة آرزو (رسيدن به آرزو)

شما در صورتى برنده خواهيد شده كه زودتر از ساير بازيكنان به خانه آرزوى 
خود رسيده و آن را خريدارى كنيد. براى اين كار ابتدا بايد از دايرة چرخه زندگى 
خارج شويد. يعنى به واسطه انجام معامالت كوچك و بزرگ، درآمد غير فعال 
ايجاد كرده به حدى كه درآمد غيرفعال تان از هزينه هاى هر ماه تان بيشتر گردد.

2- درآمد غير فعال بسيار باال
همچنين در صورتى برنده خواهيد شد كه بتوانيد پس از قرار گرفتن در مسير 
ثروت آفرينى، با انجام سرمايه گذارى هاى پرسود (خريد خانه هاى سبز رنگ در 
مسير ثروت آفرينى) مبلغ 3000.000.000 تومان به نقدينگى  (پول در گردش) هر 

ماه خود بيافزاييد.

نكتة پدر پولدار
 اگر مى خواهيد از چرخة زندگى در بازى گردش مالى خارج شويد، بايد درآمد 
غيرفعال شما از هزينه هايتان بيشتر باشد. به همين منظور توصيه مى شود در 
مواردى سرمايه گذارى فرماييد كه پول در گردش بيشترى براى شما ايجاد كند.

 هنگام رسيدن به كادرهاى موقعيت طاليى و مخارج پيش بينى نشده، خونسردى 
خود را حفظ كرده و آنرا با صداى رسا براى ديگر بازيكنان بخوانيد و توجه 

داشته باشيد كه اين كارت ها ممكن است وضعيت مالى شما را تغيير دهد.
مبذول  را  كافى  دقت  هنگام سرمايه گذارى  بازى،  در  عدم ورشگستگى  براى   

فرماييد.
استراتژى  بتوانيد  تا  باشيد  داشته  سرمايه گذارى  در  منعطف  برنامه هايى   

3سرمايه گذارى خود را با وضعيت بازار تطبيق دهيد.
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آماده سازى براى شروع بازى

در شروع بازى چند چيز را بايد مشخص كنيد:
1- شغل، ميزان درآمد و مقدار 
هزينه هايتان بايد مشخص شود. 
بين كارت هاى  از  اين كار  براى 
شانسى  بطور  را  يكى  مشاغل 
انتخاب كنيد. هر يك از شغل هاى 
و  حقوق  داراى  فرض،  پيش 
مى باشد  مشخصى  هزينه هاى 
را شروع  بازى  آنها،  كه مطابق 
از  پس  واقع  در  كرد.  خواهيد 
در  شما  هويت  شغل،  انتخاب 

بازى مشخص مى شود.
در  هويت شما  آنكه  از  پس   -2
بازى مشخص شد به عنوان يك 
نيز  را  خود  آرزوى  بايد  فرد، 
از  اين كار  مشخص كنيد. براى 
خانه هاى  در  كه  آرزوهايى  بين 
ثروت  (مسير  رنگ  صورتى 
آفرينى) قرار گرفته است يكى را 

مشخص نماييد.
براى  كه  باشد.  اقيانوس“  در  ” غواصى  آرزوى شما  است  ممكن  مثال  به طور 
رسيدن به آن ابتدا بايد از چرخه زندگى خارج و پس از قرار گرفتن در مسير 

ثروت آفرينى، اقدام به خريد آن كنيد.
عمليات  بر  نظارت  شما،  از  كدام  هر  مى دهيد،  انجام  نفره  دو  را  بازى  اگر   -3
تا  باشد  كامًال  بايد حواس تان  داشت.  خواهد  عهده  به  را  مقابل  نفر  حسابدارى 
در هر يك از عمليات هاى بازى، تغييرات مربوط را به درستى انجام دهيد (هم 
خودتان و هم بازيكن مقابلتان كه در بازى به عنوان حسابدار آن نيز نقش ايفا 
كار  بازيكن،  هر  راست  نفر سمت  كنيد،  مى  بازى  نفره  چهار  هم  اگر  مى كنيد). 

نظارت بر عمليات هاى حسابدارى آن شخص را به عهده خواهد داشت.
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هر بار كه بازى را انجام مى دهيد بايد تا انتها، يك كارت بازى در اختيار داشته 
باشيد كه اطالعات حين بازى را در آن وارد كنيد. با اين كار، مهارتهاى حسابدارى 
شخصى و مديريت مالى كه فراگيرى آن جزو مهم ترين اهداف اين بازى است را 

خواهيد آموخت.
د.
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و  برداشته  بازى“  ”كارت  برگه  يك  آرزويتان  و  شغل  شدن  مشخص  از  پس 
اطالعات مربوط به شغل تان را در آن وارد نماييد.

دقت داشته باشيد كه كارت بازى دوطرف است. طرف اول آن مربوط به مسير 
با عبارت شادباش  يا همان چرخة زندگى است و طرف دوم آن كه  بازى  اول 

شروع مى شود، مربوط به مسير دوم بازى (مسير ثروت آفرينى) مى باشد.
از آنجا كه اطالعات وارد شده در كارت بازى همانند زندگى واقعى، دائمًا در حال 

تغييرات است حتمًا از مداد و پاكن استفاده شود.
قسمت درآمدهاى غير فعال، قسط وام بانكى و هزينه هاى فرزند در ابتداى بازى 
تغيير  آنها  ارقام  با موقعيت هاى مختلف  بازى متناسب  صفر مى باشد. در طول 

خواهد كر
شروع بازى

تعداد  (اگر  كنيد  دريافت  پدرپولدار  بانكدار  از  را  بازى  شروع  براى  اوليه  پول 
بازيكنان كم است و بانكدار نداريد يكى از دو بازيكن مسئوليت نگهدارى، دريافت 
با پول هاى  باشد كه  به عهده گرفته و دقت داشته  بانك را  و پرداخت پول هاى 

مربوط به خودش قاطى نشود).
پول اوليه براى هر شخص شامل:

يك: مقدار درآمد، منهاى هزينه هاى زندگى اش مى باشد (در مثال فوق كه شغل 
اين رقم 7.200.000 تومان مى باشد) در چرخة زندگى  بازيكن فيلمبردار است 
هر بار كه بر روى خانه ”حقوق ماهيانه“ قرار گرفته يا از آن عبور كرديد بايد 
اين مبلغ را دريافت نماييد. دقت داشته باشيد كه اگر در خانه حقوق ماهيانه قرار 
گرفتيد يا به خاطر عددى كه آورديد از روى آن گذشتيد، اما فراموش كرديد كه 
حقوق تان را از بانك دريافت كنيد و پس از بازى كردن بازيكن مقابل يادتان افتاد، 

ديگر حقوق آن مرحله را از دست داده ايد.
دو: مقدار پس انداز كه بر روى كارت شغل درج شده است (در مثال فوق پس انداز 
فيلمبردار 6.550.000 تومان مى باشد كه با رقم 7.200.000 تومان جمع مى شود) 
دقت داشته باشيد كه مقدار پس انداز تنها يك بار به هنگام شروع بازى، به همراه 

مقدار خالص درآمد پرداخت شده و جز حقوق ماهيانه هر ماه شما نيست.
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پس از آنكه پول اوليه براى شروع بازى را دريافت كرديد، مهرة خود را انتخاب 
و بر روى خرگوش كه در حال رفتن به چرخه زندگى است قرار دهيد.

كارت هاى بازار، هزينه هاى غير ضرورى، معامالت بزرگ و معامالت كوچك را 
متناسب با رنگ شان بر روى صفحه بازى قرار دهيد.

حاال تاس را انداخته تا بازيكن شروع كننده با عدد بيشتر مشخص شود. نفرات 
سمت راست به ترتيب تاس انداخته و بازى را در چرخه زندگى مطابق با حركت 
عقربه هاى ساعت ادامه مى دهند. با هر بار تاس انداختن بر روى يكى از خانه هاى 

چرخه زندگى قرار مى گيريد.
در ادامه در مورد خانه هاى چرخه زندگى توضيح خواهم داد.
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راهنماى خانه هاى موجود در چرخه زندگى
خانة حقوق ماهيانه

با هر بار قرار گرفتن در خانه حقوق ماهيانه و يا رد شدن از آن مقدار پول در 
گردش ماهيانه خود را كه در كارت شغل تان مشخص شده بود را از بانك دريافت 
مى كنيد. در طول بازى اگر اين مقدار منفى شود بايد آن را به بانك پرداخت كنيد. 
همچنين اگر فراموش كنيد كه حقوق ماهيانه تان را از بانك دريافت كنيد، پس از 
تاس انداختن بازيكن بعدى، فرصت دريافت حقوق را از دست خواهيد داد. بايد 
مانند يك كارمند حواس تان  شش دانگ به زمان دريافت حقوق هر ماه تان باشد!

خانه موقعيت طاليى
هر بار كه در خانه موقعيت طاليى قرار مى گيريد، مى توانيد 

يك معامله يا خريد انجام دهيد. اگر پول و تجربه كمى 
 50 (زير  كوچك  معامالت  كارت هاى  از  داريد 

مليون تومان) و در ادامه ازكارت هاى معامالت 
بزرگ (باالى 60 مليون تومان) برداشته و با 

صداى بلند بخوانيد. برخى از كارت ها به 
ساير بازيكنان نيز امكان معامله مى دهد. 
در صورتى كه در كارت مشخص شده 
خود  معامالت  كارت  مى توانيد  باشد 
بازيكنان  ساير  به  توافقى  قيمت  به  را 
كه  موقعيت طاليى  از  آنها  تا  بفروشيد 
بازيكنى  كنند.  استفاده  بوده  براى شما 
لحظه  همان  بايد  مى خرد  را  كارت  كه 
اقدام به معامله نمايد و با خريد هر يك 
از كارت ها، مبلغ آن را به بانك بپردازيد.

خانه بازار
در خانه بازار مى توانيد دارايى هاى خود كه قبًال 

به واسطه كارت هاى معامالت كوچك و بزرگ خريده 
بوديد را به خريداران (بانك) بفروشيد. وقتى روى خانه 

بازار قرار گرفتيد يك كارت برداشته و با صداى بلند بخوانيد، 
چرا كه ديگر بازيكنان كه صاحب دارايى اشاره شده در كارت هستند و نيز 
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مى توانند كارت (دارايى) خود را به قيمت تعيين شده به خريدار (بانك) بفروشند. 
در انجام خريد و فروش دارايى ها، حتمًا خاطرتان باشد كه تغييرات الزم را در 

كارت بازى تان اعمال نماييد.
خانة هزينه هاى غير ضرورى و هيجانى

اتفاق  يا خريدهاى هيجانى  پيش بينى نشده  در چرخة زندگى معموًال هزينه هاى 
مى افتد. با قرارگرفتن بر روى اين خانه، يك كارت برداشته و مطابق هزينه انجام 
شده، مبلغ  آن را به بانك بپردازيد. يادتان باشد در اين بازى اجراى دستورالعمل 

كارت هاى بازار اجبارى مى باشد.
خانه بيكارى موقت

اگر بر روى اين خانه قرار گرفتيد به اين معنى ست كه يك ماه بيكار شده و بايد 
هزينه هاى كل يك ماه خود را به بانك پرداخت نماييد. همچنين دو نوبت بازى را 

نيز از دست مى دهيد.
توجه: اگر در خانه بخشش كار نيك انجام داده ايد با اين بيكارى تاثير آن از بين 
مى رود عالوه بر اين با قرار گرفتن در خانة تولد فرزند هزينه هاى يك نفر، به 
جمع هزينه هاى شما اضافه شده و از مقدار حقوق ماهيانه تان كسر خواهد شد 
(حداكثر هزينه 3 فرزند) هزينه فرزند هريك از بازيكنان بر روى كارت شغلى كه 
در ابتداى بازى مشخص شده بود آمده است (در مثال شغل فيلمبردار هزينه هر 
فرزند 1.100.000 تومان مى باشد) حتمًا خاطرتان باشد تغييرات مربوط به مقدار 

هزينه ها و پول در گردش ماهيانه را در كارت بازى اعمال نماييد.
خانه بخشش

به قول پدرپولدار يكى از قوانين جهانى ثروت آفرينى، بخشش است. با اين حال 
بخشش امرى كامًال اختيارى است. با قرار گرفتن در خانة بخشش، مى توانيد 10 
درصد از در آمد كل يك ماه خود را بخشيده (به بانك بپردازيد) و به پاس اين 
كار نيك، در سه نوبت بعدى بازى، دو تاس هم زمان انداخته و به ترتيب هر دو 

عدد را بازى كنيد.
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پس از خريد ملك، تغييرات زير را در كارت بازى وارد كنيد
در ستون دارايى ها زير امالك و مستغالت يادداشت كنيد:

1- نام و نوع ملك خريدارى شده.
2- مقدار پول نقد پرداخت شده بابت ملك.

3- قيمت كلى ملك.
 در ستون بدهى ها زير امالك و مستغالت يادداشت كنيد:

4- نام و نوع ملك و ميزان وام متعلق به آن.
در ستون درآمدها زير امالك و مستغالت يادداشت كنيد:

5- نام و نوع ملك خريدارى شده.
6- مقدار پول درگردشى كه آن ملك ايجاد مى كند.در قسمت چپ كارت بازى ارقام زير را كم يا زياد 

كنيد:
7- مقدار پول در گردش ماهيانه به درآمد غير فعال تان. 

8- مقدار پول در گردش ماهيانه به درآمد كل.
9- مقدار پول در گردش ماهيانه به گردش نقدينگى ماه تان.

دقت داشته باشيد پرداخت اقساط وام در پول در گردش آن محاسبه شده است.
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پس از فروش ملك، تغييرات زير را در كارت بازى وارد كنيد
ابتدا بازپرداخت خود را حساب كنيد يعنى وام امالك را از قيمت فروش كم كرده و باقيمانده را از بانك 

دريافت كنيد. اگر باقيمانده منفى است بايد آن را به بانك پرداخت كنيد.
در ستون دارايى ها زير امالك و مستغالت يادداشت كنيد:

1- نام و نوع ملكى كه فروختيد
2- پول نقدى كه بابت خريد ملك پرداخت كرده بوديد

3- قيمت ملك فروخته شده
در ستون بدهى ها زير امالك و مستغالت يادداشت كنيد:

4- نام، نوع ومقدار وام ملك فروخته شده
در ستون درآمدها زير امالك و مستغالت وارد كنيد.

5- نام و نوع ملك فروخته شده
6- مقدار پول در گردش

در قسمت چپ كارت بازى ارقام زير را كم كنيد:
7- مقدار پول در گردش ماهيانه از درآمد غير مالتان

8- مقدار پول در گردش ماهيانه از درآمد كل تان
9- مقدار پول در گردش ماهيانه از گردش نقدينگى ماهيانه تان.
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پس از خريد سهام، تغييرات زير را در كارت بازى وارد كنيد
در ستون دارايى ها زيرعنوان سهام يادداشت كنيد:

1- نام و نوع سهام خريدارى شده
2- تعداد سهام خريدارى شده

3- قيمت هر سهم
4- مبلغ سود نقدى (در صورت وجود شرايط سهام)

در سمت چپ كارت بازى ارقام زير را اضافه كنيد:
5- مقدارسود نقدى به درآمد غير فعال تان

6- مقدار سود نقدى به درآمد كل تان
7- مقدار سود نقدى به گردش نقدينگى ماهيانه تان
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پس از فروش سهام، تغييرات زير را در كارت بازى وارد كنيد
ابتدا قيمت فروش سهام را محاسبه كرده و پول آن را از بانك دريافت نماييد:

(تعداد سهام ضرب در قيمت فروش هر سهم مساوى  است با قيمت فروش)
در ستون دارايى ها زير عنوان سهام وارد كنيد:

1- نام و نوع سهام خريدارى شده
2- تعداد سهام خريدارى شده

3- قيمت هر سهم
4- مبلغ سود نقدى (در صورت وجود شرايط سهام) در سمت چپ كارت بازى ارقام 

زير را كم كنيد:
5- مقدارسود نقدى از درآمد غيرفعال تان

6- مقدار سود نقدى از درآمد كل تان
7- مقدار سود نقدى از گردش نقدينگى ماهيانه تان
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تولد فرزند
پس از آنكه بر روى خانه تولد فرزند قرار گرفتيد تغييرات زير را در كارت بازى خود 

اعمال نماييد:
1- تعداد فرزند را افزايش دهيد (خاطرتان باشد در اين بازى تنها هزينه هاى 3 فرزند 
محاسبه مى شود و اگر بعد از سومين فرزند باز هم در خانه تولد فرزند قرار گرفتيد 

هيچ تغييرى شامل حال شما نخواهد شد)
افراد  2- هزينه هاى هر فرزند را در قسمت هزينه ها اضافه كنيد. (هزينه هاى فرزنداِن 

با مشاغل مختلف تفاوت دارد. در كارت شغل مقدار هزينه فرزند مشخص شده است)
3- هزينه هر فرزند را از مقدار گردش نقدينگى ماهيانه تان كم كنيد. (از اين پس، مقدار 

هزينه فرزند از حقوق ماهيانه تان كسر مى شود)
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دريافت وام
در صورتى كه از بانك وام گرفتيد تغييرات زير را در كارت بازى خود اعمال نماييد:

1- مقدار وام دريافتى را به ستون بدهى هاى تان اضافه كنيد.
2- قسط وام بانكى را به هزينه هاى تان اضافه كنيد. (قسط وام بانكى 10 درصد مقدار 

وام گرفته شده مى باشد كه تا زمان
تسويه وام بايد محاسبه شود)

3- مقدار قسط وام بانكى را به هزينه هاى تان اضافه كنيد.
4- مقدار قسط وام بانكى را از مقدار گردش نقدينگى ماهيانه تان كم كنيد. (از اين پس، 

مقدار هزينه فرزند از حقوق ماهيانه تان كسر مى شود)
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تسويه حساب و پرداخت كامل بدهى ها
در صورتى كه بدهى را تسويه كرديد تغييرات زير را در كارت بازى خود اعمال نماييد:

1- بدهى تسويه شده را از ستون بدهى ها پاك كنيد.
(در مورد وام بانكى موارد مختلف را تصحيح كنيد)

2- بازپرداخت بدهى را از ستون هزينه هاى خود پاك يا تصحيح كنيد.
3- مقدار هزينه كل را تصحيح كنيد.

4- مقدار گردش نقدينگى ماهيانه (حقوق دريافتى) را تصحيح كنيد.
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ورشكستگى
در صورتى كه با قرار گرفتن يا رد شدن از خانه دريافت حقوق، مقدار نقدينگى ماهيانه 
(پول در گردش ماهيانه) شما منفى باشد، بايد مقدار عدد منفى را به بانك پرداخت كنيد. 
باشيد،  نداشته  بانك  به  منفى شده  مبلغ  پرداخت  براى  كافى  نقد  پول  كه  در صورتى 
ورشكستگى شما اعالم مى شود. در ادامه خواهم گفت كه در اين شرايط چه كار بايد 

انجام دهيد.
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اتفاقات مهم در چرخة زندگى
وام بانكى

شما مى توانيد به تعداد و مقدار دلخواه از بانك وام دريافت كنيد مگر زمانى كه 
ورشكست شده باشيد. مقدار وام ها بايد مضربى از 10.000.000 تومان باشند كه 
با نرخ سود ماهيانه % 10 محاسبه مى شود. (به عبارتى به ازاى هر 10.000.000 

تومان، يك مليون تومان قسط). 
موقت،  طور  به  بازى  (در  پولدار  پدر  بانك  از  را  نياز  مقدارمورد  آنكه  از  پس 
گفته  بانكدار  مى باشد  پرداخت  و  دريافت  و  بانك  پول هاى  كه مسئول  به كسى 

مى شود) دريافت كرديد تغييرات زير را در كارت بازى يادداشت كنيد:
1- مقدار وام دريافتى را در زير ستون بدهى ها اضافه كنيد.

2- اقساط وام بانكى را به هزينه هاى خود اضافه نماييد.
3- مقدار هزينه هاى كل خود را اصالح كنيد.

4- گردش نقدينگى ماهيانه (پول در گردش ماهيانه) خود را اصالح نماييد.
توجه: در هر زمان كه صالح دانستيد مى توانيد مبلغ وام را با بانك تسويه 

كنيد. توضيح اينكه مبالغ پرداختى شما به عنوان سود بانكى محاسبه مى گردد.

مختلفى اجبارى  پيشنهادات  با  مى كشيد،  را  بازار  كارت  شما  هنگاميكه   توجه: 
 مواجه مى شويد. در اينگونه مواقع در صورت نداشتن نقدينگى بايد بابت پرداخت
.از بانك وام گرفته و مبلغ وام را در ستون بدهى ها و در محل مربوطه وارد كنيد
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تسويه حساب و پرداخت كامل بدهى ها
در صورت دلخواه و به منظور كاهش هزينه هاى غير ضرورى مى توانيد بدهى 
هاى خود را تسويه نماييد. براى اين منظور شما بايد تمام مبلغ يك بدهى را به 
صورت يكجا پرداخت نماييد، مگر وام بانكى كه مى توانيد طى چند مرحله تسويه 
كنيد. دقت داشته باشيد مقدار ساير هزينه ها و هزينه فرزندان را نمى توان تسويه 

كرد!
در صورت تسويه، تغييرات را در كارت بازى تان اعمال كنيد. دقت داشته باشيد 

كه وام بانكى در مضرب هاى 10 مليون تومانى، پرداخت و تسويه مى شوند. 
(به خاطر داشته باشيد كه اگر بخشى از وام بانكى را تسويه كرديد اوًال آن بخش 
ثبت  بازى حتما  تغييرات آن در كارت  آنكه  از 10 مليون باشد و دوم  مضربى 

شود).

ورشكستگى
در صورتى كه با قرار گرفتن يا رد شدن از خانه دريافت حقوق، مقدار نقدينگى 
ماهيانه (پول در گردش ماهيانه) شما منفى باشد، بايد مقدار عدد منفى را به بانك 
پرداخت كنيد. در صورتى كه پول نقد كافى براى پرداخت مبلغ منفى شده به بانك 
نداشته باشيد، ورشكستگى شما  اعالم مى شود. در صورت ور شكستگى ابتدا 
3 نوبت بازى را از دست مى دهيد. سپس بايد تمام دارايى هاى خود را به نصف 
بدهى ها  تسويه  براى  دريافتى  مبلغ  از  بفروشيد.  بانك  به  نقدى  پرداخت  قيمت 

استفاده كرده تا وقتى كه گردش نقدينگى تان مثبت شود.
وام  از  نيمى  بود  منفى  شما  نقدينگى  گردش  هنوز  امور  اين  انجام  از  پس  اگر 
خودرو و وام خانگى شما پاك مى شوند و اگر باز هم منفى بوديد از بازى اخراج 

خواهيد شد.



وام بانكى
شما مى توانيد به تعداد و مقدار دلخواه از بانك وام دريافت كنيد مگر زمانى كه 

ورشكست شده باشيد.
مقدار وام  ها بايد مضربى از 10.000.000 تومان باشند كه با نرخ سود ماهيانه 
% 10 محاسبه مى شود. (به عبارتى به ازاى هر 10.000.000 تومان، يك ميليون 
تومان قسط). پس از آنكه مقدارمورد نياز را از بانك پدرپولدار در بازى به طور 
موقت، به كسى كه مسئول پول هاى بانك و دريافت و پرداخت مى باشد بانكدار 

گفته مى شود دريافت كرديد تغييرات را در كارت بازى يادداشت كنيد:
1- مقدار وام درياتى را در زير ستون بدهى ها اضافه كنيد.

2- اقساط وام بانكى را به هزينه هاى خود اضافه نماييد.
3- مقدار هزينه هاى كل خود را اصالح كنيد.

4- گردش نقدينگى ماهيانه (پول در گردش ماهيانه) خود را اصالح نماييد.
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چه زمانى مى توانيم از كارت معامالت بزرگ استفاده كنيم؟
زمانيكه درآمد غير فعال شما از مبلغ چهار ميليون تومان بيشتر گردد.

چه زمانى از چرخة مالى خارج مى شويد؟
زمانيكه درآمد غيرفعال شما از هزينه هايتان بيشتر گردد.

زمانيكه از چرخه مالى خارج مى شويد:
شما بازخريد شده و مبلغ گردش نقدينگى شما ضرب در عدد 100 مى شود زيرا 
شما نبوغ مالى خود را براى خروج از چرخة مالى با باال بردن درآمد غيرفعال 

خود از گردش نقدينگى به همگان ثابت كرده ايد.

بازى در مسير ثروت آفرينى با چند تاس انجام مى شود؟
در مسير ثروت آفرينى شما بايد دو تاس را هم زمان با هم بياندازيد.

انواع خانه ها در مسير ثروت آفرينى
1- خانة سبز (خانة سرمايه گذارى ها)

رنگ  سبز  خانه هاى  در  ثروت آفرينى  مسير  در  شما  سرمايه گذارى هاى 
تاس  از  خانه هاپس  اين  روى  بر  گرفتن  قرار  با  مى شود.  انجام  سرمايه گذارى 

انداختن، در صورت تمايل مى توانيد با پرداخت قيمت، مالك آن شويد.
توجه داشته باشيد كه پس از خريد:

1- كارت مالكيت خود را بر روى آن قرار دهيد.
2- نام سرمايه گذارى را در ستون اسامى سرمايه گذارى ها وارد كنيد.

3- پول در گردش ماهيانه را در ستون پول در گردش هر ماه وارد كنيد.
4- زمانيكه تعداد سرمايه گذارى هاى شما از يك عدد بيشتر شد، جمع كل پول در 

گردش سرمايه گذارى ها را در ستون جمع كل پول در گردش وارد كنيد.
پس از خريد يك خانة سبز رنگ با گذاشتن كارت مالكيت، آنرا مشخص مى كنيد 

تا ديگر بازيكنان نتوانند آنرا خريدارى كنند.
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2- خانة صورتى رنگ (خانة آرزوها)
شما مى توانيد آرزوى خود را از بين خانه هاى صورتى رنگ انتخاب كنيد و آنرا با 
مهرة معينى مشخص فرماييد. به محض اينكه شما به خانة آرزوى خود رسيديد 

در صورتيكه وجه تعيين شده را داريد آنرا پرداخت كرده و برندة بازى شويد.
گرفتيد،  قرار  ديگر  بازيكنان  آرزوهاى  خانة  روى  بر  شما  صورتيكه  در  نكته: 
نمى توانيد آنرا بخريد ولى با ورود هر بازيكن بر روى خانة آرزوى ديگران قيمت 
آن دوبرابر مى شود. به طور مثال در صورت قيمت يك خانة آرزو 200 ميليون 
قيمت  آرزو)  بازيكن صاحب  از ورود  (قبل  ديگر  بازيكن  با ورود  باشد،  تومان 
آن 400 ميليون تومان و با ورود بازيكن دوم به اين خانه قيمت آن 600 ميليون 

تومان مى شود كه بايد توسط بازيكن صاحب آرزو به بانك پرداخت شود.
3-خانة بخشش

با قرار گرفتن بر روى اين خانه شما مى توانيد دوبار تاس (به دلخواه) بياندازيد. 
4-خانة پرداخت حقوق

با قرار گرفتن بر روى اين خانه شما نصف موجودى پول نقدى خود را به عنوان 
حقوق و پاداش پرداخت كنيد. 

5-خانة دريافت نقدينگى
با هربار قرار گرفتن و گذشتن از خانة دريافت نقدينگى شما پول در گردش خود 
را از بانك دريافت مى كنيد. در اين مسير نيازى به اعالم به شما براى دريافت 
نقدينگى نيست و حتى اگر فراموش كرديد در هر مرحله اى اين دريافت براى شما 

محفوظ مى باشد.
توجه: با تشكر از همراهى هوشمندانة شما خوانندة محترم، به اطالع مى رساند 
براى بهره گيرى از تسهيالت و خدمات نوين حمايتى انتشارات طاهريان و همچنين 
شركت در قرعه كشى خوانندگان ويژة مجموعه كتاب هاى به سوى موفقيت، لطفًا 
برندگان ما  از  تا يكى  را به شمارة 10000066492733 ارسال كنيد  حتمًا عدد 1 

باشيد.
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