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بازی گردش پول چیست ؟
اگر قبال کتاب های رابرت کیوساکی را خوانده باشید  ،خصوصا کتاب پدر پولدار پدر بی پول و هوش مالی یا
هوش اقتصادی پس بازی گردش پول را می شناسید و اگر این کتابها را نخوانده اید پیشنهاد می کنیم حتما
مطالعه نمایید .
رابرت کیوساکی یک اقتصاددان پیشرو و صاحب تئوریهای نوآورانه اقتصادی در دنیاست .وی با نوشتن تفکرات
ناب و دست اول اقتصادی در کتاب خود با نام پدر پولدار ،پدر بیپول تمامی عالقهمندان به مباحث اقتصادی
و مالی را مبهوت خود کردهاست .میلیونها نفر با پیروی از نظرات خالقانه رابرت کیوساکی توانستهاند به
موقعیتهای مالی و اجتماعی خیرهکنندهای در جهان دست یابند .از جمله ویژگیهای بارز تفکرات و نظریات
کیوساکی میتوان به کاربردی بودن آنها و ارتباط فوقالعاده این نظریات با زندگی واقعی افراد جامعه است.
(متن باال از ویکی پدیا برداشت شده )

بازی گردش پول نیز اختراع کیوساکی است که بازیکن را درگیر مسائل و مشکالت مالی زندگی واقعی می
کند تا در نهایتا چگونگی حل مشکالت مالی و راه پولدار شدن را به بازیکن بیاموزد .
بازی گردش پول ابتدا بصورت فیزیکی یعنی یک صفحه  ،مهره ها  ،تاس و کارت ها ارائه شد و اکنون نسخه
هایی برای کامپیوتر و موبایل توسط کمپانی پدر پولدار ارائه شده است .
البته نسخه اصلی بازی به دلیل استفاده از زبان انگلیسی  ،واحد پولی دالر و فرهنگ مالی آمریکایی مانند
کارت اعتباری و وام تحصیلی چندان برای کاربر ایرانی مناسب نیست و حتی کسل کننده و گیج کننده است.
در نسخه فیزیکی بازی  ،بازیکن موظف است در یک کاغذ اطالعات مالی خود را بنویسد و با هر حرکت تاس
این اطالعات را تغییر دهد  ،استفاده مکرر از کاغذ  ،مداد و پاکن باعث کندی روند بازی می شود به همین
دلیل ممکن است بازی تا چهار ساعت یا بیشتر طول بکشد  ،نسخه فیزیکی این بازی توسط ناشران صاحب
نام ایرانی بومی سازی شده و هم اکنون در بازار موجود است و نسخه موبایلی اندروید با زبان فارسی و بومی
شده این بازی نیز توسط شرکت برنامه سازی هوشمند زنجیرافزار تولید شده که شما اکنون در حال مطالعه
راهنمای آن هستید .
کیوساکی درباره این بازی می گوید  :یادگیری فقط از طریق کتاب ها اتفاق نمی افتد  ،در حقیقت کتاب ها
شیوه خیلی خوبی هم برای یادگیری نیستند  ،واقعیت این است که مردم اطالعات و آموزش های بسیار
بیشتری را هنگام فعالیت عملی دریافت می کنند و این همان چیزی است که بازی گردش پول برای آن
ساخته شده است " یادگیری با سرگرمی و بازی"

نصب و فعالسازی | دریافت بروزرسانی ها
نصب بازی گردش پول

بازی گردش پولی دارای حجم کم و ساختار ساده ای است و در اکثر گوشی های سیستم عامل اندوید بخوبی
کار می کند .
برای دانلود فایل نصبی بازی گردش پولی به وب سایت زنجیرافزار مراجعه کنید .
https://chainware.org/fa/cashflow101
پس از دانلود فایل آن را باز کنید  ،توجه کنید که از آنجایی که شما این بازی را بصورت فایل و خارج از پلی
استور نصب می کنید  ،پس باید در بخش تنظیمات  /امنیت  /منبع ناشناس را تیک زده باشید .
پس از اجرای فایل نصبی بازی در پنجره باز شده شما دسترسی های اپلیکشن نصبی را مشاهده می کنید .
دسترسی ها و حریم خصوصی


خواندن وضعیت تلفن و شناسه  :ما برای شناسایی دستگاه شما برای دریافت فعالسازی در نصب های مجدد فقط
شناسه منحصر بفرد دستگاه شما را به سرور زنجیرافزار ارسال می کنیم .



محتویات کارت  : sdما برای ذخیره کردن فایلهای بازی که روی کارت نگهداری می شود این مجوز را می خواهیم



دسترسی به اینترنت و شبکه  :بازی گردش پول از اینترنت استفاده دائمی یا مخفی نمی کند فقط هنگام اجرای
اولیه بازی وضعیت فعالسازی یا بروزرسانی را بررسی می کند .

شرکت برنامه سازی هوشمند زنجیرافزار تصدیق و تضمین می کند که اپلیکشن بازی گردش پول تولیدی این شرکت هیچ
گونه دسترسی به اطالعات و حریم خصوصی کاربران ندارد .

با فشردن دکمه نصب یا  Installنصب اپلیکشن بازی گردش پول انجام خواهد شد .
فعالسازی بازی گردش پول

برای فعالسازی بازی قبل از اجرا اتصال به اینترنت را برقرار کنید و بازی را اجرا نمایید  ،بازی با اتصال کوتاهی
به سرور آماده اجرا خواهد بود  .اگر شما قبال این بازی را خریداری کرده باشید و به هر دلیل در حال نصب
مجدد هستید  ،اپلیکشن بالفاصله فعال خواهد شد و در غیر اینصورت شما شانس یکبار آزمایش بازی را دارید
 ،برای آزمایش بازی جدید را بزنید و یکبار بازی را انجام دهید و مطمئن شوید که بازی در گوشی شما به
خوبی اجرا می شود .

نکته  :دقت نمایید آزمایش رایگان بازی فقط از اولین اجرا تا زمانی است که اپلیکشن باز باشد و بعد بستن
بازی دیگر فرصتی برای آزمایش وجود نخواهد داشت .

پس از اجرای آزمایشی  ،هنگام اجرای مجدد بازی  ،اپلیکشن از شما می خواهد که بازی را فعال کنید بدین
منظور دکمه تولید پیامک فعالسازی را لمس کرده و کد تولید شده را به شماره تعیین شده پیامک نمایید و
منتظر تایید بمانید  ،کارشناس امور مالی از طریق پیامک هزینه و شماره حساب برای واریز را اعالم می کند
و پس از تایید پرداخت کد فعالسازی برای بازیکن پیامک خواهد شد  ،در صورت اتصال به اینترنت بالفاصله
بازی فعال خواهد شد و نیازی به اقدام بعدی نیست اما در صورت عدم اتصال به اینترنت یا مشکل دیگر  ،کد
فعالسازی دریافت شده را با لمس دکمه ورود کد فعالسازی در کادر مربوطه وارد نمایید تا عملیات فعالسازی
انجام شود .
نکات مهم در پرداخت هزینه بازی

 .1در هنگام ویرایش این فایل راهنما (خرداد  ،)1931هنوز درگاه پرداخت الکترونیک برای پرداخت در
نظر گرفته نشده و پرداخت ها فقط بصورت واریز یا کارت به کارت به شماره حساب به نام شرکت
برنامه سازی هوشمند زنجیرافزار می باشد .
 .2تمامی گردش های مالی فقط با شماره حساب به نام شرکت زنجیرافزار انجام می شود و شرکت
زنجیرافزار هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت هایی به حساب های دیگر نخواهد داشت .
 .9به محض اعالم کاربر به پرداخت هزینه بازی  ،در اسرع وقت نسبت به فعالسازی اقدام می گردد .
 .4شماره تماس همراه برای پیگیری پرداخت ها و پشتیبانی درون اپلیکشن اعالم شده تا در صورت بروز
مشکل یا برای فعالسازی سریعتر کاربران بتوانند با پیامک یا تماس با کارشناس مربوطه در تماس
باشند .
در صورت هر گونه سوال یا مشکل در نصب و فعالسازی با شماره تلفن اعالم شده تماس بگیرید .
بروزرسانی اپلیکشن گردش پول

رفع ایرادات احتمالی و بهتر شدن همیشه در دستور کار خواهد بود و استفاده کنندگان همیشه منتظر دریافت
تغییرات جدید باشند  ،در صورت وجود یک بروزرسانی جدید  ،هنگام اجرای بازی پیام " بروزرسانی جدید در
دسترس است " نمایش داده می شود و با فشردن دکمه دانلود  ،فایل نصبی بروزرسانی جدید دانلود خواهد
شد و با اجرای آن بروزرسانی ها نصب خواهد شد .
معرفی اجزا و بخش های بازی
چرخه دوران یا درجازدن زندگی  :دایره ای در مرکز صفحه بازی
است  ،این دایره همان وضعیتی است که اکثریت مردم در آن
گرفتارند یعنی کار می کنند و پول در می آورند و اقساط می
پردازند و خرید می کنند  ،صاحب فرزندانی می شوند و این

فرزندان هزینه های بیشتری تحمیل می کنند  ،ممکن است موقت بیکار شوند  ،خرید و فروش سکه  ،سهام
و امالک انجام می دهند  ،شاید ورشکست شود و ...
هدف اولیه بازی خروج بازیکن از این حلقه است که زمانی امکانپذیر می شود که درآمد غیر فعال بازیکن از
کل هزینه هایش بیشتر شود که در بخش قواعد بازی توضیح داده خواهد شد  ،البته هر کسی با هر شغلی و
هر درآمدی میتواند از این حلقه خارج شود و ثروتمند شود حتی در زندگی واقعی !
مسیرثروت آفرینی  :مسیری که در حاشیه پنل بازی قرار دارد ،مسیر ثروت آفرینی نام دارد  ،اقلیت ثروتمندان
دنیا در این مسیر قرار دارند  ،این مسیر شامل سرمایه گذاری های بزرگ و آرزوهای بزرگی است که بازیکن
می تواند سرمایه گذاری کند یا آرزوها را بخرد  ،بازیکن با خرید آرزوی خود برنده بازی خواهد شد .
تاس  :تاس در مرکز صفحه قرار دارد و با لمس آن متناسب با شماره ای که تصادفی بدست می آید
مهره بازیکن حرکت می کند .
مهره بازیکن  :یک دایره کوچک آبی رنگ که آیکون آرزوی بازیکن روی آن نقش بسته  ،وضعیت و
جایگاه بازیکن در صفحه را نشان می دهد .
آرزوی هدف  :با آیکون هدف مشخص می شود  ،بازیکن در مسیر ثروت آفرینی با رسیدن به این خانه
و خرید آن برنده بازی می شود .
صورت های مالی  :دکمه ای در سمت چپ  /پایین پنل بازی به نام صورت های مالی که با لمس آن
وضعیت بازیکن بصورت تب هایی نشان داده خواهند شد .
وضعیت کلی مالی _ هزینه ها _ درآمدها _ بدهی ها _ دارایی ها

گزینه های موجود در این بخش

هستند  ،بازیکن باید بر خواندن این آیتم ها و ارقام مسلط شود .
بانک پدر پولدار  :در صورت های مالی  ،سمت چپ دکمه به نام ورود به بانک وجود دارد که با لمس آن
وارد بانک پدر پولدار خواهیم شد .
بازیکن در بانک می تواند هر چقدر که می خواهد بدون نیاز به ضامن و نوبت بندی وام بگیرد !!

یا بدهی های خود را با بانک تسویه کند  ،بازیکن در این بخش اهمیت قرض کردن پول را درک می کند و
اینکه چه زمانی باید و چه زمانی نباید پول قرض کند .

باکس روند بازی  :یک مستطیل در باال سمت چپ پنل بازی قرار دارد که شامل موجودی
نقدی بازیکن و نیز یک خط وضعیت پیشرفت بازیکن  ،با پر شدن این خط بازیکن به خروج از حلقه زندگی
نزدیکتر می شود .
خانه های موجود در چرخه زندگی :
دریافت گردش نقدی  :بازیکن با رسیدن به این خانه یا رد شدن از روی آن  ،گردش نقدینگی خود را دریافت
می کند  ،منظور از گردش نقدینگی حقوق و سایر درآمد های منهای کل هزینه ها است .
این مقدار به حساب بازیکن واریز می شود و اگر این مقدار منفی باشد از حساب بازیکن کسر می گردد .
تولد فرزند  :با رسیدن به این خانه بازیکن صاحب یک فرزند می شود و البته هزینه یک فرزند نیز به هزینه
های ماهیانه بازیکن افزوده می شود  ،البته بازیکن صاحب بیش از سه فرزند نیز نخواهد شد .

بیکاری موقت  :با رسیدن به این خانه  ،بازیکن یک ماه بیکار خواهد بود  ،و البته باید هم اکنون هزینه های
یک ماه زندگی را نقدی پرداخت کند  ،حتی اگر بازیکن پول نقد نداشته باشد باید وام بگیرد و این هزینه را
بپردازد .

هزینه های غیر ضروری  :با ورود به این خانه بازیکن هزینه یک آیتم هزینه غیر ضروری را باید پرداخت
کند ،در زندگی واقعی نیز بسیار پیش می آید که پول هایی را برای مواردی هزینه می کنیم که واقعا ضروری
نیستند  ،بازیکن به مرور خواهد آموخت که خرید یک اتومبیل لوکس آخرین مدل در مسیر ثروت لذت
بخش تر از خرید یک دوچرخه در حلقه دوران زندگی است .

معامالت  :با رسیدن به خانه معامالت  ،بازیکن از میان معامالت بزرگ و کوچک یه کارت تصادفی انتخاب می
کند  ،و تصمیم می گیرد که چه عکس العملی انجام دهد  .معامالت طال  ،سهام  ،اوراق مشارکت  ،امالک و
مستغالت و شراکت در کسب و کارها از جمله این معامالت است .
انجام این معامالت تعیین می کند که سرنوشت بازیکن چه خواهد شد  .بازیکن می تواند با مشاغل گوناگون
و معامالت مختلف چندین زندگی را تجربه کند و یاد بگیرد که متاسفانه در زندگی واقعی ما یکبار بیشتر
فرصت زندگی نداریم و اشتباه هایمان ممکن است جبران ناپذیر باشد .

بازار  :با رسیدن به خانه بازار یک کارت شانسی باز خواهد شد  ،که گاهی الزام آور است و باید حتما اجرا شود
و گاهی بستگی به تصمیم بازیکن دارد  .در کارت های بازار بازیکن با پیشنهادات خرید امالک اش یا تغییرات
بازار امالک یا بورس اوراق بهادار مواجه می شود  ،گاهی ممکن است به یکی از امالک اش خسارتی وارد شده
باشد و ...
انجام کار خیر  :با رسیدن به این خانه بازیکن می تواند  11درصد از موجودی خود را در راه خیر ببخشد و
یا نه و به بازی برگردد .
اما اگر این بخشش را انجام دهد حتما پاداش این کار خیر را خواهد گرفت .
کارت های موجود در مسیر ثروت آفرینی :
خانه های سرمایه گذاری ملکی و کسب و کار  :در صورت داشتن پول نقد کافی  ،بازیکن می تواند این
کارت را بخرد  ،با خرید هر خانه برچسب مالکیت
در صورت مالی خود مشاهده کنید .

روی آن نصب می شود و این خرید را می توانید

خانه های سرمایه گذاری های دارای ریسک  :در این نوع کارت ها پس از پرداخت مبلغ سرمایه گذاری
 ،بازیکن مجدد تاس می اندازد و اگر عدد مورد نظر را بیاورد  ،صاحب پول نقد یا گردش ماهیانه ذکر شده در
کارت خواهد شد .
البته این نوع کارت ها دارای مالکیت نخواهد بود و بازیکن می تواند با هر بار ورود به این خانه ها شانس خود
را آزمایش کند .
خانه های آرزو  :کارت های آرزو با رنگ بنفش  ،آرزوهایی را نشان می دهد  ،بازیکن می تواند هر آرزویی
را بخرد یا نخرد  ،اما کارت آرزویی که متعلق به بازیکن است اگر خریده شود بازیکن بازی را برنده می شود
و اگر خریده نشود قیمت آن به اندازه قیمت پایه افزایش پیدا خواهد کرد .
خانه های کسر از پول  :سه خانه با رنگ آبی وجود دارند که با رسیدن به این خانه ها پول کسر می شود .
 .1از دست دادن پول  :همه پول نقد بازیکن صفر می شود  ،شاید به دلیل دزدی  ،کالهبرداری یا گم
کردن باشد .
 .2شکایت به دادگاه  :از بازیکن به دادگاه شکایت شده و نیمی از موجودی نقد خود را صرف دفاع در
دادگاه می کند .
 .9روز حسابرسی  :نیمی از موجودی نقدی بازیکن صرف حقوق و دستمزد به حسابداران و کارمندانش
می گردد .
انجام کار خیر  :مانند حلقه زندگی  ،مسیر ثروت نیز این خانه را دارد  ،با رسیدن به این خانه بازیکن می تواند
 11درصد از موجودی خود را در راه خیر ببخشد و یا نه و به بازی برگردد .
اما اگر این بخشش را انجام دهد حتما پاداش این کار خیر را خواهد گرفت .

قوانین و قواعد بازی
 .1هر بازیکن دارای یک شغل و یک آرزو می باشد  ،در بازی اصلی انتخاب شغل باید شانسی انتخاب
می شد اما ما برای افزایش هیجان بازی اجازه انتخاب شغل را هنگام "بازی جدید " داده ایم .
 .2منظور از درآمد غیر فعال  ،همه درآمد های ماهیانه ای است که از طریق خرید و اجاره امالک
مستغالت  ،کسب و کار و سود سهام بدست می آید .
 .9گردش ماهیانه معامالت بصورت خالص و پس از کسر وام و بدهی هایش محاسبه شده است .
 .4با ورود یا عبور از خانه گردش ماهیانه در چرخه زندگی  ،مبلغ گردش ماهیانه به حساب بازیکن واریز
می شود و در صورت منفی بودن این مبلغ کسر می شود .

 .5اگر با ورود یا عبور از خانه گردش ماهیانه  ،مبلغ گردش منفی باشد و بازیکن این مبلغ را در حساب
خود نداشته باشد  ،ورشکستگی بازیکن اعالم می شود .
 .6به بازیکن ورشکسته وام داده نمی شود .
 .1بانک همه اموال بازیکن ورشکسته را مصادره و به نصف قیمت می فروشد و از پول آن بدهی ها را
تسویه می کند  ،اگر گردش ماهیانه مثبت شود بازیکن به بازی بر می گردد و در غیر اینصورت از
بازی اخراج می شود .
 .8هر بازیکن حداکثر صاحب سه فرزند خواهد شد .
 .3پرداخت هزینه بیکاری موقت الزامی است و حتی با دریافت وام نیز باید پرداخت شود .
 .11خروج از حلقه زندگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که درآمد غیر فعال بازیکن از جمع هزینه ها بیشتر
شود و البته گردش ماهیانه نیز مثبت باشد .
 .11پس از خروج از حلقه زندگی  ،گردش ماهیانه شما ضربدر  111خواهد شد و بازخرید خواهید شد .
 .12در بازی فیزیکی اگر در مسیر ثروت آفرینی گردش ماهیانه حاصل از سرمایه گذاری بیش از 511
میلیون تومان شود هم می توانید برنده شوید اما در اینجا فقط با خرید آرزوی هدف برنده شدن قطعی
خواهد شد .
راهنمای سریع بازی
بازی را اجرا کنید و روی صفحه را لمس کنید تا دکمه ها به نمایش
در بیاید  ،دکمه بازی جدید را لمس کنید  ،یا اگر قبال بازی را رها
کردید  ،ادامه بازی را لمس کنید .

نام بازیکن را تایپ کنید  ،با لمس آیتم شغل  ،شغلی انتخاب کنید
میزان حقوق و هزینه های هر شغل با دیگری متفاوت است و قطعا
درجه سختی بازی متغییر خواهد بود  ،با لمس آیتم آرزو  ،آرزوی
خود را انتخاب کنید و دکمه شروع بازی را لمس کنید تا وارد پنل
اصلی بازی شوید .

اگر اولین بار باشد که پس از تعیین سرنوشت در بازی جدید وارد
پنل اصلی می شوید  ،راهنمایی ها و هشدارهایی دریافت می کنید
که با لمس دکمه "باشه " روی همه راهنمایی ها بازی شروع خواهد
شد .

تاس را لمس کنید و حرکت مهره بازیکن را دنبال کنید  ،متناسب
با اینکه مهره در کدام خانه متوقف شود  ،کارتی به شما نمایش
داده خواهد و شما تصمیم الزم را در خصوص کارت گرفته و دوباره
تاس را لمس می کنید و این چرخه تا زمان خروج از حلقه ادامه
خواهد داشت .

دکمه های خروج  ،قطع صدا  ،صورت مالی و باکس وضعیت در
اطراف پنل وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید .
خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت :
اگر کارت معامله سهام  ،طال و اوراق برای شما باز شد و مایل بودید
خرید و فروش انجام دهید .
برای خرید دکمه خرید را لمس کنید و در پنجره باز شده تعدادی
که می خواهید خرید کنید را وارد کنید و دکمه خرید را لمس
کنید .
برای فروش هم به همین شکل دکمه فروش را لمس کنید و تعداد
برای فروش را وارد و دکمه فروش را لمس کنید .

برای خرید ملک یا کسب و کارها فقط دکمه خرید را لمس کنید .
گردش ماهیانه پس از اجاره دادن ملک به مستاجر و کسر اقساط
محاسبه شده و خالص است .
منظور از نرخ بازگشت سرمایه  ROIاست که به معنی آن است که
سالیانه ایکس درصد از پول شما باز میگردد.

با رسیدن به خانه های هزینه ها باید این هزینه را پرداخت کنید ،
اگر پول نقد کافی ندارید از بانک وام بگیرید .

با رسیدن به کارت های بازار ممکن است با پشنهادات خرید ،
خسارت به امالک شما  ،یا تغییرات بازار امالک و بورس مواجه
شوید که البته بعضی از کارت ها هم مثل رکود شدید بازار الزامی
است .

اگر در کارت های بازار با تغییرات بازار ملک مواجه شدید و چنانچه
مایل بودید  ،میتوانید با لمس دکمه لیست امالک شما  ،لیستی از
امالک خود را ببنید و در صورت تمایل با لمس دکمه فروش در
سمت راست  ،آن ملک را به قیمت پیشنهادی بفروشید .

در صورت ورود به خانه بیکاری موقت  ،باید هزینه یک ماه خود را
پرداخت کنید و اگر پولی نداشته باشید باید وام بگیرید .

در صورت ورود به خانه امور خیریه  ،اگر مایل بودید می توانید 11
درصد پول نقد خود را صرف امور خیریه کنید البته اجباری به این
کار نیست اما کار خیر بدون پاداش نخواهد ماند .

برای مشاهده وضعیت خود دکمه صورت های مالی در سمت چپ
پنل را لمس کنید و وارد صورت های مالی خود شوید  ،تب های
مختلف را بررسی کنید و وضعیت خود را ببینید .

برای ورود به بانک در بخش صورت های مالی سمت چپ دکمه
ورود به بانک را لمس کنید .

برای دریافت وام از بانک  ،دکمه درخواست وام را لمس کنید  ،و
میزان وام درخواستی خود را وارد کنید.
به عنوان مثال برای مثال  91میلیون تومان وام مثل شکل روبرو
عمل کنید و دکمه تایید را لمس کنید تا پول به حساب شما واریز
شود .

برای تسویه بدهی های خود با بانک نیز دکمه تسویه بدهی را لمس
کنید و مقداری که می خواهید تسویه کنید را وارد نمایید و اینکه
کدام بدهی را می خواهید تسویه کنید را انتخاب کنید  ،در شکل
روبرو ما می خواهیم  91میلیون تومان از بدهی وام خودرو خود را
تسویه کنیم .

همچنین بازیکن می تواند با لمس دکمه تراکنش های مالی لیست
تراکنش های خود را مشاهده کند .
تصویر روبروی تراکنش ها را نشان می دهد .

زمانی که درآمد غیر فعال بازیکن از مجموع هزینه های ماهیانه اش
بیشتر شود  ،بازیکن از حلقه در جا زدن زندگی خارج خواهد شد .
با ورود به حلقه ثروت آفرینی  ،گردش ماهیانه بازیکن ضربدر 111
خواهد شد و اولین واریزی را دریافت می کند .
حرکت در مسیر ثروت آفرینی با دو تاس انجام می شود
و خانه آرزوی هدف مشخص شده است .
بازیکن باید به خانه آرزوی هدف برسید و در صورت خرید این خانه
برنده بازی می شود .

در مسیر ثروت  ،صورت های مالی فقط لیست سرمایه گذاری ها را
ارائه می کند و دیگر خبری از هزینه ها و  ...نیست .
همچنین بازیکن دیگر نیازی به وام گرفتن نخواهد داشت بنابراین
از دکمه بانک هم خبری نیست و فقط لیست تراکنش ها در
دسترس است .

با ورود یا عبور از خانه های نارنجی رنگ Cashflow day
گردش ماهیانه برای بازیکن منظور می شود .

با رسیدن به خانه های سبز سرمایه گذاری  ،بازیکن می تواند این
خانه ها را برای خود خریداری کند و با برچسب مالکیت نشانه
گذاری شود .

کارت های سرمایه گذاری های ریسکی بدین صورت است که
بازیکن هزینه سرمایه گذاری را می پردازد اما در صورتی پول یا
گردش ماهیانه را بدست خواهد آورد که تاس بیاندازد و چهار یا
شش بیاورد .

خانه های بنفش رنگ آرزو نیز قابل خریداری هستند  ،این خانه ها
سرمایه گذاری نیستند و در محاسبه ثروت بازیکن برای رکورد زنی
تاثیر گذارند .

با رسیدن به خانه از دست دادن پول  ،بازیکن همه موجودی نقدی
خود را از دست خواهد داد  ،این مورد در زندگی واقعی مشابه مورد
کالهبرداری  ،سرقت یا اشتباه باشد .
اگر شما قبال کار خیر انجام داده باشید  ،ممکن است پول تان دوباره
برگردد .

دو مورد "از شما به دادگاه شکایت شده است " و "روز حسابرسی
نیز نیمی از پول نقدی بازیکن را کسر می کند .

در نهایت بازیکن با ورود به خانه آروزی هدف خود در صورتیکه
پول کافی برای خرید این خانه را داشته باشد  ،خانه آرزو را خریده
و برنده بازی می شود و اگر بازگشت به بازی را انتخاب کند قیمت
این خانه در آینده دو برابر خواهد شد .

برنده شدن بازی پس از خرید خانه آرزوی هدف اتفاق خواهد افتاد.

از آنجایی که در نسخه موبایلی این بازی شما مجبور نیستید که هر
بار روی کاغذ وضعیت مالی خود را یادداشت کنید و همچنین نیاز
به آماده سازی مکانی نیز وجود ندارد  ،بنابراین می توانید هر کجا
که هستید که بازی را انجام دهید .
با تکرار و تمرین بازی گردش پول با مشاغل مختلف شما عمال یک
سرمایه گذار با تجربه خواهید شد و با استفاده از تجربیات و علمی
که آموخته اید در زندگی واقعی نیز ثروتمند خواهید شد .
در آن روز جشن واقعی بگیرید و ما را فراموش نکنید .

سخن آخر
از اینکه وقت بسیار ارزشمند خود را که گرانبهاترین ثروت شماست ،برای خواندن این راهنما صرف کردید .
بازی گردش پول یک بازی معمولی نیست و اگر شما زمان خود را صرف این بازی می کنید پس از طبقه فرهیخته و با کالس
خاص هستید  ،لطفا اگر نکته ای را در این فایل و یا اپلیکشن بازی گردش پول دیدید که از دید ما پنهان مانده و یا پیشنهاد یا
انتقادی دارید  ،با ما در میان بگذارید .
پست الکترونیک chainware.org@gmail.com :
مدیریت شرکت برنامه سازی هوشمند زنجیر افزار

