
2 to 5 +1345 m

راهنمای بازی
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فرابورس، یک بازی اقتصادی ُپرُسرعت است، با موضـوع سرمایه گذاری های مشارکتی، 
تجارت محرمانه و مهندسِی بازار. هر بازیکن، به عنـوان یک سـرمایه گذار خصـوصی، 

بـرای دست یابی به بیش ترین ارزش خالص وارد عمل می شود.

هدف بازی
بازیکنی که در پایان بازی، بیش تر از بقیه ی بازیکنان پول داشته باشد، برنده ی بازی خواهد بود!

چیدمان و آماده سازی
 .((1K)و ۵ کارت پول  هزار دالری (5K) ۳ کارت پول  پنج هزار دالری) ۱) به هر بازیکن، یک میپل مزایده، یک صفحه ی بازی و ۲۰هزار دالر پول بدهید

پول  های باقی مانده را مطابق تصویر ۱ به صورت دسته های مجزا در کنار صفحه ی اصلی بازی بگذارید.
۲) ُدورُشمار را -با توجه به تعداد بازیکنان- در یکی از خانه های ردیف سررسید -در صفحه ی اصلی- بگذارید.

۳) در خانه ی ارزِش آغازیِن هر سهام -که با دایره های تیره رنگ مشخص شده اند- یک نشان گِر سهام بگذارید.
۴) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی را جداگانه ُبر زده و در کنار صفحه ی اصلی بازی بگذارید.

۵) از هر یک از ۶ دسته ی مختلف کارت های سهام، یک کارت کشیده و به هر بازیکن -به شکل تصادفی- یک کارت بدهید. کارت یا کارت های اضافی 
را دوباره با سایر کارت های سهام، ُبر زده و 
ســـتون کارت های بازار سهام را تشکیل 
دهید؛ بازار ســـهام را -به ُپشت- در کنار 
صفحـــه ی اصلی بگذاریـــد. بازیکنان، 
کارت های سهامی را که دریافت کرده اند، 
در صفحـــه ی بازی خود، در قســـمت 
سهام  این  می دهند.  قرار  سهام  پوشه ی 
(کارت) هیچ تفاوتی با بقیه ی سهامی که 
در طول بازی به دســـت خواهید آورد، 

نخواهد داشت!
۶) بازیکنی که برای آخرین وعده ی غذایی 
که خـــورده، بیش ترین پول را پرداخته، 
بازی را آغاز می کند! توکن آغازکننده ی بازی 

۱را به او بدهید.
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چیدمان ابتدایی برای
یک بازی پنج نفره

تصویر ۱

جای کافی برای سبد های سهام در نظر بگیرید



۴

دور بازی (هر راند از بازی)
فرابورس، در چند ُدور بازی می شود؛ تعداد ُدورها بستگی به تعداد بازیکنان 
دارد (تصویر ۲ را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده ی بازی را در اختیار دارد، 
بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت گرد ادامه پیدا می کند. در پایان 

هر ُدور، توکن آغازکننده را به نفر سمِت چپ بدهید.
هر ُدور از بازی شامل ۶ مرحله است:

مرحله ی اطالعات  (  ۱
مرحله ی َعرضه  (  ۲
مرحله ی تقاضا  (  ۳

مرحله ی عملیات  (  ۴
مرحله ی فروش  (  ۵

مرحله ی جابه جایی  (  ۶

تعداد ُدورهایی که باید انجام شوند، همان طور که در صفحه نیز نشان داده 
شده، بر اساس تعداد بازیکنان تعیین می شود. ُدورُشمار، در هر لحظه از 

بازی، تعداد ُدورهای باقی مانده را نشان می دهد.

١) مرحله ی اطالعات
در این مرحله، هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت 
می کند. کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی، باهم ُجفت می شوند تا 
جابه جایی ارزش سهام را نشان دهند. جابه جایی ارزش سهام، در پایاِن ُدور 

و در مرحله ی جابه جایی اّتفاق می افتد. 

مثال: در تصویـــر ۴، کارت کمپانی «َامریکن ُاتوموتیو»، با کارت پیش بینی 
«۲+» ُجفت شده اســـت. بنابراین، در مرحله ی جابه جایی، ارزِش ســـهام 

«َامریکن ُاتوموتیو» ۲ واحد افزایش می یابد.

گام های مرحله ی اطالعات
۱) به هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: هر بازیکن نگاهی بـــه کارت هایش انداخته و آن ها را از دیِد دیگران 
پنهان نگه می دارد. کارت ها حاوی اطالعاتی محرمانه َاند که باید برای تصمیم
 گیری در مراحل تقاضا و فروش و پیش از تغییر قیمِت ســـهام در مرحله ی 

جابه جایی، مورد استفاده قرار بگیرند.

۲) یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی بگذارید. 
این تغییر قیمِت سهام، اطالعاتی غیِرَمحرمانه و عمومی محسوب می شود.

۳) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده را یک به یک باهم ُجفت 
کرده و این کارت های ُجفت  شده را -به ُپشت- در کنار صفحه ی اصلی بچینید. 

نکته: این کارت ها در پایاِن ُدور، در مرحله ی جابه جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در بازی ســـه نفره، ۲ ُجفت کارت -به ُپشـــت- چیده می شود و در بازی 
چهارنفره، ۱ ُجفت؛ در بازی پنج نفره، ُجفت بی ُجفت!

٢) مرحله ی َعرضه
در مرحله ی عرضه، بازیکنان کارت ها را در ســـبدهای سهام می گذارند. این 
کارت ها می توانند بخش هایی از ســـهام کمپانی ها، هزینه های معامله یا 

تصویر ۲

کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی داده شده به یک بازیکنتصویر ۳

چیـدماِن یک کارت کمپـانی و یک کارت پیـش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی
و کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده -به ُپشت- در کنار صفحه تصویر ۴

کارت های عملیات باشند. سبدهای سهام نشان دهنده ی سهام عرضه شده در 
بازار هستند و در مرحله ی تقاضا، به مزایده گذاشته شده و خریداری می شوند.

گام های مرحله ی َعرضه
۱) برای تشکیل هر سبد سهام، یکی از کارت های ستون بازار را رو کرده و در 
جای مخصوص بگذارید؛ ســـبدهای سهام در پاييِن صفحه ی اصلی -در 
پايين «ماشین حساب ها»- تشکیل می شوند. تعداد سبدهای سهام در هر 

بازی، برابر است با تعداد بازیکناِن آن بازی!
۲) از ستون کارت های بازار، به هر بازیکن ۲ کارت بدهید. بازیکنان باید این 

کارت ها را ُجدا از هر کارت دیگری که قبالً به دست آورده اند، نگه دارند. 
۳) بازیکنان، به نوبت، هر دو کارت خود را -آزادانه و به انتخاب خود- درسبدهای سهام 

می گذارند؛ یکی از کارت ها باید -به رو- و یکی از کارت ها باید -به ُپشت- گذاشته شود.

نکته: کارت ها را می توان در یک ســـبد سهام یا درسبدهای سهام جداگانه 
گذاشت. سبدهای سهام ۴ و ۵، در بازی هایی با کم تر از ۴ و ۵ بازیکن، به کار 
نمی آیند و نمی شود کارتی در آن ها گذاشت! کارت ها را طوری روی هم بچینید 

که تعداد کارت های موجود در هرسبد سهام مشّخص باشد.

پس از آن که همه ی بازیکنان، کارت های خود را درسبدهای سهام گذاشتند، 
ُمزایده -در مرحله ی تقاضا- آغاز می شود.

٣) مرحله ی تقاضا
مرحله ی تقاضا، مرحله ای اســـت که بازیکنان، ُمتقاضِی دریافت یکی از 
سبدهای سهامی می شوند که در مرحله ی عرضه، تشکیل شده اند. ردیف 
مزایده، تقاضا یا مبلِغ قابل پرداخت برای سبدسهام مورد نظر (ارزِش پولِی 

سبد سهام) در پایان مرحله را نشان می دهد.

گام های مرحله ی تقاضا
۱) بازیکنان، به نوبت، میپل های مزایده ی خود را بر روی یکی از اعداِد آزاِد 
یکی از ردیف هـــای مزایده -به انتخاب خودشـــان- می گذارند؛ بازیکنان 
می توانند میپل های خود را در ردیف هایی که میپل یا میپل های دیگری در 

آن ها هست نیز بگذارند، به شرط آن که مبلغ پیشنهادی را باال ببرند!

نکته: بازیکنان حق ندارند بیش از پولی که در اختیار دارند، پیشنهاد بدهند! و این
 که هر بازیکن چقدر پول دارد، جزو اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومی بازی است!

۲) فقط و فقط در صورتی که بازیکنی، پیشنهادی باالتر از پیشنهاد بازیکنی 
دیگر بدهد، بازیکن شکســـت خورده حق دارد میپـــل مزایده ی خود را 

پس گرفته و در نوبت بعدی َاش دوباره در مزایده شرکت کند. 

نکته: پیشـــنهاِد دوباره فقط وقتی اّتفاق می افتد که همه ی بازیکنان در مزایده 
شرکت کرده و یک بار پیشنهاد داده باشند. اگر چند بازیکن، روی دست یکدیگر 
بلند شده و مبلغ را باال برده باشـــند، پیشنهادهای دوباره، به ترتیب، در جهت 
ساعت گرد انجام خواهند شد. برای پیشـــنهاد جدید می توان از همان ردیف 
مزایده ی قبلی یا یک ردیف مزایده ی جدید استفاده کرد. اگر آخرین خانه ی ردیف 
مزایده ای آزاد نباشد، آن ردیف، بسته تلّقی می شود: باالترین مبلغ پیشنهادی ۲۵
هزار دالر است. شـــما نمی توانید مبلغی کم تر از یا مساوی با بازیکنان قبل از 

خودتان، پیشنهاد بدهید!

۳) مزایده تا جایی ادامه پیدا می کند که روی هر ردیف مزایده  فقط یک 
میپل قرار گرفته باشد.

۴) بازیکنان مبلغ پیشنهادی خود را به بانک پرداخته و میپل های مزایده ی 
خود را جمع کرده و همه ی کارت های ســـبد سهامی را که خریده اند، برای 

خود برمی دارند.

نکته: ممکن اســـت بازیکنی، مزایده را به پایان رسانده و سبد سهامی را بدون 
پرداخت پول تصاحب کند.

۵) اگرسبد سهامی شامِل یک کارت هزینه معامله بود، بازیکن باید مبلِغ ُمندرج 
در کارت را نیز به بانک بپردازد. پس از پرداخت، کارت هزینه معامله ی مورد نظر 

-به رو- در ستون کارت های سوخته در کنار ستون کارت های بازار قرار می گیرد.

نکته: اگر بازیکن، پول کافی برای پرداخت هزینه معامله را نداشته باشد، باید کارت را 
نگه داشته و -به رو- پیِش روی خودش بگذارد. هر کارتی که به این شکل، پیِش روی 
بازیکن قرار می گیرد، باید به محِض این که بازیکن پولدار شد، بهایش پرداخت شود!!

۶) سایِر کارت های به دست آمده را -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام، در 
صفحه ی بازی خود بگذارید.

نکته: کارت های سهاِم به دست آمده در طول بازی، باید از دیِد سایر بازیکنان پنهان نگه 
داشته شوند! هر بازیکن می تواند در هر لحظه از بازی، کارت های سهاِم خودش را نگاه کند.

۴) مرحله ی عملیات
در مرحله ی عملیات، بازیکنان با استفاده از کارت های

 عملیات، بازارها را ُمهندسی می کنند!

گام های مرحله ی عملیات
۱) بازیکنان، به نوبت، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به 
دست آورده اند، ســـوزانده و - به رو - در ستون کارت های سوخته گذاشته و 

عملیات های کارت ها را انجام می دهند.

ُرشد سهام!: به اِزای هر ُرشد سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و ارزِش 
آن را ۲ واحد افزایش می دهد.

سقوط سهام!: به اِزای هر سقوط سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و 
ارزِش آن را ۲ واحد کاهش می دهد.

نکته: بازیکن باید یک سهام را انتخاب کرده و ارزش اَش را افزایش/کاهش دهد. اگر 
ارزِش یک سهام به نقطه ی تجزیه ی سهام یا به نقطه ی ورشکستگی رسید، از قوانینی 
که در ادامه شرح داده خواهد شد، پیروی کنید. هر کارت عملیات باید در همان ُدوری 

که به دست می آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

۵) مرحله ی فروش
مرحله ی فروش به بازیکنان امکان می  دهد که هر تعداد از ســـهامی را که 
دارند، به فروش برســـانند. آن ها باید از اطالعات ارائه شده در مرحله ی 
اطالعات استفاده کنند تا بفهمند که آیا باید دست به فروش بزنند یا نه و 

بفهمند که کدام سهام را باید بفروشند!

گام های مرحله ی فروش
۱) بازیکنان، به نوبت، هر تعداد از سهامی را که در اختیار دارند، می فروشند؛ برای 
این کار، آن ها را -به رو- در ستون کارت های سوخته گذاشته و با توجه به ارزش 

لحظه ای سهام، از بانک پول دریافت می کنند.

نکته: سهامی که از پوشه ی سهام تجزیه شده بازیکنان فروخته می شود، دو برابر پول 
نصیِب آن ها می کند. بازیکنان می توانند بعضاً یک سهام را از پوشه ی سهام تجزیه
 شده شان به پوشـــه ی سهام معمولی شان برگردانده و ارزش معموِل آن را از بانک 
دریافت نمایند.  برای اطالعاِت بیش تر راجع به ســـهام های تجزیه شده، بخش 

«مرحله ی جابه جایی: سهام های تجزیه شده» را ببینید.

۶) مرحله ی جابه جایی
در مرحله ی جابه جایی، ارزِش سهام، بر مبنای کارت های کمپانی و کارت های 

پیش بینی که در مرحله ی اطالعات پخش شده اند، جابه جا می شود.

گام های مرحله ی جابه جایی
۱) بازیکنان، به نوبت، کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی خود را رو کرده 

و ارزش سهام را بر اَساس آن ها جابه جا می کنند.
۲) ارزش سهام های باقی مانده را بر اَساس ُجفت کارت های -به رو و به ُپشِت- 
کمپانی و پیش بینی که روی صفحه ی اصلی و کنار صفحه ی اصلی هستند، 

جابه جا کنید. در هر دور، ارزش همه ی سهام ها جابه جا می شود.
۳) کارت پیش بینی که نشان $$ را دارد، نشان می دهد که به سهاِم کمپانی، 
سود تعّلق می گیرد. ارزش سهام تغییری نمی کند. در عوض، هر بازیکن، به اِزای 
هر تعداد از سهام آن کمپانی که در پوشه ی خود دارد، ۲۰۰۰ دالر دریافت می کند.

نکته: بازیکن، به ِازای سهامی که در پوشه ی سهام تجزیه شده خود دارد، دو برابر 
سود دریافت می کند. بازیکن باید برای دریافِت این سود، سهامی را که در اختیار 
دارد، رو کند. بازیکن می تواند تعدادی از سهام خود یا همه ی آن ها را رو نکند و از 

خیِر دریافت سود هم بگذرد!!

تجزیه ی سهام
اگر ارزش یک سهام، از ۱۰ بیش تر شود، سهام تجزیه می شود. تجزیه ی 

یک سهام، تعداد سهم های شما از آن سهام را دو برابر می کند.

وقتی سهامی تجزیه می شــود، همه ی بازیکنانی که سهمی از آن سهام را در 
پوشه ی خود دارند، آن ها را رو کرده و سپس -به ُپشت- در پوشه ی سهام تجزیه

 شده ی خود می گذارند.
اگر افزایش، باعث شود که ارزِش سهام دقیقاً در نقطه ی تجزیه قرار بگیرد، ارزِش 

سهام دوباره به ۶ برمی گردد.
اگر افزایش، ارزِش سهام را فراتر از نقطه ی تجزیه ُبرد، ارزِش سهام را ابتدا به ۶ 

برگردانده و سپس افزایش دهید.

مثال: ارزش سهام «ِاپیک الکتریک»، ۹ بود و کارت کمپانی َاش در این ُدور، با 
کارت پیش بینی (۴+) ُجفت شده بود. «ِاپیک الکتریک» فقط با استفاده از ۲ 
واحد (از ۴ واحد) جابه جایی اَش به نقطه ی تجزیه می رسد. به این ترتیب، 
ارزِش سهام، به ۶ رسیده و با (۲+) واحد جابه جایی دیگر، بازهم افزایش پیدا 

کرده و به ۸ می رسد!

هر ســـهام جدیدی که بازیکن، بعد از تجزیه ی سهام به دست بیاورد، در 
پوشـــه ی ســـهام معمولی َاش گذاشـــته می شـــود نه پوشه ی سهام 
تجزیه شده َاش. اگر بازیکنی، سهامی در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش داشته 
باشـــد و آن سهام بعدها دوباره تجزیه شود، آن بازیکن ۱۰هزار دالر (کارت 
پول ) به ِازای هر تعداد سهم از آن سهام که در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش 

دارد، دریافت می کند. سهام در پوشه ی سهام تجزیه شده باقی می ماَند. 

ورشکستگی
اگر ارزِش یک سهام در یک نوبت، از ۱ کم تر شود، آن سهام درجا ورشکست 
می شود. همه ی بازیکنان، هر تعداد سهم که از آن سهام دارند، می سوزانند؛

حتی آن هایی که در پوشــه ی سهام تجزیه شده  شــان است! بهای سهام 
مربوطه را به ارزش آغازین اَش -یعنی ۵- برگردانید.

پایان ُدوِر بازی
ُدوِر بازی، پس از پایاِن مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. اگر ُدورُشمار 
در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه 
به راســـت ببرید. توکِن آغازکننده ی بازی را به نفِر سمت چِپ آغازکننده ی 

قبلی داده و ُدوِر جدیدی را آغاز کنید.
اگر ُدورُشمار در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید باشد، بازی به 

پایان می رسد. مرحله ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. هر کارتی که 

در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

گام های پایان بازی
۱) همه ی بازیکنان، هر تعداد از سهاِم هر کمپانی را که در اختیار دارند، رو 
می کنند تا سهام داران ُعمده مشّخص شوند. سهام دار ُعمده، کسی است که 

بیش ترین تعداد از سهام یک کمپانی را در اختیار داشته باشد.

نکته: در هنگام تعیین سهام داران ُعمده، سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه
 شده ی بازیکنان، دو برابر ُمحاسبه می شود.

۱۰ دالر جایزه ی ویژه دریافت می کند. در  سهام دار عمده ی هر کمپانی، ۰۰۰
۵ دالر دریافت می کند. صورت تساوِی چند بازیکن، هرکدام از آن ها ۰۰۰

۲) سپس هر بازیکن، سهام خود را به قیمتی برابر با آخرین ارزِش سهام به 
فروش می رساند.

نکته: این جا نیز سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه شده ی بازیکنان، دو 
برابر محاسبه می شود.

۳) مجموع پول کارت های هر بازیکن را محاسبه کنید. بازیکنی که بیش
 ترین پول (یعنی بیش ترین ارزش خالص) را داشـــته باشد، برنده ی بازی 

خواهد بود. 

تغییرات برای بازی ۲-نفره
پیشنهاد می شودفرابورس را دستِ کم یک بار با بیش از ۲ بازیکن امتحان 
کرده و بعد، اقدام به بازی ۲-نفره کنید. بازی ۲-نفره، شبیه به بازی معمولی 

است ُمنتها تغییراتی در مراحل مختلف بازی صورت می گیرد.

آماده سازی
۳۰ دالر پول شروع می کند؛  ۲۰ دالر، بازی را با ۰۰۰ هر بازیکن، به جای ۰۰۰
البته بازهم فقط ۱ سهام آغازین دریافت می کند. هر بازیکن ۲ میپل مزایده 

نیز دریافت می کند (میپل های قرمز یا میپل های آبی).

مرحله ی اطالعات
به هر بازیکن -به شکل تصادفی- ۲ کارت کمپانی و ۲ کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: کارت ها را در ســـتون های جداگانه نگه دارید. این کارت ها نمی توانند با 
یکدیگر عوض شوند!

۲ ُجفـــت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی باقی مانده به ُپشـــت در کنار 
صفحه ی بازی قرار می گیرند. این جفت کارت ها در هر دور تأثیرگذار هستند 
ولی بازیکنان، تا وقتی که کارت ها در مرحله ی جابه جایی رو شوند، از این 

تأثیرات بی خبر خواهند بود!

مرحله ی َعرضه
به شکل تصادفی، در هر یک از ۴ سبد سهاِم ابتدایی که با عالمِت بازی ۲-نفره 
عالمت گذاری شده اند، ۱ کارت از ستون بازار بگذارید؛ کارت ها باید -به رو- باشند. 
هر بازیکن ۲ کارت از ستون بازار می کشد. بازیکن، این کارت ها را یکی -به

 ُپشت- و یکی -به رو- درسبدهای سهام می گذارد. این گام را یک بار دیگر نیز 
تکرار کنید تا هر بازیکن ۴ کارت در سبدهای سهام بگذارد.

نکته: بازیکنان باید ۲ کارِت اّول خود را پیش از دریافت ۲ کارِت دّوم شان در 
سبدهای سهام بگذارند.

مرحله ی تقاضا
بازیکنان، یکی در میان، میپل های مزایـــده ی خود را در خانه های قابل 

دسترسی از ردیف های مزایده می گذارند.
همه ی میپل ها باید پیش از صورت گرفتـــِن هرگونه مزایده ی دیگری 

جای گذاری شوند.
بازیکنان حق ندارند دو میپل خود را در یک ردیف مزایده بگذارد.

بازیکن ها، یکی در میان، پیشنهادهای دوباره شان را ارائه می دهند تا این که 
هر میپل روی یک ردیف مزایده ی جداگانه قرار بگیرد ولی امکان دارد یک 

بازیکن دو بار ُپشت سِرهم پیشنهاد بدهد. 
اگر هر دو میپل یک بازیکن در مزایده شکســـت خورده باشند، بازیکن 
می تواند تصمیم بگیرد که اّول با کدام یک از آن ها پیشنهاد دوباره بدهد! 

نکته: مجموع دو مبلغی که بازیکن پیشنهاد می دهد، نباید بیش تر از مقدار 
پولی باشد که در اختیار دارد!

(Expansions) توسعه دهنده ها
اکیداً توصیه می شـــود که در دفعات اّول بازی خود، از «توسعه دهنده ی 
ســـرمایه گذاران» یا از «طرف پیشرفته ی صفحه ی بازی» استفاده نکنید! 
مفید است که ارزِش سبدهای ســـهام در مرحله ی تقاضا را بدون تأثیر 

قدرت های سرمایه گذاران درک کنید.

توسعه دهنده ی صفحه ی پیشرفته
در هنگام بازی با طرف دّوم صفحه، هر ســـهام، ردیِف ارزشِی متفاوتی پیدا 
می کند. اگر سهامی ورشکسته شـــد، ارزِش آن را به نقطه ی آغازین خودش 
(دایره ی تیره) برگردانید. اگر ســـهامی تجزیه شد، ارزش اَش را به عدد داخل 
هشت ضلعی برگردانید. در این نسخه، «استیل استنفورد» منحصربه فرد است 
زیرا بر اَساس عالمت های $ موجود در ردیف ارزش اَش، سود اضافه می دهد؛ 
هر بار که ارزِش این سهام -در هنگام یک جابه جایی روبه جلو، از چپ به راست- 
روی این عالمت ها قرار گرفت یا از آن ها رد شد، هر بازیکن، به اِزای هر تعداد از 

سهام «استیل استنفورد» که در اختیار دارد، ۱۰۰۰ دالر سود می گیرد. در مورد 
سهام موجود در پوشه های تجزیه «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

توسعه دهنده ی سرمایه گذاران
کارت های ســـرمایه گذار، مقدار پول آغازین هر بازیکن را تعیین می کنند 
۲۰ دالر بگیرد) و قدرت هایی منحصربه فرد به  (به جای این که هر بازیکن ۰۰۰

بازیکنان می دهند که می توانند تا آخر بازی از آن ها استفاده کنند.
در آغاز بازی، به هر بازیکن، دو کارت سرمایه گذار بدهید.

هر بازیکن، یکی از ســـرمایه گذاران را انتخاب کرده و دیگری را به جعبه ی 
بازی برمی گرداَند!

نکته: همه ی قدرت های سرمایه گذاران، در هر مرحله، به نوبت ِاعمال می شوند.

مثال: «واِرن باهوش»، ُدوِر بازی را آغاز می کند. قبل از آغاِز مرحله ی تقاضا، او 
همه ی کارت های به ُپشت چیده شده ی یکی از سبدهای سهام را نگاه می کند. 
سپس نوبِت «مارِک تک رو» است؛ او با استفاده از قدرت اَش، یک کارِت به

 ُپشت چیده شده را از روی یکی از سبدهای سهام برداشته و روی سبد سهامی 
که «واِرن» کارت هایش را دید زده بود، می گذارد!

قدرت هایی که در مرحله ی عملیات فّعال می شوند، در نوبِت بازیکنان ِاعمال 
می شوند و می توانند قبل یا بعد از بازی شدِن کارت های عملیاتِی به دست

 آمده در آن نوبت، ِاعمال شوند!

توضیحاتی درباره ی «توسعه دهنده ی سرمایه گذاران» در بازی ۲-نفره
سرمایه گذاران می توانند در بازی ۲-نفره نیز مورد استفاده قرار بگیرند ولی 

توضیح چند نکته در این مورد ضروری است:
به هر بازیکن، ۴ کارت سرمایه گذار داده می شود و او نیز ۲تا از آن ها را نگه می دارد.
برای تعیین میزان پول آغازین بازیکن، مجموع مبالِغ هر دو سرمایه گذاِر او 

را محاسبه کنید:
۶هزار دالر گراهاِم طالیی  ۳۵هزار دالر  بیِل میلیاردر 
۲۲هزار دالر مارِک تک رو  ۱۶هزار دالر  ِبرنِی بورس باز 
۲۰هزار دالر مارتای همه چیزدان  ۱۲هزار دالر   کِریمِر دیوانه 
۱۶هزار دالر استوارِت پنهان کار  ۴هزار دالر  دونالِد تخفیف باز 
۲۳هزار دالر واِرِن باهوش  ۱۴هزار دالر  ِدبورای سود-ِبگیر 

قدرت های سرمایه گذاران (در بازی ۲-نفره)
توجه: اگر یک بازیکن دو کارت سرمایه گذار داشته باشد که توانایی های هر دو 
کارت در همان مرحله قابل اجرا باشد، آن بازیکن می تواند انتخاب کند که آن 

توانایی ها را به چه ترتیبی انجام دهد.

دونالِد تخفیف  باز: قدرت َاش برای هر دو میپِل مزایده َاش ِاعمال می شود.
گراهاِم طالیی: قدرت اَش برای هر ســـهامی که دارد، ِاعمال می شود؛ مهم 

نیست که آن ها را با کدام میپل مزایده َاش به دست آورده است.
مارتای ُمّطلع: قدرت اَش فقط برای یک ُجفت از اطالعات محرمانه اِعمال می شود.

استوارت پنهان کار: قدرت َاش به هر ۲ مجموعه کارتی که در هر دور، در مرحله ی 
عرضه، جای گذاری می شوند، ِاعمال می شود.



۵

دور بازی (هر راند از بازی)
فرابورس، در چند ُدور بازی می شود؛ تعداد ُدورها بستگی به تعداد بازیکنان 
دارد (تصویر ۲ را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده ی بازی را در اختیار دارد، 
بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت گرد ادامه پیدا می کند. در پایان 

هر ُدور، توکن آغازکننده را به نفر سمِت چپ بدهید.
هر ُدور از بازی شامل ۶ مرحله است:

مرحله ی اطالعات  (  ۱
مرحله ی َعرضه  (  ۲
مرحله ی تقاضا  (  ۳

مرحله ی عملیات  (  ۴
مرحله ی فروش  (  ۵

مرحله ی جابه جایی  (  ۶

تعداد ُدورهایی که باید انجام شوند، همان طور که در صفحه نیز نشان داده 
شده، بر اساس تعداد بازیکنان تعیین می شود. ُدورُشمار، در هر لحظه از 

بازی، تعداد ُدورهای باقی مانده را نشان می دهد.

١) مرحله ی اطالعات
در این مرحله، هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت 
می کند. کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی، باهم ُجفت می شوند تا 
جابه جایی ارزش سهام را نشان دهند. جابه جایی ارزش سهام، در پایاِن ُدور 

و در مرحله ی جابه جایی اّتفاق می افتد. 

مثال: در تصویـــر ۴، کارت کمپانی «َامریکن ُاتوموتیو»، با کارت پیش بینی 
«۲+» ُجفت شده اســـت. بنابراین، در مرحله ی جابه جایی، ارزِش ســـهام 

«َامریکن ُاتوموتیو» ۲ واحد افزایش می یابد.

گام های مرحله ی اطالعات
۱) به هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: هر بازیکن نگاهی بـــه کارت هایش انداخته و آن ها را از دیِد دیگران 
پنهان نگه می دارد. کارت ها حاوی اطالعاتی محرمانه َاند که باید برای تصمیم
 گیری در مراحل تقاضا و فروش و پیش از تغییر قیمِت ســـهام در مرحله ی 

جابه جایی، مورد استفاده قرار بگیرند.

۲) یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی بگذارید. 
این تغییر قیمِت سهام، اطالعاتی غیِرَمحرمانه و عمومی محسوب می شود.

۳) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده را یک به یک باهم ُجفت 
کرده و این کارت های ُجفت  شده را -به ُپشت- در کنار صفحه ی اصلی بچینید. 

نکته: این کارت ها در پایاِن ُدور، در مرحله ی جابه جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در بازی ســـه نفره، ۲ ُجفت کارت -به ُپشـــت- چیده می شود و در بازی 
چهارنفره، ۱ ُجفت؛ در بازی پنج نفره، ُجفت بی ُجفت!

٢) مرحله ی َعرضه
در مرحله ی عرضه، بازیکنان کارت ها را در ســـبدهای سهام می گذارند. این 
کارت ها می توانند بخش هایی از ســـهام کمپانی ها، هزینه های معامله یا 

کارت های عملیات باشند. سبدهای سهام نشان دهنده ی سهام عرضه شده در 
بازار هستند و در مرحله ی تقاضا، به مزایده گذاشته شده و خریداری می شوند.

گام های مرحله ی َعرضه
۱) برای تشکیل هر سبد سهام، یکی از کارت های ستون بازار را رو کرده و در 
جای مخصوص بگذارید؛ ســـبدهای سهام در پاييِن صفحه ی اصلی -در 
پايين «ماشین حساب ها»- تشکیل می شوند. تعداد سبدهای سهام در هر 

بازی، برابر است با تعداد بازیکناِن آن بازی!
۲) از ستون کارت های بازار، به هر بازیکن ۲ کارت بدهید. بازیکنان باید این 

کارت ها را ُجدا از هر کارت دیگری که قبالً به دست آورده اند، نگه دارند. 
۳) بازیکنان، به نوبت، هر دو کارت خود را -آزادانه و به انتخاب خود- درسبدهای سهام 

می گذارند؛ یکی از کارت ها باید -به رو- و یکی از کارت ها باید -به ُپشت- گذاشته شود.

نکته: کارت ها را می توان در یک ســـبد سهام یا درسبدهای سهام جداگانه 
گذاشت. سبدهای سهام ۴ و ۵، در بازی هایی با کم تر از ۴ و ۵ بازیکن، به کار 
نمی آیند و نمی شود کارتی در آن ها گذاشت! کارت ها را طوری روی هم بچینید 

که تعداد کارت های موجود در هرسبد سهام مشّخص باشد.

پس از آن که همه ی بازیکنان، کارت های خود را درسبدهای سهام گذاشتند، 
ُمزایده -در مرحله ی تقاضا- آغاز می شود.

٣) مرحله ی تقاضا
مرحله ی تقاضا، مرحله ای اســـت که بازیکنان، ُمتقاضِی دریافت یکی از 
سبدهای سهامی می شوند که در مرحله ی عرضه، تشکیل شده اند. ردیف 
مزایده، تقاضا یا مبلِغ قابل پرداخت برای سبدسهام مورد نظر (ارزِش پولِی 

سبد سهام) در پایان مرحله را نشان می دهد.

گام های مرحله ی تقاضا
۱) بازیکنان، به نوبت، میپل های مزایده ی خود را بر روی یکی از اعداِد آزاِد 
یکی از ردیف هـــای مزایده -به انتخاب خودشـــان- می گذارند؛ بازیکنان 
می توانند میپل های خود را در ردیف هایی که میپل یا میپل های دیگری در 

آن ها هست نیز بگذارند، به شرط آن که مبلغ پیشنهادی را باال ببرند!

نکته: بازیکنان حق ندارند بیش از پولی که در اختیار دارند، پیشنهاد بدهند! و این
 که هر بازیکن چقدر پول دارد، جزو اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومی بازی است!

۲) فقط و فقط در صورتی که بازیکنی، پیشنهادی باالتر از پیشنهاد بازیکنی 
دیگر بدهد، بازیکن شکســـت خورده حق دارد میپـــل مزایده ی خود را 

پس گرفته و در نوبت بعدی َاش دوباره در مزایده شرکت کند. 

نکته: پیشـــنهاِد دوباره فقط وقتی اّتفاق می افتد که همه ی بازیکنان در مزایده 
شرکت کرده و یک بار پیشنهاد داده باشند. اگر چند بازیکن، روی دست یکدیگر 
بلند شده و مبلغ را باال برده باشـــند، پیشنهادهای دوباره، به ترتیب، در جهت 
ساعت گرد انجام خواهند شد. برای پیشـــنهاد جدید می توان از همان ردیف 
مزایده ی قبلی یا یک ردیف مزایده ی جدید استفاده کرد. اگر آخرین خانه ی ردیف 
مزایده ای آزاد نباشد، آن ردیف، بسته تلّقی می شود: باالترین مبلغ پیشنهادی ۲۵

هزار دالر است. شـــما نمی توانید مبلغی کم تر از یا مساوی با بازیکنان قبل از 
خودتان، پیشنهاد بدهید!

۳) مزایده تا جایی ادامه پیدا می کند که روی هر ردیف مزایده  فقط یک 
میپل قرار گرفته باشد.

۴) بازیکنان مبلغ پیشنهادی خود را به بانک پرداخته و میپل های مزایده ی 
خود را جمع کرده و همه ی کارت های ســـبد سهامی را که خریده اند، برای 

خود برمی دارند.

میپل های مزایده روی ردیف های مزایده قرار داده شده اند.تصویر ۶کارت ها درسبدهای سهام گذاشته می شوندتصویر ۵

نکته: ممکن اســـت بازیکنی، مزایده را به پایان رسانده و سبد سهامی را بدون 
پرداخت پول تصاحب کند.

۵) اگرسبد سهامی شامِل یک کارت هزینه معامله بود، بازیکن باید مبلِغ ُمندرج 
در کارت را نیز به بانک بپردازد. پس از پرداخت، کارت هزینه معامله ی مورد نظر 

-به رو- در ستون کارت های سوخته در کنار ستون کارت های بازار قرار می گیرد.

نکته: اگر بازیکن، پول کافی برای پرداخت هزینه معامله را نداشته باشد، باید کارت را 
نگه داشته و -به رو- پیِش روی خودش بگذارد. هر کارتی که به این شکل، پیِش روی 
بازیکن قرار می گیرد، باید به محِض این که بازیکن پولدار شد، بهایش پرداخت شود!!

۶) سایِر کارت های به دست آمده را -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام، در 
صفحه ی بازی خود بگذارید.

نکته: کارت های سهاِم به دست آمده در طول بازی، باید از دیِد سایر بازیکنان پنهان نگه 
داشته شوند! هر بازیکن می تواند در هر لحظه از بازی، کارت های سهاِم خودش را نگاه کند.

۴) مرحله ی عملیات
در مرحله ی عملیات، بازیکنان با استفاده از کارت های

 عملیات، بازارها را ُمهندسی می کنند!

گام های مرحله ی عملیات
۱) بازیکنان، به نوبت، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به 
دست آورده اند، ســـوزانده و - به رو - در ستون کارت های سوخته گذاشته و 

عملیات های کارت ها را انجام می دهند.

ُرشد سهام!: به اِزای هر ُرشد سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و ارزِش 
آن را ۲ واحد افزایش می دهد.

سقوط سهام!: به اِزای هر سقوط سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و 
ارزِش آن را ۲ واحد کاهش می دهد.

نکته: بازیکن باید یک سهام را انتخاب کرده و ارزش اَش را افزایش/کاهش دهد. اگر 
ارزِش یک سهام به نقطه ی تجزیه ی سهام یا به نقطه ی ورشکستگی رسید، از قوانینی 
که در ادامه شرح داده خواهد شد، پیروی کنید. هر کارت عملیات باید در همان ُدوری 

که به دست می آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

۵) مرحله ی فروش
مرحله ی فروش به بازیکنان امکان می  دهد که هر تعداد از ســـهامی را که 
دارند، به فروش برســـانند. آن ها باید از اطالعات ارائه شده در مرحله ی 
اطالعات استفاده کنند تا بفهمند که آیا باید دست به فروش بزنند یا نه و 

بفهمند که کدام سهام را باید بفروشند!

گام های مرحله ی فروش
۱) بازیکنان، به نوبت، هر تعداد از سهامی را که در اختیار دارند، می فروشند؛ برای 
این کار، آن ها را -به رو- در ستون کارت های سوخته گذاشته و با توجه به ارزش 

لحظه ای سهام، از بانک پول دریافت می کنند.

نکته: سهامی که از پوشه ی سهام تجزیه شده بازیکنان فروخته می شود، دو برابر پول 
نصیِب آن ها می کند. بازیکنان می توانند بعضاً یک سهام را از پوشه ی سهام تجزیه
 شده شان به پوشـــه ی سهام معمولی شان برگردانده و ارزش معموِل آن را از بانک 
دریافت نمایند.  برای اطالعاِت بیش تر راجع به ســـهام های تجزیه شده، بخش 

«مرحله ی جابه جایی: سهام های تجزیه شده» را ببینید.

۶) مرحله ی جابه جایی
در مرحله ی جابه جایی، ارزِش سهام، بر مبنای کارت های کمپانی و کارت های 

پیش بینی که در مرحله ی اطالعات پخش شده اند، جابه جا می شود.

گام های مرحله ی جابه جایی
۱) بازیکنان، به نوبت، کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی خود را رو کرده 

و ارزش سهام را بر اَساس آن ها جابه جا می کنند.
۲) ارزش سهام های باقی مانده را بر اَساس ُجفت کارت های -به رو و به ُپشِت- 
کمپانی و پیش بینی که روی صفحه ی اصلی و کنار صفحه ی اصلی هستند، 

جابه جا کنید. در هر دور، ارزش همه ی سهام ها جابه جا می شود.
۳) کارت پیش بینی که نشان $$ را دارد، نشان می دهد که به سهاِم کمپانی، 
سود تعّلق می گیرد. ارزش سهام تغییری نمی کند. در عوض، هر بازیکن، به اِزای 
هر تعداد از سهام آن کمپانی که در پوشه ی خود دارد، ۲۰۰۰ دالر دریافت می کند.

نکته: بازیکن، به ِازای سهامی که در پوشه ی سهام تجزیه شده خود دارد، دو برابر 
سود دریافت می کند. بازیکن باید برای دریافِت این سود، سهامی را که در اختیار 
دارد، رو کند. بازیکن می تواند تعدادی از سهام خود یا همه ی آن ها را رو نکند و از 

خیِر دریافت سود هم بگذرد!!

تجزیه ی سهام
اگر ارزش یک سهام، از ۱۰ بیش تر شود، سهام تجزیه می شود. تجزیه ی 

یک سهام، تعداد سهم های شما از آن سهام را دو برابر می کند.

وقتی سهامی تجزیه می شــود، همه ی بازیکنانی که سهمی از آن سهام را در 
پوشه ی خود دارند، آن ها را رو کرده و سپس -به ُپشت- در پوشه ی سهام تجزیه

 شده ی خود می گذارند.
اگر افزایش، باعث شود که ارزِش سهام دقیقاً در نقطه ی تجزیه قرار بگیرد، ارزِش 

سهام دوباره به ۶ برمی گردد.
اگر افزایش، ارزِش سهام را فراتر از نقطه ی تجزیه ُبرد، ارزِش سهام را ابتدا به ۶ 

برگردانده و سپس افزایش دهید.

مثال: ارزش سهام «ِاپیک الکتریک»، ۹ بود و کارت کمپانی َاش در این ُدور، با 
کارت پیش بینی (۴+) ُجفت شده بود. «ِاپیک الکتریک» فقط با استفاده از ۲ 
واحد (از ۴ واحد) جابه جایی اَش به نقطه ی تجزیه می رسد. به این ترتیب، 
ارزِش سهام، به ۶ رسیده و با (۲+) واحد جابه جایی دیگر، بازهم افزایش پیدا 

کرده و به ۸ می رسد!

هر ســـهام جدیدی که بازیکن، بعد از تجزیه ی سهام به دست بیاورد، در 
پوشـــه ی ســـهام معمولی َاش گذاشـــته می شـــود نه پوشه ی سهام 
تجزیه شده َاش. اگر بازیکنی، سهامی در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش داشته 
باشـــد و آن سهام بعدها دوباره تجزیه شود، آن بازیکن ۱۰هزار دالر (کارت 
پول ) به ِازای هر تعداد سهم از آن سهام که در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش 

دارد، دریافت می کند. سهام در پوشه ی سهام تجزیه شده باقی می ماَند. 

ورشکستگی
اگر ارزِش یک سهام در یک نوبت، از ۱ کم تر شود، آن سهام درجا ورشکست 
می شود. همه ی بازیکنان، هر تعداد سهم که از آن سهام دارند، می سوزانند؛

حتی آن هایی که در پوشــه ی سهام تجزیه شده  شــان است! بهای سهام 
مربوطه را به ارزش آغازین اَش -یعنی ۵- برگردانید.

پایان ُدوِر بازی
ُدوِر بازی، پس از پایاِن مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. اگر ُدورُشمار 
در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه 
به راســـت ببرید. توکِن آغازکننده ی بازی را به نفِر سمت چِپ آغازکننده ی 

قبلی داده و ُدوِر جدیدی را آغاز کنید.
اگر ُدورُشمار در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید باشد، بازی به 

پایان می رسد. مرحله ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. هر کارتی که 

در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

گام های پایان بازی
۱) همه ی بازیکنان، هر تعداد از سهاِم هر کمپانی را که در اختیار دارند، رو 
می کنند تا سهام داران ُعمده مشّخص شوند. سهام دار ُعمده، کسی است که 

بیش ترین تعداد از سهام یک کمپانی را در اختیار داشته باشد.

نکته: در هنگام تعیین سهام داران ُعمده، سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه
 شده ی بازیکنان، دو برابر ُمحاسبه می شود.

۱۰ دالر جایزه ی ویژه دریافت می کند. در  سهام دار عمده ی هر کمپانی، ۰۰۰
۵ دالر دریافت می کند. صورت تساوِی چند بازیکن، هرکدام از آن ها ۰۰۰

۲) سپس هر بازیکن، سهام خود را به قیمتی برابر با آخرین ارزِش سهام به 
فروش می رساند.

نکته: این جا نیز سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه شده ی بازیکنان، دو 
برابر محاسبه می شود.

۳) مجموع پول کارت های هر بازیکن را محاسبه کنید. بازیکنی که بیش
 ترین پول (یعنی بیش ترین ارزش خالص) را داشـــته باشد، برنده ی بازی 

خواهد بود. 

تغییرات برای بازی ۲-نفره
پیشنهاد می شودفرابورس را دستِ کم یک بار با بیش از ۲ بازیکن امتحان 
کرده و بعد، اقدام به بازی ۲-نفره کنید. بازی ۲-نفره، شبیه به بازی معمولی 

است ُمنتها تغییراتی در مراحل مختلف بازی صورت می گیرد.

آماده سازی
۳۰ دالر پول شروع می کند؛  ۲۰ دالر، بازی را با ۰۰۰ هر بازیکن، به جای ۰۰۰
البته بازهم فقط ۱ سهام آغازین دریافت می کند. هر بازیکن ۲ میپل مزایده 

نیز دریافت می کند (میپل های قرمز یا میپل های آبی).

مرحله ی اطالعات
به هر بازیکن -به شکل تصادفی- ۲ کارت کمپانی و ۲ کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: کارت ها را در ســـتون های جداگانه نگه دارید. این کارت ها نمی توانند با 
یکدیگر عوض شوند!

۲ ُجفـــت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی باقی مانده به ُپشـــت در کنار 
صفحه ی بازی قرار می گیرند. این جفت کارت ها در هر دور تأثیرگذار هستند 
ولی بازیکنان، تا وقتی که کارت ها در مرحله ی جابه جایی رو شوند، از این 

تأثیرات بی خبر خواهند بود!

مرحله ی َعرضه
به شکل تصادفی، در هر یک از ۴ سبد سهاِم ابتدایی که با عالمِت بازی ۲-نفره 
عالمت گذاری شده اند، ۱ کارت از ستون بازار بگذارید؛ کارت ها باید -به رو- باشند. 
هر بازیکن ۲ کارت از ستون بازار می کشد. بازیکن، این کارت ها را یکی -به

 ُپشت- و یکی -به رو- درسبدهای سهام می گذارد. این گام را یک بار دیگر نیز 
تکرار کنید تا هر بازیکن ۴ کارت در سبدهای سهام بگذارد.

نکته: بازیکنان باید ۲ کارِت اّول خود را پیش از دریافت ۲ کارِت دّوم شان در 
سبدهای سهام بگذارند.

مرحله ی تقاضا
بازیکنان، یکی در میان، میپل های مزایـــده ی خود را در خانه های قابل 

دسترسی از ردیف های مزایده می گذارند.
همه ی میپل ها باید پیش از صورت گرفتـــِن هرگونه مزایده ی دیگری 

جای گذاری شوند.
بازیکنان حق ندارند دو میپل خود را در یک ردیف مزایده بگذارد.

بازیکن ها، یکی در میان، پیشنهادهای دوباره شان را ارائه می دهند تا این که 
هر میپل روی یک ردیف مزایده ی جداگانه قرار بگیرد ولی امکان دارد یک 

بازیکن دو بار ُپشت سِرهم پیشنهاد بدهد. 
اگر هر دو میپل یک بازیکن در مزایده شکســـت خورده باشند، بازیکن 
می تواند تصمیم بگیرد که اّول با کدام یک از آن ها پیشنهاد دوباره بدهد! 

نکته: مجموع دو مبلغی که بازیکن پیشنهاد می دهد، نباید بیش تر از مقدار 
پولی باشد که در اختیار دارد!

(Expansions) توسعه دهنده ها
اکیداً توصیه می شـــود که در دفعات اّول بازی خود، از «توسعه دهنده ی 
ســـرمایه گذاران» یا از «طرف پیشرفته ی صفحه ی بازی» استفاده نکنید! 
مفید است که ارزِش سبدهای ســـهام در مرحله ی تقاضا را بدون تأثیر 

قدرت های سرمایه گذاران درک کنید.

توسعه دهنده ی صفحه ی پیشرفته
در هنگام بازی با طرف دّوم صفحه، هر ســـهام، ردیِف ارزشِی متفاوتی پیدا 
می کند. اگر سهامی ورشکسته شـــد، ارزِش آن را به نقطه ی آغازین خودش 
(دایره ی تیره) برگردانید. اگر ســـهامی تجزیه شد، ارزش اَش را به عدد داخل 
هشت ضلعی برگردانید. در این نسخه، «استیل استنفورد» منحصربه فرد است 
زیرا بر اَساس عالمت های $ موجود در ردیف ارزش اَش، سود اضافه می دهد؛ 
هر بار که ارزِش این سهام -در هنگام یک جابه جایی روبه جلو، از چپ به راست- 
روی این عالمت ها قرار گرفت یا از آن ها رد شد، هر بازیکن، به اِزای هر تعداد از 

سهام «استیل استنفورد» که در اختیار دارد، ۱۰۰۰ دالر سود می گیرد. در مورد 
سهام موجود در پوشه های تجزیه «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

توسعه دهنده ی سرمایه گذاران
کارت های ســـرمایه گذار، مقدار پول آغازین هر بازیکن را تعیین می کنند 
۲۰ دالر بگیرد) و قدرت هایی منحصربه فرد به  (به جای این که هر بازیکن ۰۰۰

بازیکنان می دهند که می توانند تا آخر بازی از آن ها استفاده کنند.
در آغاز بازی، به هر بازیکن، دو کارت سرمایه گذار بدهید.

هر بازیکن، یکی از ســـرمایه گذاران را انتخاب کرده و دیگری را به جعبه ی 
بازی برمی گرداَند!

نکته: همه ی قدرت های سرمایه گذاران، در هر مرحله، به نوبت ِاعمال می شوند.

مثال: «واِرن باهوش»، ُدوِر بازی را آغاز می کند. قبل از آغاِز مرحله ی تقاضا، او 
همه ی کارت های به ُپشت چیده شده ی یکی از سبدهای سهام را نگاه می کند. 
سپس نوبِت «مارِک تک رو» است؛ او با استفاده از قدرت اَش، یک کارِت به

 ُپشت چیده شده را از روی یکی از سبدهای سهام برداشته و روی سبد سهامی 
که «واِرن» کارت هایش را دید زده بود، می گذارد!

قدرت هایی که در مرحله ی عملیات فّعال می شوند، در نوبِت بازیکنان ِاعمال 
می شوند و می توانند قبل یا بعد از بازی شدِن کارت های عملیاتِی به دست

 آمده در آن نوبت، ِاعمال شوند!

توضیحاتی درباره ی «توسعه دهنده ی سرمایه گذاران» در بازی ۲-نفره
سرمایه گذاران می توانند در بازی ۲-نفره نیز مورد استفاده قرار بگیرند ولی 

توضیح چند نکته در این مورد ضروری است:
به هر بازیکن، ۴ کارت سرمایه گذار داده می شود و او نیز ۲تا از آن ها را نگه می دارد.
برای تعیین میزان پول آغازین بازیکن، مجموع مبالِغ هر دو سرمایه گذاِر او 

را محاسبه کنید:
۶هزار دالر گراهاِم طالیی  ۳۵هزار دالر  بیِل میلیاردر 
۲۲هزار دالر مارِک تک رو  ۱۶هزار دالر  ِبرنِی بورس باز 
۲۰هزار دالر مارتای همه چیزدان  ۱۲هزار دالر   کِریمِر دیوانه 
۱۶هزار دالر استوارِت پنهان کار  ۴هزار دالر  دونالِد تخفیف باز 
۲۳هزار دالر واِرِن باهوش  ۱۴هزار دالر  ِدبورای سود-ِبگیر 

قدرت های سرمایه گذاران (در بازی ۲-نفره)
توجه: اگر یک بازیکن دو کارت سرمایه گذار داشته باشد که توانایی های هر دو 
کارت در همان مرحله قابل اجرا باشد، آن بازیکن می تواند انتخاب کند که آن 

توانایی ها را به چه ترتیبی انجام دهد.

دونالِد تخفیف  باز: قدرت َاش برای هر دو میپِل مزایده َاش ِاعمال می شود.
گراهاِم طالیی: قدرت اَش برای هر ســـهامی که دارد، ِاعمال می شود؛ مهم 

نیست که آن ها را با کدام میپل مزایده َاش به دست آورده است.
مارتای ُمّطلع: قدرت اَش فقط برای یک ُجفت از اطالعات محرمانه اِعمال می شود.

استوارت پنهان کار: قدرت َاش به هر ۲ مجموعه کارتی که در هر دور، در مرحله ی 
عرضه، جای گذاری می شوند، ِاعمال می شود.



۶

دور بازی (هر راند از بازی)
فرابورس، در چند ُدور بازی می شود؛ تعداد ُدورها بستگی به تعداد بازیکنان 
دارد (تصویر ۲ را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده ی بازی را در اختیار دارد، 
بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت گرد ادامه پیدا می کند. در پایان 

هر ُدور، توکن آغازکننده را به نفر سمِت چپ بدهید.
هر ُدور از بازی شامل ۶ مرحله است:

مرحله ی اطالعات  (  ۱
مرحله ی َعرضه  (  ۲
مرحله ی تقاضا  (  ۳

مرحله ی عملیات  (  ۴
مرحله ی فروش  (  ۵

مرحله ی جابه جایی  (  ۶

تعداد ُدورهایی که باید انجام شوند، همان طور که در صفحه نیز نشان داده 
شده، بر اساس تعداد بازیکنان تعیین می شود. ُدورُشمار، در هر لحظه از 

بازی، تعداد ُدورهای باقی مانده را نشان می دهد.

١) مرحله ی اطالعات
در این مرحله، هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت 
می کند. کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی، باهم ُجفت می شوند تا 
جابه جایی ارزش سهام را نشان دهند. جابه جایی ارزش سهام، در پایاِن ُدور 

و در مرحله ی جابه جایی اّتفاق می افتد. 

مثال: در تصویـــر ۴، کارت کمپانی «َامریکن ُاتوموتیو»، با کارت پیش بینی 
«۲+» ُجفت شده اســـت. بنابراین، در مرحله ی جابه جایی، ارزِش ســـهام 

«َامریکن ُاتوموتیو» ۲ واحد افزایش می یابد.

گام های مرحله ی اطالعات
۱) به هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: هر بازیکن نگاهی بـــه کارت هایش انداخته و آن ها را از دیِد دیگران 
پنهان نگه می دارد. کارت ها حاوی اطالعاتی محرمانه َاند که باید برای تصمیم
 گیری در مراحل تقاضا و فروش و پیش از تغییر قیمِت ســـهام در مرحله ی 

جابه جایی، مورد استفاده قرار بگیرند.

۲) یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی بگذارید. 
این تغییر قیمِت سهام، اطالعاتی غیِرَمحرمانه و عمومی محسوب می شود.

۳) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده را یک به یک باهم ُجفت 
کرده و این کارت های ُجفت  شده را -به ُپشت- در کنار صفحه ی اصلی بچینید. 

نکته: این کارت ها در پایاِن ُدور، در مرحله ی جابه جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در بازی ســـه نفره، ۲ ُجفت کارت -به ُپشـــت- چیده می شود و در بازی 
چهارنفره، ۱ ُجفت؛ در بازی پنج نفره، ُجفت بی ُجفت!

٢) مرحله ی َعرضه
در مرحله ی عرضه، بازیکنان کارت ها را در ســـبدهای سهام می گذارند. این 
کارت ها می توانند بخش هایی از ســـهام کمپانی ها، هزینه های معامله یا 

کارت های عملیات باشند. سبدهای سهام نشان دهنده ی سهام عرضه شده در 
بازار هستند و در مرحله ی تقاضا، به مزایده گذاشته شده و خریداری می شوند.

گام های مرحله ی َعرضه
۱) برای تشکیل هر سبد سهام، یکی از کارت های ستون بازار را رو کرده و در 
جای مخصوص بگذارید؛ ســـبدهای سهام در پاييِن صفحه ی اصلی -در 
پايين «ماشین حساب ها»- تشکیل می شوند. تعداد سبدهای سهام در هر 

بازی، برابر است با تعداد بازیکناِن آن بازی!
۲) از ستون کارت های بازار، به هر بازیکن ۲ کارت بدهید. بازیکنان باید این 

کارت ها را ُجدا از هر کارت دیگری که قبالً به دست آورده اند، نگه دارند. 
۳) بازیکنان، به نوبت، هر دو کارت خود را -آزادانه و به انتخاب خود- درسبدهای سهام 

می گذارند؛ یکی از کارت ها باید -به رو- و یکی از کارت ها باید -به ُپشت- گذاشته شود.

نکته: کارت ها را می توان در یک ســـبد سهام یا درسبدهای سهام جداگانه 
گذاشت. سبدهای سهام ۴ و ۵، در بازی هایی با کم تر از ۴ و ۵ بازیکن، به کار 
نمی آیند و نمی شود کارتی در آن ها گذاشت! کارت ها را طوری روی هم بچینید 

که تعداد کارت های موجود در هرسبد سهام مشّخص باشد.

پس از آن که همه ی بازیکنان، کارت های خود را درسبدهای سهام گذاشتند، 
ُمزایده -در مرحله ی تقاضا- آغاز می شود.

٣) مرحله ی تقاضا
مرحله ی تقاضا، مرحله ای اســـت که بازیکنان، ُمتقاضِی دریافت یکی از 
سبدهای سهامی می شوند که در مرحله ی عرضه، تشکیل شده اند. ردیف 
مزایده، تقاضا یا مبلِغ قابل پرداخت برای سبدسهام مورد نظر (ارزِش پولِی 

سبد سهام) در پایان مرحله را نشان می دهد.

گام های مرحله ی تقاضا
۱) بازیکنان، به نوبت، میپل های مزایده ی خود را بر روی یکی از اعداِد آزاِد 
یکی از ردیف هـــای مزایده -به انتخاب خودشـــان- می گذارند؛ بازیکنان 
می توانند میپل های خود را در ردیف هایی که میپل یا میپل های دیگری در 

آن ها هست نیز بگذارند، به شرط آن که مبلغ پیشنهادی را باال ببرند!

نکته: بازیکنان حق ندارند بیش از پولی که در اختیار دارند، پیشنهاد بدهند! و این
 که هر بازیکن چقدر پول دارد، جزو اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومی بازی است!

۲) فقط و فقط در صورتی که بازیکنی، پیشنهادی باالتر از پیشنهاد بازیکنی 
دیگر بدهد، بازیکن شکســـت خورده حق دارد میپـــل مزایده ی خود را 

پس گرفته و در نوبت بعدی َاش دوباره در مزایده شرکت کند. 

نکته: پیشـــنهاِد دوباره فقط وقتی اّتفاق می افتد که همه ی بازیکنان در مزایده 
شرکت کرده و یک بار پیشنهاد داده باشند. اگر چند بازیکن، روی دست یکدیگر 
بلند شده و مبلغ را باال برده باشـــند، پیشنهادهای دوباره، به ترتیب، در جهت 
ساعت گرد انجام خواهند شد. برای پیشـــنهاد جدید می توان از همان ردیف 
مزایده ی قبلی یا یک ردیف مزایده ی جدید استفاده کرد. اگر آخرین خانه ی ردیف 
مزایده ای آزاد نباشد، آن ردیف، بسته تلّقی می شود: باالترین مبلغ پیشنهادی ۲۵
هزار دالر است. شـــما نمی توانید مبلغی کم تر از یا مساوی با بازیکنان قبل از 

خودتان، پیشنهاد بدهید!

۳) مزایده تا جایی ادامه پیدا می کند که روی هر ردیف مزایده  فقط یک 
میپل قرار گرفته باشد.

۴) بازیکنان مبلغ پیشنهادی خود را به بانک پرداخته و میپل های مزایده ی 
خود را جمع کرده و همه ی کارت های ســـبد سهامی را که خریده اند، برای 

خود برمی دارند.

نکته: ممکن اســـت بازیکنی، مزایده را به پایان رسانده و سبد سهامی را بدون 
پرداخت پول تصاحب کند.

۵) اگرسبد سهامی شامِل یک کارت هزینه معامله بود، بازیکن باید مبلِغ ُمندرج 
در کارت را نیز به بانک بپردازد. پس از پرداخت، کارت هزینه معامله ی مورد نظر 

-به رو- در ستون کارت های سوخته در کنار ستون کارت های بازار قرار می گیرد.

نکته: اگر بازیکن، پول کافی برای پرداخت هزینه معامله را نداشته باشد، باید کارت را 
نگه داشته و -به رو- پیِش روی خودش بگذارد. هر کارتی که به این شکل، پیِش روی 
بازیکن قرار می گیرد، باید به محِض این که بازیکن پولدار شد، بهایش پرداخت شود!!

۶) سایِر کارت های به دست آمده را -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام، در 
صفحه ی بازی خود بگذارید.

نکته: کارت های سهاِم به دست آمده در طول بازی، باید از دیِد سایر بازیکنان پنهان نگه 
داشته شوند! هر بازیکن می تواند در هر لحظه از بازی، کارت های سهاِم خودش را نگاه کند.

۴) مرحله ی عملیات
در مرحله ی عملیات، بازیکنان با استفاده از کارت های

 عملیات، بازارها را ُمهندسی می کنند!

گام های مرحله ی عملیات
۱) بازیکنان، به نوبت، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به 
دست آورده اند، ســـوزانده و - به رو - در ستون کارت های سوخته گذاشته و 

عملیات های کارت ها را انجام می دهند.

ُرشد سهام!: به اِزای هر ُرشد سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و ارزِش 
آن را ۲ واحد افزایش می دهد.

سقوط سهام!: به اِزای هر سقوط سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و 
ارزِش آن را ۲ واحد کاهش می دهد.

نکته: بازیکن باید یک سهام را انتخاب کرده و ارزش اَش را افزایش/کاهش دهد. اگر 
ارزِش یک سهام به نقطه ی تجزیه ی سهام یا به نقطه ی ورشکستگی رسید، از قوانینی 
که در ادامه شرح داده خواهد شد، پیروی کنید. هر کارت عملیات باید در همان ُدوری 

که به دست می آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

۵) مرحله ی فروش
مرحله ی فروش به بازیکنان امکان می  دهد که هر تعداد از ســـهامی را که 
دارند، به فروش برســـانند. آن ها باید از اطالعات ارائه شده در مرحله ی 
اطالعات استفاده کنند تا بفهمند که آیا باید دست به فروش بزنند یا نه و 

بفهمند که کدام سهام را باید بفروشند!

کارت های هزینه معاملهتصویر ۷

کارت های سهام -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام در صفحه ی بازیکن قرار می گیرندتصویر ۸

گام های مرحله ی فروش
۱) بازیکنان، به نوبت، هر تعداد از سهامی را که در اختیار دارند، می فروشند؛ برای 
این کار، آن ها را -به رو- در ستون کارت های سوخته گذاشته و با توجه به ارزش 

لحظه ای سهام، از بانک پول دریافت می کنند.

نکته: سهامی که از پوشه ی سهام تجزیه شده بازیکنان فروخته می شود، دو برابر پول 
نصیِب آن ها می کند. بازیکنان می توانند بعضاً یک سهام را از پوشه ی سهام تجزیه
 شده شان به پوشـــه ی سهام معمولی شان برگردانده و ارزش معموِل آن را از بانک 
دریافت نمایند.  برای اطالعاِت بیش تر راجع به ســـهام های تجزیه شده، بخش 

«مرحله ی جابه جایی: سهام های تجزیه شده» را ببینید.

۶) مرحله ی جابه جایی
در مرحله ی جابه جایی، ارزِش سهام، بر مبنای کارت های کمپانی و کارت های 

پیش بینی که در مرحله ی اطالعات پخش شده اند، جابه جا می شود.

گام های مرحله ی جابه جایی
۱) بازیکنان، به نوبت، کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی خود را رو کرده 

و ارزش سهام را بر اَساس آن ها جابه جا می کنند.
۲) ارزش سهام های باقی مانده را بر اَساس ُجفت کارت های -به رو و به ُپشِت- 
کمپانی و پیش بینی که روی صفحه ی اصلی و کنار صفحه ی اصلی هستند، 

جابه جا کنید. در هر دور، ارزش همه ی سهام ها جابه جا می شود.
۳) کارت پیش بینی که نشان $$ را دارد، نشان می دهد که به سهاِم کمپانی، 
سود تعّلق می گیرد. ارزش سهام تغییری نمی کند. در عوض، هر بازیکن، به اِزای 
هر تعداد از سهام آن کمپانی که در پوشه ی خود دارد، ۲۰۰۰ دالر دریافت می کند.

نکته: بازیکن، به ِازای سهامی که در پوشه ی سهام تجزیه شده خود دارد، دو برابر 
سود دریافت می کند. بازیکن باید برای دریافِت این سود، سهامی را که در اختیار 
دارد، رو کند. بازیکن می تواند تعدادی از سهام خود یا همه ی آن ها را رو نکند و از 

خیِر دریافت سود هم بگذرد!!

تجزیه ی سهام
اگر ارزش یک سهام، از ۱۰ بیش تر شود، سهام تجزیه می شود. تجزیه ی 

یک سهام، تعداد سهم های شما از آن سهام را دو برابر می کند.

وقتی سهامی تجزیه می شــود، همه ی بازیکنانی که سهمی از آن سهام را در 
پوشه ی خود دارند، آن ها را رو کرده و سپس -به ُپشت- در پوشه ی سهام تجزیه

 شده ی خود می گذارند.
اگر افزایش، باعث شود که ارزِش سهام دقیقاً در نقطه ی تجزیه قرار بگیرد، ارزِش 

سهام دوباره به ۶ برمی گردد.
اگر افزایش، ارزِش سهام را فراتر از نقطه ی تجزیه ُبرد، ارزِش سهام را ابتدا به ۶ 

برگردانده و سپس افزایش دهید.

مثال: ارزش سهام «ِاپیک الکتریک»، ۹ بود و کارت کمپانی َاش در این ُدور، با 
کارت پیش بینی (۴+) ُجفت شده بود. «ِاپیک الکتریک» فقط با استفاده از ۲ 
واحد (از ۴ واحد) جابه جایی اَش به نقطه ی تجزیه می رسد. به این ترتیب، 
ارزِش سهام، به ۶ رسیده و با (۲+) واحد جابه جایی دیگر، بازهم افزایش پیدا 

کرده و به ۸ می رسد!

هر ســـهام جدیدی که بازیکن، بعد از تجزیه ی سهام به دست بیاورد، در 
پوشـــه ی ســـهام معمولی َاش گذاشـــته می شـــود نه پوشه ی سهام 
تجزیه شده َاش. اگر بازیکنی، سهامی در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش داشته 
باشـــد و آن سهام بعدها دوباره تجزیه شود، آن بازیکن ۱۰هزار دالر (کارت 
پول ) به ِازای هر تعداد سهم از آن سهام که در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش 

دارد، دریافت می کند. سهام در پوشه ی سهام تجزیه شده باقی می ماَند. 

ورشکستگی
اگر ارزِش یک سهام در یک نوبت، از ۱ کم تر شود، آن سهام درجا ورشکست 
می شود. همه ی بازیکنان، هر تعداد سهم که از آن سهام دارند، می سوزانند؛

حتی آن هایی که در پوشــه ی سهام تجزیه شده  شــان است! بهای سهام 
مربوطه را به ارزش آغازین اَش -یعنی ۵- برگردانید.

تصویر ۹
A کارت های عملیات با حرف

نشان گذاری شده اند

پایان ُدوِر بازی
ُدوِر بازی، پس از پایاِن مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. اگر ُدورُشمار 
در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه 
به راســـت ببرید. توکِن آغازکننده ی بازی را به نفِر سمت چِپ آغازکننده ی 

قبلی داده و ُدوِر جدیدی را آغاز کنید.
اگر ُدورُشمار در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید باشد، بازی به 

پایان می رسد. مرحله ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. هر کارتی که 

در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

گام های پایان بازی
۱) همه ی بازیکنان، هر تعداد از سهاِم هر کمپانی را که در اختیار دارند، رو 
می کنند تا سهام داران ُعمده مشّخص شوند. سهام دار ُعمده، کسی است که 

بیش ترین تعداد از سهام یک کمپانی را در اختیار داشته باشد.

نکته: در هنگام تعیین سهام داران ُعمده، سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه
 شده ی بازیکنان، دو برابر ُمحاسبه می شود.

۱۰ دالر جایزه ی ویژه دریافت می کند. در  سهام دار عمده ی هر کمپانی، ۰۰۰
۵ دالر دریافت می کند. صورت تساوِی چند بازیکن، هرکدام از آن ها ۰۰۰

۲) سپس هر بازیکن، سهام خود را به قیمتی برابر با آخرین ارزِش سهام به 
فروش می رساند.

نکته: این جا نیز سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه شده ی بازیکنان، دو 
برابر محاسبه می شود.

۳) مجموع پول کارت های هر بازیکن را محاسبه کنید. بازیکنی که بیش
 ترین پول (یعنی بیش ترین ارزش خالص) را داشـــته باشد، برنده ی بازی 

خواهد بود. 

تغییرات برای بازی ۲-نفره
پیشنهاد می شودفرابورس را دستِ کم یک بار با بیش از ۲ بازیکن امتحان 
کرده و بعد، اقدام به بازی ۲-نفره کنید. بازی ۲-نفره، شبیه به بازی معمولی 

است ُمنتها تغییراتی در مراحل مختلف بازی صورت می گیرد.

آماده سازی
۳۰ دالر پول شروع می کند؛  ۲۰ دالر، بازی را با ۰۰۰ هر بازیکن، به جای ۰۰۰
البته بازهم فقط ۱ سهام آغازین دریافت می کند. هر بازیکن ۲ میپل مزایده 

نیز دریافت می کند (میپل های قرمز یا میپل های آبی).

مرحله ی اطالعات
به هر بازیکن -به شکل تصادفی- ۲ کارت کمپانی و ۲ کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: کارت ها را در ســـتون های جداگانه نگه دارید. این کارت ها نمی توانند با 
یکدیگر عوض شوند!

۲ ُجفـــت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی باقی مانده به ُپشـــت در کنار 
صفحه ی بازی قرار می گیرند. این جفت کارت ها در هر دور تأثیرگذار هستند 
ولی بازیکنان، تا وقتی که کارت ها در مرحله ی جابه جایی رو شوند، از این 

تأثیرات بی خبر خواهند بود!

مرحله ی َعرضه
به شکل تصادفی، در هر یک از ۴ سبد سهاِم ابتدایی که با عالمِت بازی ۲-نفره 
عالمت گذاری شده اند، ۱ کارت از ستون بازار بگذارید؛ کارت ها باید -به رو- باشند. 
هر بازیکن ۲ کارت از ستون بازار می کشد. بازیکن، این کارت ها را یکی -به

 ُپشت- و یکی -به رو- درسبدهای سهام می گذارد. این گام را یک بار دیگر نیز 
تکرار کنید تا هر بازیکن ۴ کارت در سبدهای سهام بگذارد.

نکته: بازیکنان باید ۲ کارِت اّول خود را پیش از دریافت ۲ کارِت دّوم شان در 
سبدهای سهام بگذارند.

مرحله ی تقاضا
بازیکنان، یکی در میان، میپل های مزایـــده ی خود را در خانه های قابل 

دسترسی از ردیف های مزایده می گذارند.
همه ی میپل ها باید پیش از صورت گرفتـــِن هرگونه مزایده ی دیگری 

جای گذاری شوند.
بازیکنان حق ندارند دو میپل خود را در یک ردیف مزایده بگذارد.

بازیکن ها، یکی در میان، پیشنهادهای دوباره شان را ارائه می دهند تا این که 
هر میپل روی یک ردیف مزایده ی جداگانه قرار بگیرد ولی امکان دارد یک 

بازیکن دو بار ُپشت سِرهم پیشنهاد بدهد. 
اگر هر دو میپل یک بازیکن در مزایده شکســـت خورده باشند، بازیکن 
می تواند تصمیم بگیرد که اّول با کدام یک از آن ها پیشنهاد دوباره بدهد! 

نکته: مجموع دو مبلغی که بازیکن پیشنهاد می دهد، نباید بیش تر از مقدار 
پولی باشد که در اختیار دارد!

(Expansions) توسعه دهنده ها
اکیداً توصیه می شـــود که در دفعات اّول بازی خود، از «توسعه دهنده ی 
ســـرمایه گذاران» یا از «طرف پیشرفته ی صفحه ی بازی» استفاده نکنید! 
مفید است که ارزِش سبدهای ســـهام در مرحله ی تقاضا را بدون تأثیر 

قدرت های سرمایه گذاران درک کنید.

توسعه دهنده ی صفحه ی پیشرفته
در هنگام بازی با طرف دّوم صفحه، هر ســـهام، ردیِف ارزشِی متفاوتی پیدا 
می کند. اگر سهامی ورشکسته شـــد، ارزِش آن را به نقطه ی آغازین خودش 
(دایره ی تیره) برگردانید. اگر ســـهامی تجزیه شد، ارزش اَش را به عدد داخل 
هشت ضلعی برگردانید. در این نسخه، «استیل استنفورد» منحصربه فرد است 
زیرا بر اَساس عالمت های $ موجود در ردیف ارزش اَش، سود اضافه می دهد؛ 
هر بار که ارزِش این سهام -در هنگام یک جابه جایی روبه جلو، از چپ به راست- 
روی این عالمت ها قرار گرفت یا از آن ها رد شد، هر بازیکن، به اِزای هر تعداد از 

سهام «استیل استنفورد» که در اختیار دارد، ۱۰۰۰ دالر سود می گیرد. در مورد 
سهام موجود در پوشه های تجزیه «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

توسعه دهنده ی سرمایه گذاران
کارت های ســـرمایه گذار، مقدار پول آغازین هر بازیکن را تعیین می کنند 
۲۰ دالر بگیرد) و قدرت هایی منحصربه فرد به  (به جای این که هر بازیکن ۰۰۰

بازیکنان می دهند که می توانند تا آخر بازی از آن ها استفاده کنند.
در آغاز بازی، به هر بازیکن، دو کارت سرمایه گذار بدهید.

هر بازیکن، یکی از ســـرمایه گذاران را انتخاب کرده و دیگری را به جعبه ی 
بازی برمی گرداَند!

نکته: همه ی قدرت های سرمایه گذاران، در هر مرحله، به نوبت ِاعمال می شوند.

مثال: «واِرن باهوش»، ُدوِر بازی را آغاز می کند. قبل از آغاِز مرحله ی تقاضا، او 
همه ی کارت های به ُپشت چیده شده ی یکی از سبدهای سهام را نگاه می کند. 
سپس نوبِت «مارِک تک رو» است؛ او با استفاده از قدرت اَش، یک کارِت به

 ُپشت چیده شده را از روی یکی از سبدهای سهام برداشته و روی سبد سهامی 
که «واِرن» کارت هایش را دید زده بود، می گذارد!

قدرت هایی که در مرحله ی عملیات فّعال می شوند، در نوبِت بازیکنان ِاعمال 
می شوند و می توانند قبل یا بعد از بازی شدِن کارت های عملیاتِی به دست

 آمده در آن نوبت، ِاعمال شوند!

توضیحاتی درباره ی «توسعه دهنده ی سرمایه گذاران» در بازی ۲-نفره
سرمایه گذاران می توانند در بازی ۲-نفره نیز مورد استفاده قرار بگیرند ولی 

توضیح چند نکته در این مورد ضروری است:
به هر بازیکن، ۴ کارت سرمایه گذار داده می شود و او نیز ۲تا از آن ها را نگه می دارد.
برای تعیین میزان پول آغازین بازیکن، مجموع مبالِغ هر دو سرمایه گذاِر او 

را محاسبه کنید:
۶هزار دالر گراهاِم طالیی  ۳۵هزار دالر  بیِل میلیاردر 
۲۲هزار دالر مارِک تک رو  ۱۶هزار دالر  ِبرنِی بورس باز 
۲۰هزار دالر مارتای همه چیزدان  ۱۲هزار دالر   کِریمِر دیوانه 
۱۶هزار دالر استوارِت پنهان کار  ۴هزار دالر  دونالِد تخفیف باز 
۲۳هزار دالر واِرِن باهوش  ۱۴هزار دالر  ِدبورای سود-ِبگیر 

قدرت های سرمایه گذاران (در بازی ۲-نفره)
توجه: اگر یک بازیکن دو کارت سرمایه گذار داشته باشد که توانایی های هر دو 
کارت در همان مرحله قابل اجرا باشد، آن بازیکن می تواند انتخاب کند که آن 

توانایی ها را به چه ترتیبی انجام دهد.

دونالِد تخفیف  باز: قدرت َاش برای هر دو میپِل مزایده َاش ِاعمال می شود.
گراهاِم طالیی: قدرت اَش برای هر ســـهامی که دارد، ِاعمال می شود؛ مهم 

نیست که آن ها را با کدام میپل مزایده َاش به دست آورده است.
مارتای ُمّطلع: قدرت اَش فقط برای یک ُجفت از اطالعات محرمانه اِعمال می شود.

استوارت پنهان کار: قدرت َاش به هر ۲ مجموعه کارتی که در هر دور، در مرحله ی 
عرضه، جای گذاری می شوند، ِاعمال می شود.



۷

دور بازی (هر راند از بازی)
فرابورس، در چند ُدور بازی می شود؛ تعداد ُدورها بستگی به تعداد بازیکنان 
دارد (تصویر ۲ را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده ی بازی را در اختیار دارد، 
بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت گرد ادامه پیدا می کند. در پایان 

هر ُدور، توکن آغازکننده را به نفر سمِت چپ بدهید.
هر ُدور از بازی شامل ۶ مرحله است:

مرحله ی اطالعات  (  ۱
مرحله ی َعرضه  (  ۲
مرحله ی تقاضا  (  ۳

مرحله ی عملیات  (  ۴
مرحله ی فروش  (  ۵

مرحله ی جابه جایی  (  ۶

تعداد ُدورهایی که باید انجام شوند، همان طور که در صفحه نیز نشان داده 
شده، بر اساس تعداد بازیکنان تعیین می شود. ُدورُشمار، در هر لحظه از 

بازی، تعداد ُدورهای باقی مانده را نشان می دهد.

١) مرحله ی اطالعات
در این مرحله، هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت 
می کند. کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی، باهم ُجفت می شوند تا 
جابه جایی ارزش سهام را نشان دهند. جابه جایی ارزش سهام، در پایاِن ُدور 

و در مرحله ی جابه جایی اّتفاق می افتد. 

مثال: در تصویـــر ۴، کارت کمپانی «َامریکن ُاتوموتیو»، با کارت پیش بینی 
«۲+» ُجفت شده اســـت. بنابراین، در مرحله ی جابه جایی، ارزِش ســـهام 

«َامریکن ُاتوموتیو» ۲ واحد افزایش می یابد.

گام های مرحله ی اطالعات
۱) به هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: هر بازیکن نگاهی بـــه کارت هایش انداخته و آن ها را از دیِد دیگران 
پنهان نگه می دارد. کارت ها حاوی اطالعاتی محرمانه َاند که باید برای تصمیم
 گیری در مراحل تقاضا و فروش و پیش از تغییر قیمِت ســـهام در مرحله ی 

جابه جایی، مورد استفاده قرار بگیرند.

۲) یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی بگذارید. 
این تغییر قیمِت سهام، اطالعاتی غیِرَمحرمانه و عمومی محسوب می شود.

۳) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده را یک به یک باهم ُجفت 
کرده و این کارت های ُجفت  شده را -به ُپشت- در کنار صفحه ی اصلی بچینید. 

نکته: این کارت ها در پایاِن ُدور، در مرحله ی جابه جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در بازی ســـه نفره، ۲ ُجفت کارت -به ُپشـــت- چیده می شود و در بازی 
چهارنفره، ۱ ُجفت؛ در بازی پنج نفره، ُجفت بی ُجفت!

٢) مرحله ی َعرضه
در مرحله ی عرضه، بازیکنان کارت ها را در ســـبدهای سهام می گذارند. این 
کارت ها می توانند بخش هایی از ســـهام کمپانی ها، هزینه های معامله یا 

کارت های عملیات باشند. سبدهای سهام نشان دهنده ی سهام عرضه شده در 
بازار هستند و در مرحله ی تقاضا، به مزایده گذاشته شده و خریداری می شوند.

گام های مرحله ی َعرضه
۱) برای تشکیل هر سبد سهام، یکی از کارت های ستون بازار را رو کرده و در 
جای مخصوص بگذارید؛ ســـبدهای سهام در پاييِن صفحه ی اصلی -در 
پايين «ماشین حساب ها»- تشکیل می شوند. تعداد سبدهای سهام در هر 

بازی، برابر است با تعداد بازیکناِن آن بازی!
۲) از ستون کارت های بازار، به هر بازیکن ۲ کارت بدهید. بازیکنان باید این 

کارت ها را ُجدا از هر کارت دیگری که قبالً به دست آورده اند، نگه دارند. 
۳) بازیکنان، به نوبت، هر دو کارت خود را -آزادانه و به انتخاب خود- درسبدهای سهام 

می گذارند؛ یکی از کارت ها باید -به رو- و یکی از کارت ها باید -به ُپشت- گذاشته شود.

نکته: کارت ها را می توان در یک ســـبد سهام یا درسبدهای سهام جداگانه 
گذاشت. سبدهای سهام ۴ و ۵، در بازی هایی با کم تر از ۴ و ۵ بازیکن، به کار 
نمی آیند و نمی شود کارتی در آن ها گذاشت! کارت ها را طوری روی هم بچینید 

که تعداد کارت های موجود در هرسبد سهام مشّخص باشد.

پس از آن که همه ی بازیکنان، کارت های خود را درسبدهای سهام گذاشتند، 
ُمزایده -در مرحله ی تقاضا- آغاز می شود.

٣) مرحله ی تقاضا
مرحله ی تقاضا، مرحله ای اســـت که بازیکنان، ُمتقاضِی دریافت یکی از 
سبدهای سهامی می شوند که در مرحله ی عرضه، تشکیل شده اند. ردیف 
مزایده، تقاضا یا مبلِغ قابل پرداخت برای سبدسهام مورد نظر (ارزِش پولِی 

سبد سهام) در پایان مرحله را نشان می دهد.

گام های مرحله ی تقاضا
۱) بازیکنان، به نوبت، میپل های مزایده ی خود را بر روی یکی از اعداِد آزاِد 
یکی از ردیف هـــای مزایده -به انتخاب خودشـــان- می گذارند؛ بازیکنان 
می توانند میپل های خود را در ردیف هایی که میپل یا میپل های دیگری در 

آن ها هست نیز بگذارند، به شرط آن که مبلغ پیشنهادی را باال ببرند!

نکته: بازیکنان حق ندارند بیش از پولی که در اختیار دارند، پیشنهاد بدهند! و این
 که هر بازیکن چقدر پول دارد، جزو اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومی بازی است!

۲) فقط و فقط در صورتی که بازیکنی، پیشنهادی باالتر از پیشنهاد بازیکنی 
دیگر بدهد، بازیکن شکســـت خورده حق دارد میپـــل مزایده ی خود را 

پس گرفته و در نوبت بعدی َاش دوباره در مزایده شرکت کند. 

نکته: پیشـــنهاِد دوباره فقط وقتی اّتفاق می افتد که همه ی بازیکنان در مزایده 
شرکت کرده و یک بار پیشنهاد داده باشند. اگر چند بازیکن، روی دست یکدیگر 
بلند شده و مبلغ را باال برده باشـــند، پیشنهادهای دوباره، به ترتیب، در جهت 
ساعت گرد انجام خواهند شد. برای پیشـــنهاد جدید می توان از همان ردیف 
مزایده ی قبلی یا یک ردیف مزایده ی جدید استفاده کرد. اگر آخرین خانه ی ردیف 
مزایده ای آزاد نباشد، آن ردیف، بسته تلّقی می شود: باالترین مبلغ پیشنهادی ۲۵

هزار دالر است. شـــما نمی توانید مبلغی کم تر از یا مساوی با بازیکنان قبل از 
خودتان، پیشنهاد بدهید!

۳) مزایده تا جایی ادامه پیدا می کند که روی هر ردیف مزایده  فقط یک 
میپل قرار گرفته باشد.

۴) بازیکنان مبلغ پیشنهادی خود را به بانک پرداخته و میپل های مزایده ی 
خود را جمع کرده و همه ی کارت های ســـبد سهامی را که خریده اند، برای 

خود برمی دارند.

نکته: ممکن اســـت بازیکنی، مزایده را به پایان رسانده و سبد سهامی را بدون 
پرداخت پول تصاحب کند.

۵) اگرسبد سهامی شامِل یک کارت هزینه معامله بود، بازیکن باید مبلِغ ُمندرج 
در کارت را نیز به بانک بپردازد. پس از پرداخت، کارت هزینه معامله ی مورد نظر 

-به رو- در ستون کارت های سوخته در کنار ستون کارت های بازار قرار می گیرد.

نکته: اگر بازیکن، پول کافی برای پرداخت هزینه معامله را نداشته باشد، باید کارت را 
نگه داشته و -به رو- پیِش روی خودش بگذارد. هر کارتی که به این شکل، پیِش روی 
بازیکن قرار می گیرد، باید به محِض این که بازیکن پولدار شد، بهایش پرداخت شود!!

۶) سایِر کارت های به دست آمده را -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام، در 
صفحه ی بازی خود بگذارید.

نکته: کارت های سهاِم به دست آمده در طول بازی، باید از دیِد سایر بازیکنان پنهان نگه 
داشته شوند! هر بازیکن می تواند در هر لحظه از بازی، کارت های سهاِم خودش را نگاه کند.

۴) مرحله ی عملیات
در مرحله ی عملیات، بازیکنان با استفاده از کارت های

 عملیات، بازارها را ُمهندسی می کنند!

گام های مرحله ی عملیات
۱) بازیکنان، به نوبت، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به 
دست آورده اند، ســـوزانده و - به رو - در ستون کارت های سوخته گذاشته و 

عملیات های کارت ها را انجام می دهند.

ُرشد سهام!: به اِزای هر ُرشد سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و ارزِش 
آن را ۲ واحد افزایش می دهد.

سقوط سهام!: به اِزای هر سقوط سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و 
ارزِش آن را ۲ واحد کاهش می دهد.

نکته: بازیکن باید یک سهام را انتخاب کرده و ارزش اَش را افزایش/کاهش دهد. اگر 
ارزِش یک سهام به نقطه ی تجزیه ی سهام یا به نقطه ی ورشکستگی رسید، از قوانینی 
که در ادامه شرح داده خواهد شد، پیروی کنید. هر کارت عملیات باید در همان ُدوری 

که به دست می آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

۵) مرحله ی فروش
مرحله ی فروش به بازیکنان امکان می  دهد که هر تعداد از ســـهامی را که 
دارند، به فروش برســـانند. آن ها باید از اطالعات ارائه شده در مرحله ی 
اطالعات استفاده کنند تا بفهمند که آیا باید دست به فروش بزنند یا نه و 

بفهمند که کدام سهام را باید بفروشند!

گام های مرحله ی فروش
۱) بازیکنان، به نوبت، هر تعداد از سهامی را که در اختیار دارند، می فروشند؛ برای 
این کار، آن ها را -به رو- در ستون کارت های سوخته گذاشته و با توجه به ارزش 

لحظه ای سهام، از بانک پول دریافت می کنند.

نکته: سهامی که از پوشه ی سهام تجزیه شده بازیکنان فروخته می شود، دو برابر پول 
نصیِب آن ها می کند. بازیکنان می توانند بعضاً یک سهام را از پوشه ی سهام تجزیه
 شده شان به پوشـــه ی سهام معمولی شان برگردانده و ارزش معموِل آن را از بانک 
دریافت نمایند.  برای اطالعاِت بیش تر راجع به ســـهام های تجزیه شده، بخش 

«مرحله ی جابه جایی: سهام های تجزیه شده» را ببینید.

۶) مرحله ی جابه جایی
در مرحله ی جابه جایی، ارزِش سهام، بر مبنای کارت های کمپانی و کارت های 

پیش بینی که در مرحله ی اطالعات پخش شده اند، جابه جا می شود.

گام های مرحله ی جابه جایی
۱) بازیکنان، به نوبت، کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی خود را رو کرده 

و ارزش سهام را بر اَساس آن ها جابه جا می کنند.
۲) ارزش سهام های باقی مانده را بر اَساس ُجفت کارت های -به رو و به ُپشِت- 
کمپانی و پیش بینی که روی صفحه ی اصلی و کنار صفحه ی اصلی هستند، 

جابه جا کنید. در هر دور، ارزش همه ی سهام ها جابه جا می شود.
۳) کارت پیش بینی که نشان $$ را دارد، نشان می دهد که به سهاِم کمپانی، 
سود تعّلق می گیرد. ارزش سهام تغییری نمی کند. در عوض، هر بازیکن، به اِزای 
هر تعداد از سهام آن کمپانی که در پوشه ی خود دارد، ۲۰۰۰ دالر دریافت می کند.

نکته: بازیکن، به ِازای سهامی که در پوشه ی سهام تجزیه شده خود دارد، دو برابر 
سود دریافت می کند. بازیکن باید برای دریافِت این سود، سهامی را که در اختیار 
دارد، رو کند. بازیکن می تواند تعدادی از سهام خود یا همه ی آن ها را رو نکند و از 

خیِر دریافت سود هم بگذرد!!

تجزیه ی سهام
اگر ارزش یک سهام، از ۱۰ بیش تر شود، سهام تجزیه می شود. تجزیه ی 

یک سهام، تعداد سهم های شما از آن سهام را دو برابر می کند.

وقتی سهامی تجزیه می شــود، همه ی بازیکنانی که سهمی از آن سهام را در 
پوشه ی خود دارند، آن ها را رو کرده و سپس -به ُپشت- در پوشه ی سهام تجزیه

 شده ی خود می گذارند.
اگر افزایش، باعث شود که ارزِش سهام دقیقاً در نقطه ی تجزیه قرار بگیرد، ارزِش 

سهام دوباره به ۶ برمی گردد.
اگر افزایش، ارزِش سهام را فراتر از نقطه ی تجزیه ُبرد، ارزِش سهام را ابتدا به ۶ 

برگردانده و سپس افزایش دهید.

مثال: ارزش سهام «ِاپیک الکتریک»، ۹ بود و کارت کمپانی َاش در این ُدور، با 
کارت پیش بینی (۴+) ُجفت شده بود. «ِاپیک الکتریک» فقط با استفاده از ۲ 
واحد (از ۴ واحد) جابه جایی اَش به نقطه ی تجزیه می رسد. به این ترتیب، 
ارزِش سهام، به ۶ رسیده و با (۲+) واحد جابه جایی دیگر، بازهم افزایش پیدا 

کرده و به ۸ می رسد!

هر ســـهام جدیدی که بازیکن، بعد از تجزیه ی سهام به دست بیاورد، در 
پوشـــه ی ســـهام معمولی َاش گذاشـــته می شـــود نه پوشه ی سهام 
تجزیه شده َاش. اگر بازیکنی، سهامی در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش داشته 
باشـــد و آن سهام بعدها دوباره تجزیه شود، آن بازیکن ۱۰هزار دالر (کارت 
پول ) به ِازای هر تعداد سهم از آن سهام که در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش 

دارد، دریافت می کند. سهام در پوشه ی سهام تجزیه شده باقی می ماَند. 

ورشکستگی
اگر ارزِش یک سهام در یک نوبت، از ۱ کم تر شود، آن سهام درجا ورشکست 
می شود. همه ی بازیکنان، هر تعداد سهم که از آن سهام دارند، می سوزانند؛

حتی آن هایی که در پوشــه ی سهام تجزیه شده  شــان است! بهای سهام 
مربوطه را به ارزش آغازین اَش -یعنی ۵- برگردانید.

حرکت و جابه جایی نشان گِر ارزِش سهام در هنگام تجزیه ی سهام تصویر  ۱۰

پایان ُدوِر بازی
ُدوِر بازی، پس از پایاِن مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. اگر ُدورُشمار 
در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه 
به راســـت ببرید. توکِن آغازکننده ی بازی را به نفِر سمت چِپ آغازکننده ی 

قبلی داده و ُدوِر جدیدی را آغاز کنید.
اگر ُدورُشمار در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید باشد، بازی به 

پایان می رسد. مرحله ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. هر کارتی که 

در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

گام های پایان بازی
۱) همه ی بازیکنان، هر تعداد از سهاِم هر کمپانی را که در اختیار دارند، رو 
می کنند تا سهام داران ُعمده مشّخص شوند. سهام دار ُعمده، کسی است که 

بیش ترین تعداد از سهام یک کمپانی را در اختیار داشته باشد.

نکته: در هنگام تعیین سهام داران ُعمده، سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه
 شده ی بازیکنان، دو برابر ُمحاسبه می شود.

۱۰ دالر جایزه ی ویژه دریافت می کند. در  سهام دار عمده ی هر کمپانی، ۰۰۰
۵ دالر دریافت می کند. صورت تساوِی چند بازیکن، هرکدام از آن ها ۰۰۰

۲) سپس هر بازیکن، سهام خود را به قیمتی برابر با آخرین ارزِش سهام به 
فروش می رساند.

نکته: این جا نیز سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه شده ی بازیکنان، دو 
برابر محاسبه می شود.

۳) مجموع پول کارت های هر بازیکن را محاسبه کنید. بازیکنی که بیش
 ترین پول (یعنی بیش ترین ارزش خالص) را داشـــته باشد، برنده ی بازی 

خواهد بود. 

تغییرات برای بازی ۲-نفره
پیشنهاد می شودفرابورس را دستِ کم یک بار با بیش از ۲ بازیکن امتحان 
کرده و بعد، اقدام به بازی ۲-نفره کنید. بازی ۲-نفره، شبیه به بازی معمولی 

است ُمنتها تغییراتی در مراحل مختلف بازی صورت می گیرد.

آماده سازی
۳۰ دالر پول شروع می کند؛  ۲۰ دالر، بازی را با ۰۰۰ هر بازیکن، به جای ۰۰۰
البته بازهم فقط ۱ سهام آغازین دریافت می کند. هر بازیکن ۲ میپل مزایده 

نیز دریافت می کند (میپل های قرمز یا میپل های آبی).

مرحله ی اطالعات
به هر بازیکن -به شکل تصادفی- ۲ کارت کمپانی و ۲ کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: کارت ها را در ســـتون های جداگانه نگه دارید. این کارت ها نمی توانند با 
یکدیگر عوض شوند!

۲ ُجفـــت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی باقی مانده به ُپشـــت در کنار 
صفحه ی بازی قرار می گیرند. این جفت کارت ها در هر دور تأثیرگذار هستند 
ولی بازیکنان، تا وقتی که کارت ها در مرحله ی جابه جایی رو شوند، از این 

تأثیرات بی خبر خواهند بود!

مرحله ی َعرضه
به شکل تصادفی، در هر یک از ۴ سبد سهاِم ابتدایی که با عالمِت بازی ۲-نفره 
عالمت گذاری شده اند، ۱ کارت از ستون بازار بگذارید؛ کارت ها باید -به رو- باشند. 
هر بازیکن ۲ کارت از ستون بازار می کشد. بازیکن، این کارت ها را یکی -به

 ُپشت- و یکی -به رو- درسبدهای سهام می گذارد. این گام را یک بار دیگر نیز 
تکرار کنید تا هر بازیکن ۴ کارت در سبدهای سهام بگذارد.

نکته: بازیکنان باید ۲ کارِت اّول خود را پیش از دریافت ۲ کارِت دّوم شان در 
سبدهای سهام بگذارند.

مرحله ی تقاضا
بازیکنان، یکی در میان، میپل های مزایـــده ی خود را در خانه های قابل 

دسترسی از ردیف های مزایده می گذارند.
همه ی میپل ها باید پیش از صورت گرفتـــِن هرگونه مزایده ی دیگری 

جای گذاری شوند.
بازیکنان حق ندارند دو میپل خود را در یک ردیف مزایده بگذارد.

بازیکن ها، یکی در میان، پیشنهادهای دوباره شان را ارائه می دهند تا این که 
هر میپل روی یک ردیف مزایده ی جداگانه قرار بگیرد ولی امکان دارد یک 

بازیکن دو بار ُپشت سِرهم پیشنهاد بدهد. 
اگر هر دو میپل یک بازیکن در مزایده شکســـت خورده باشند، بازیکن 
می تواند تصمیم بگیرد که اّول با کدام یک از آن ها پیشنهاد دوباره بدهد! 

نکته: مجموع دو مبلغی که بازیکن پیشنهاد می دهد، نباید بیش تر از مقدار 
پولی باشد که در اختیار دارد!

(Expansions) توسعه دهنده ها
اکیداً توصیه می شـــود که در دفعات اّول بازی خود، از «توسعه دهنده ی 
ســـرمایه گذاران» یا از «طرف پیشرفته ی صفحه ی بازی» استفاده نکنید! 
مفید است که ارزِش سبدهای ســـهام در مرحله ی تقاضا را بدون تأثیر 

قدرت های سرمایه گذاران درک کنید.

توسعه دهنده ی صفحه ی پیشرفته
در هنگام بازی با طرف دّوم صفحه، هر ســـهام، ردیِف ارزشِی متفاوتی پیدا 
می کند. اگر سهامی ورشکسته شـــد، ارزِش آن را به نقطه ی آغازین خودش 
(دایره ی تیره) برگردانید. اگر ســـهامی تجزیه شد، ارزش اَش را به عدد داخل 
هشت ضلعی برگردانید. در این نسخه، «استیل استنفورد» منحصربه فرد است 
زیرا بر اَساس عالمت های $ موجود در ردیف ارزش اَش، سود اضافه می دهد؛ 
هر بار که ارزِش این سهام -در هنگام یک جابه جایی روبه جلو، از چپ به راست- 
روی این عالمت ها قرار گرفت یا از آن ها رد شد، هر بازیکن، به اِزای هر تعداد از 

سهام «استیل استنفورد» که در اختیار دارد، ۱۰۰۰ دالر سود می گیرد. در مورد 
سهام موجود در پوشه های تجزیه «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

توسعه دهنده ی سرمایه گذاران
کارت های ســـرمایه گذار، مقدار پول آغازین هر بازیکن را تعیین می کنند 
۲۰ دالر بگیرد) و قدرت هایی منحصربه فرد به  (به جای این که هر بازیکن ۰۰۰

بازیکنان می دهند که می توانند تا آخر بازی از آن ها استفاده کنند.
در آغاز بازی، به هر بازیکن، دو کارت سرمایه گذار بدهید.

هر بازیکن، یکی از ســـرمایه گذاران را انتخاب کرده و دیگری را به جعبه ی 
بازی برمی گرداَند!

نکته: همه ی قدرت های سرمایه گذاران، در هر مرحله، به نوبت ِاعمال می شوند.

مثال: «واِرن باهوش»، ُدوِر بازی را آغاز می کند. قبل از آغاِز مرحله ی تقاضا، او 
همه ی کارت های به ُپشت چیده شده ی یکی از سبدهای سهام را نگاه می کند. 
سپس نوبِت «مارِک تک رو» است؛ او با استفاده از قدرت اَش، یک کارِت به

 ُپشت چیده شده را از روی یکی از سبدهای سهام برداشته و روی سبد سهامی 
که «واِرن» کارت هایش را دید زده بود، می گذارد!

قدرت هایی که در مرحله ی عملیات فّعال می شوند، در نوبِت بازیکنان ِاعمال 
می شوند و می توانند قبل یا بعد از بازی شدِن کارت های عملیاتِی به دست

 آمده در آن نوبت، ِاعمال شوند!

توضیحاتی درباره ی «توسعه دهنده ی سرمایه گذاران» در بازی ۲-نفره
سرمایه گذاران می توانند در بازی ۲-نفره نیز مورد استفاده قرار بگیرند ولی 

توضیح چند نکته در این مورد ضروری است:
به هر بازیکن، ۴ کارت سرمایه گذار داده می شود و او نیز ۲تا از آن ها را نگه می دارد.
برای تعیین میزان پول آغازین بازیکن، مجموع مبالِغ هر دو سرمایه گذاِر او 

را محاسبه کنید:
۶هزار دالر گراهاِم طالیی  ۳۵هزار دالر  بیِل میلیاردر 
۲۲هزار دالر مارِک تک رو  ۱۶هزار دالر  ِبرنِی بورس باز 
۲۰هزار دالر مارتای همه چیزدان  ۱۲هزار دالر   کِریمِر دیوانه 
۱۶هزار دالر استوارِت پنهان کار  ۴هزار دالر  دونالِد تخفیف باز 
۲۳هزار دالر واِرِن باهوش  ۱۴هزار دالر  ِدبورای سود-ِبگیر 

قدرت های سرمایه گذاران (در بازی ۲-نفره)
توجه: اگر یک بازیکن دو کارت سرمایه گذار داشته باشد که توانایی های هر دو 
کارت در همان مرحله قابل اجرا باشد، آن بازیکن می تواند انتخاب کند که آن 

توانایی ها را به چه ترتیبی انجام دهد.

دونالِد تخفیف  باز: قدرت َاش برای هر دو میپِل مزایده َاش ِاعمال می شود.
گراهاِم طالیی: قدرت اَش برای هر ســـهامی که دارد، ِاعمال می شود؛ مهم 

نیست که آن ها را با کدام میپل مزایده َاش به دست آورده است.
مارتای ُمّطلع: قدرت اَش فقط برای یک ُجفت از اطالعات محرمانه اِعمال می شود.

استوارت پنهان کار: قدرت َاش به هر ۲ مجموعه کارتی که در هر دور، در مرحله ی 
عرضه، جای گذاری می شوند، ِاعمال می شود.



۸

دور بازی (هر راند از بازی)
فرابورس، در چند ُدور بازی می شود؛ تعداد ُدورها بستگی به تعداد بازیکنان 
دارد (تصویر ۲ را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده ی بازی را در اختیار دارد، 
بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت گرد ادامه پیدا می کند. در پایان 

هر ُدور، توکن آغازکننده را به نفر سمِت چپ بدهید.
هر ُدور از بازی شامل ۶ مرحله است:

مرحله ی اطالعات  (  ۱
مرحله ی َعرضه  (  ۲
مرحله ی تقاضا  (  ۳

مرحله ی عملیات  (  ۴
مرحله ی فروش  (  ۵

مرحله ی جابه جایی  (  ۶

تعداد ُدورهایی که باید انجام شوند، همان طور که در صفحه نیز نشان داده 
شده، بر اساس تعداد بازیکنان تعیین می شود. ُدورُشمار، در هر لحظه از 

بازی، تعداد ُدورهای باقی مانده را نشان می دهد.

١) مرحله ی اطالعات
در این مرحله، هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت 
می کند. کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی، باهم ُجفت می شوند تا 
جابه جایی ارزش سهام را نشان دهند. جابه جایی ارزش سهام، در پایاِن ُدور 

و در مرحله ی جابه جایی اّتفاق می افتد. 

مثال: در تصویـــر ۴، کارت کمپانی «َامریکن ُاتوموتیو»، با کارت پیش بینی 
«۲+» ُجفت شده اســـت. بنابراین، در مرحله ی جابه جایی، ارزِش ســـهام 

«َامریکن ُاتوموتیو» ۲ واحد افزایش می یابد.

گام های مرحله ی اطالعات
۱) به هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: هر بازیکن نگاهی بـــه کارت هایش انداخته و آن ها را از دیِد دیگران 
پنهان نگه می دارد. کارت ها حاوی اطالعاتی محرمانه َاند که باید برای تصمیم
 گیری در مراحل تقاضا و فروش و پیش از تغییر قیمِت ســـهام در مرحله ی 

جابه جایی، مورد استفاده قرار بگیرند.

۲) یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی بگذارید. 
این تغییر قیمِت سهام، اطالعاتی غیِرَمحرمانه و عمومی محسوب می شود.

۳) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده را یک به یک باهم ُجفت 
کرده و این کارت های ُجفت  شده را -به ُپشت- در کنار صفحه ی اصلی بچینید. 

نکته: این کارت ها در پایاِن ُدور، در مرحله ی جابه جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در بازی ســـه نفره، ۲ ُجفت کارت -به ُپشـــت- چیده می شود و در بازی 
چهارنفره، ۱ ُجفت؛ در بازی پنج نفره، ُجفت بی ُجفت!

٢) مرحله ی َعرضه
در مرحله ی عرضه، بازیکنان کارت ها را در ســـبدهای سهام می گذارند. این 
کارت ها می توانند بخش هایی از ســـهام کمپانی ها، هزینه های معامله یا 

کارت های عملیات باشند. سبدهای سهام نشان دهنده ی سهام عرضه شده در 
بازار هستند و در مرحله ی تقاضا، به مزایده گذاشته شده و خریداری می شوند.

گام های مرحله ی َعرضه
۱) برای تشکیل هر سبد سهام، یکی از کارت های ستون بازار را رو کرده و در 
جای مخصوص بگذارید؛ ســـبدهای سهام در پاييِن صفحه ی اصلی -در 
پايين «ماشین حساب ها»- تشکیل می شوند. تعداد سبدهای سهام در هر 

بازی، برابر است با تعداد بازیکناِن آن بازی!
۲) از ستون کارت های بازار، به هر بازیکن ۲ کارت بدهید. بازیکنان باید این 

کارت ها را ُجدا از هر کارت دیگری که قبالً به دست آورده اند، نگه دارند. 
۳) بازیکنان، به نوبت، هر دو کارت خود را -آزادانه و به انتخاب خود- درسبدهای سهام 

می گذارند؛ یکی از کارت ها باید -به رو- و یکی از کارت ها باید -به ُپشت- گذاشته شود.

نکته: کارت ها را می توان در یک ســـبد سهام یا درسبدهای سهام جداگانه 
گذاشت. سبدهای سهام ۴ و ۵، در بازی هایی با کم تر از ۴ و ۵ بازیکن، به کار 
نمی آیند و نمی شود کارتی در آن ها گذاشت! کارت ها را طوری روی هم بچینید 

که تعداد کارت های موجود در هرسبد سهام مشّخص باشد.

پس از آن که همه ی بازیکنان، کارت های خود را درسبدهای سهام گذاشتند، 
ُمزایده -در مرحله ی تقاضا- آغاز می شود.

٣) مرحله ی تقاضا
مرحله ی تقاضا، مرحله ای اســـت که بازیکنان، ُمتقاضِی دریافت یکی از 
سبدهای سهامی می شوند که در مرحله ی عرضه، تشکیل شده اند. ردیف 
مزایده، تقاضا یا مبلِغ قابل پرداخت برای سبدسهام مورد نظر (ارزِش پولِی 

سبد سهام) در پایان مرحله را نشان می دهد.

گام های مرحله ی تقاضا
۱) بازیکنان، به نوبت، میپل های مزایده ی خود را بر روی یکی از اعداِد آزاِد 
یکی از ردیف هـــای مزایده -به انتخاب خودشـــان- می گذارند؛ بازیکنان 
می توانند میپل های خود را در ردیف هایی که میپل یا میپل های دیگری در 

آن ها هست نیز بگذارند، به شرط آن که مبلغ پیشنهادی را باال ببرند!

نکته: بازیکنان حق ندارند بیش از پولی که در اختیار دارند، پیشنهاد بدهند! و این
 که هر بازیکن چقدر پول دارد، جزو اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومی بازی است!

۲) فقط و فقط در صورتی که بازیکنی، پیشنهادی باالتر از پیشنهاد بازیکنی 
دیگر بدهد، بازیکن شکســـت خورده حق دارد میپـــل مزایده ی خود را 

پس گرفته و در نوبت بعدی َاش دوباره در مزایده شرکت کند. 

نکته: پیشـــنهاِد دوباره فقط وقتی اّتفاق می افتد که همه ی بازیکنان در مزایده 
شرکت کرده و یک بار پیشنهاد داده باشند. اگر چند بازیکن، روی دست یکدیگر 
بلند شده و مبلغ را باال برده باشـــند، پیشنهادهای دوباره، به ترتیب، در جهت 
ساعت گرد انجام خواهند شد. برای پیشـــنهاد جدید می توان از همان ردیف 
مزایده ی قبلی یا یک ردیف مزایده ی جدید استفاده کرد. اگر آخرین خانه ی ردیف 
مزایده ای آزاد نباشد، آن ردیف، بسته تلّقی می شود: باالترین مبلغ پیشنهادی ۲۵
هزار دالر است. شـــما نمی توانید مبلغی کم تر از یا مساوی با بازیکنان قبل از 

خودتان، پیشنهاد بدهید!

۳) مزایده تا جایی ادامه پیدا می کند که روی هر ردیف مزایده  فقط یک 
میپل قرار گرفته باشد.

۴) بازیکنان مبلغ پیشنهادی خود را به بانک پرداخته و میپل های مزایده ی 
خود را جمع کرده و همه ی کارت های ســـبد سهامی را که خریده اند، برای 

خود برمی دارند.

نکته: ممکن اســـت بازیکنی، مزایده را به پایان رسانده و سبد سهامی را بدون 
پرداخت پول تصاحب کند.

۵) اگرسبد سهامی شامِل یک کارت هزینه معامله بود، بازیکن باید مبلِغ ُمندرج 
در کارت را نیز به بانک بپردازد. پس از پرداخت، کارت هزینه معامله ی مورد نظر 

-به رو- در ستون کارت های سوخته در کنار ستون کارت های بازار قرار می گیرد.

نکته: اگر بازیکن، پول کافی برای پرداخت هزینه معامله را نداشته باشد، باید کارت را 
نگه داشته و -به رو- پیِش روی خودش بگذارد. هر کارتی که به این شکل، پیِش روی 
بازیکن قرار می گیرد، باید به محِض این که بازیکن پولدار شد، بهایش پرداخت شود!!

۶) سایِر کارت های به دست آمده را -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام، در 
صفحه ی بازی خود بگذارید.

نکته: کارت های سهاِم به دست آمده در طول بازی، باید از دیِد سایر بازیکنان پنهان نگه 
داشته شوند! هر بازیکن می تواند در هر لحظه از بازی، کارت های سهاِم خودش را نگاه کند.

۴) مرحله ی عملیات
در مرحله ی عملیات، بازیکنان با استفاده از کارت های

 عملیات، بازارها را ُمهندسی می کنند!

گام های مرحله ی عملیات
۱) بازیکنان، به نوبت، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به 
دست آورده اند، ســـوزانده و - به رو - در ستون کارت های سوخته گذاشته و 

عملیات های کارت ها را انجام می دهند.

ُرشد سهام!: به اِزای هر ُرشد سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و ارزِش 
آن را ۲ واحد افزایش می دهد.

سقوط سهام!: به اِزای هر سقوط سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و 
ارزِش آن را ۲ واحد کاهش می دهد.

نکته: بازیکن باید یک سهام را انتخاب کرده و ارزش اَش را افزایش/کاهش دهد. اگر 
ارزِش یک سهام به نقطه ی تجزیه ی سهام یا به نقطه ی ورشکستگی رسید، از قوانینی 
که در ادامه شرح داده خواهد شد، پیروی کنید. هر کارت عملیات باید در همان ُدوری 

که به دست می آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

۵) مرحله ی فروش
مرحله ی فروش به بازیکنان امکان می  دهد که هر تعداد از ســـهامی را که 
دارند، به فروش برســـانند. آن ها باید از اطالعات ارائه شده در مرحله ی 
اطالعات استفاده کنند تا بفهمند که آیا باید دست به فروش بزنند یا نه و 

بفهمند که کدام سهام را باید بفروشند!

گام های مرحله ی فروش
۱) بازیکنان، به نوبت، هر تعداد از سهامی را که در اختیار دارند، می فروشند؛ برای 
این کار، آن ها را -به رو- در ستون کارت های سوخته گذاشته و با توجه به ارزش 

لحظه ای سهام، از بانک پول دریافت می کنند.

نکته: سهامی که از پوشه ی سهام تجزیه شده بازیکنان فروخته می شود، دو برابر پول 
نصیِب آن ها می کند. بازیکنان می توانند بعضاً یک سهام را از پوشه ی سهام تجزیه
 شده شان به پوشـــه ی سهام معمولی شان برگردانده و ارزش معموِل آن را از بانک 
دریافت نمایند.  برای اطالعاِت بیش تر راجع به ســـهام های تجزیه شده، بخش 

«مرحله ی جابه جایی: سهام های تجزیه شده» را ببینید.

۶) مرحله ی جابه جایی
در مرحله ی جابه جایی، ارزِش سهام، بر مبنای کارت های کمپانی و کارت های 

پیش بینی که در مرحله ی اطالعات پخش شده اند، جابه جا می شود.

گام های مرحله ی جابه جایی
۱) بازیکنان، به نوبت، کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی خود را رو کرده 

و ارزش سهام را بر اَساس آن ها جابه جا می کنند.
۲) ارزش سهام های باقی مانده را بر اَساس ُجفت کارت های -به رو و به ُپشِت- 
کمپانی و پیش بینی که روی صفحه ی اصلی و کنار صفحه ی اصلی هستند، 

جابه جا کنید. در هر دور، ارزش همه ی سهام ها جابه جا می شود.
۳) کارت پیش بینی که نشان $$ را دارد، نشان می دهد که به سهاِم کمپانی، 
سود تعّلق می گیرد. ارزش سهام تغییری نمی کند. در عوض، هر بازیکن، به اِزای 
هر تعداد از سهام آن کمپانی که در پوشه ی خود دارد، ۲۰۰۰ دالر دریافت می کند.

نکته: بازیکن، به ِازای سهامی که در پوشه ی سهام تجزیه شده خود دارد، دو برابر 
سود دریافت می کند. بازیکن باید برای دریافِت این سود، سهامی را که در اختیار 
دارد، رو کند. بازیکن می تواند تعدادی از سهام خود یا همه ی آن ها را رو نکند و از 

خیِر دریافت سود هم بگذرد!!

تجزیه ی سهام
اگر ارزش یک سهام، از ۱۰ بیش تر شود، سهام تجزیه می شود. تجزیه ی 

یک سهام، تعداد سهم های شما از آن سهام را دو برابر می کند.

وقتی سهامی تجزیه می شــود، همه ی بازیکنانی که سهمی از آن سهام را در 
پوشه ی خود دارند، آن ها را رو کرده و سپس -به ُپشت- در پوشه ی سهام تجزیه

 شده ی خود می گذارند.
اگر افزایش، باعث شود که ارزِش سهام دقیقاً در نقطه ی تجزیه قرار بگیرد، ارزِش 

سهام دوباره به ۶ برمی گردد.
اگر افزایش، ارزِش سهام را فراتر از نقطه ی تجزیه ُبرد، ارزِش سهام را ابتدا به ۶ 

برگردانده و سپس افزایش دهید.

مثال: ارزش سهام «ِاپیک الکتریک»، ۹ بود و کارت کمپانی َاش در این ُدور، با 
کارت پیش بینی (۴+) ُجفت شده بود. «ِاپیک الکتریک» فقط با استفاده از ۲ 
واحد (از ۴ واحد) جابه جایی اَش به نقطه ی تجزیه می رسد. به این ترتیب، 
ارزِش سهام، به ۶ رسیده و با (۲+) واحد جابه جایی دیگر، بازهم افزایش پیدا 

کرده و به ۸ می رسد!

هر ســـهام جدیدی که بازیکن، بعد از تجزیه ی سهام به دست بیاورد، در 
پوشـــه ی ســـهام معمولی َاش گذاشـــته می شـــود نه پوشه ی سهام 
تجزیه شده َاش. اگر بازیکنی، سهامی در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش داشته 
باشـــد و آن سهام بعدها دوباره تجزیه شود، آن بازیکن ۱۰هزار دالر (کارت 
پول ) به ِازای هر تعداد سهم از آن سهام که در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش 

دارد، دریافت می کند. سهام در پوشه ی سهام تجزیه شده باقی می ماَند. 

ورشکستگی
اگر ارزِش یک سهام در یک نوبت، از ۱ کم تر شود، آن سهام درجا ورشکست 
می شود. همه ی بازیکنان، هر تعداد سهم که از آن سهام دارند، می سوزانند؛

حتی آن هایی که در پوشــه ی سهام تجزیه شده  شــان است! بهای سهام 
مربوطه را به ارزش آغازین اَش -یعنی ۵- برگردانید.

پایان ُدوِر بازی
ُدوِر بازی، پس از پایاِن مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. اگر ُدورُشمار 
در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه 
به راســـت ببرید. توکِن آغازکننده ی بازی را به نفِر سمت چِپ آغازکننده ی 

قبلی داده و ُدوِر جدیدی را آغاز کنید.
اگر ُدورُشمار در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید باشد، بازی به 

پایان می رسد. مرحله ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. هر کارتی که 

در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

گام های پایان بازی
۱) همه ی بازیکنان، هر تعداد از سهاِم هر کمپانی را که در اختیار دارند، رو 
می کنند تا سهام داران ُعمده مشّخص شوند. سهام دار ُعمده، کسی است که 

بیش ترین تعداد از سهام یک کمپانی را در اختیار داشته باشد.

نکته: در هنگام تعیین سهام داران ُعمده، سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه
 شده ی بازیکنان، دو برابر ُمحاسبه می شود.

۱۰ دالر جایزه ی ویژه دریافت می کند. در  سهام دار عمده ی هر کمپانی، ۰۰۰
۵ دالر دریافت می کند. صورت تساوِی چند بازیکن، هرکدام از آن ها ۰۰۰

۲) سپس هر بازیکن، سهام خود را به قیمتی برابر با آخرین ارزِش سهام به 
فروش می رساند.

نکته: این جا نیز سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه شده ی بازیکنان، دو 
برابر محاسبه می شود.

۳) مجموع پول کارت های هر بازیکن را محاسبه کنید. بازیکنی که بیش
 ترین پول (یعنی بیش ترین ارزش خالص) را داشـــته باشد، برنده ی بازی 

خواهد بود. 

تغییرات برای بازی ۲-نفره
پیشنهاد می شودفرابورس را دستِ کم یک بار با بیش از ۲ بازیکن امتحان 
کرده و بعد، اقدام به بازی ۲-نفره کنید. بازی ۲-نفره، شبیه به بازی معمولی 

است ُمنتها تغییراتی در مراحل مختلف بازی صورت می گیرد.

آماده سازی
۳۰ دالر پول شروع می کند؛  ۲۰ دالر، بازی را با ۰۰۰ هر بازیکن، به جای ۰۰۰
البته بازهم فقط ۱ سهام آغازین دریافت می کند. هر بازیکن ۲ میپل مزایده 

نیز دریافت می کند (میپل های قرمز یا میپل های آبی).

مرحله ی اطالعات
به هر بازیکن -به شکل تصادفی- ۲ کارت کمپانی و ۲ کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: کارت ها را در ســـتون های جداگانه نگه دارید. این کارت ها نمی توانند با 
یکدیگر عوض شوند!

۲ ُجفـــت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی باقی مانده به ُپشـــت در کنار 
صفحه ی بازی قرار می گیرند. این جفت کارت ها در هر دور تأثیرگذار هستند 
ولی بازیکنان، تا وقتی که کارت ها در مرحله ی جابه جایی رو شوند، از این 

تأثیرات بی خبر خواهند بود!

مرحله ی َعرضه
به شکل تصادفی، در هر یک از ۴ سبد سهاِم ابتدایی که با عالمِت بازی ۲-نفره 
عالمت گذاری شده اند، ۱ کارت از ستون بازار بگذارید؛ کارت ها باید -به رو- باشند. 
هر بازیکن ۲ کارت از ستون بازار می کشد. بازیکن، این کارت ها را یکی -به

 ُپشت- و یکی -به رو- درسبدهای سهام می گذارد. این گام را یک بار دیگر نیز 
تکرار کنید تا هر بازیکن ۴ کارت در سبدهای سهام بگذارد.

نکته: بازیکنان باید ۲ کارِت اّول خود را پیش از دریافت ۲ کارِت دّوم شان در 
سبدهای سهام بگذارند.

مرحله ی تقاضا
بازیکنان، یکی در میان، میپل های مزایـــده ی خود را در خانه های قابل 

دسترسی از ردیف های مزایده می گذارند.
همه ی میپل ها باید پیش از صورت گرفتـــِن هرگونه مزایده ی دیگری 

جای گذاری شوند.
بازیکنان حق ندارند دو میپل خود را در یک ردیف مزایده بگذارد.

بازیکن ها، یکی در میان، پیشنهادهای دوباره شان را ارائه می دهند تا این که 
هر میپل روی یک ردیف مزایده ی جداگانه قرار بگیرد ولی امکان دارد یک 

بازیکن دو بار ُپشت سِرهم پیشنهاد بدهد. 
اگر هر دو میپل یک بازیکن در مزایده شکســـت خورده باشند، بازیکن 
می تواند تصمیم بگیرد که اّول با کدام یک از آن ها پیشنهاد دوباره بدهد! 

نکته: مجموع دو مبلغی که بازیکن پیشنهاد می دهد، نباید بیش تر از مقدار 
پولی باشد که در اختیار دارد!

(Expansions) توسعه دهنده ها
اکیداً توصیه می شـــود که در دفعات اّول بازی خود، از «توسعه دهنده ی 
ســـرمایه گذاران» یا از «طرف پیشرفته ی صفحه ی بازی» استفاده نکنید! 
مفید است که ارزِش سبدهای ســـهام در مرحله ی تقاضا را بدون تأثیر 

قدرت های سرمایه گذاران درک کنید.

توسعه دهنده ی صفحه ی پیشرفته
در هنگام بازی با طرف دّوم صفحه، هر ســـهام، ردیِف ارزشِی متفاوتی پیدا 
می کند. اگر سهامی ورشکسته شـــد، ارزِش آن را به نقطه ی آغازین خودش 
(دایره ی تیره) برگردانید. اگر ســـهامی تجزیه شد، ارزش اَش را به عدد داخل 
هشت ضلعی برگردانید. در این نسخه، «استیل استنفورد» منحصربه فرد است 
زیرا بر اَساس عالمت های $ موجود در ردیف ارزش اَش، سود اضافه می دهد؛ 
هر بار که ارزِش این سهام -در هنگام یک جابه جایی روبه جلو، از چپ به راست- 
روی این عالمت ها قرار گرفت یا از آن ها رد شد، هر بازیکن، به اِزای هر تعداد از 

سهام «استیل استنفورد» که در اختیار دارد، ۱۰۰۰ دالر سود می گیرد. در مورد 
سهام موجود در پوشه های تجزیه «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

توسعه دهنده ی سرمایه گذاران
کارت های ســـرمایه گذار، مقدار پول آغازین هر بازیکن را تعیین می کنند 
۲۰ دالر بگیرد) و قدرت هایی منحصربه فرد به  (به جای این که هر بازیکن ۰۰۰

بازیکنان می دهند که می توانند تا آخر بازی از آن ها استفاده کنند.
در آغاز بازی، به هر بازیکن، دو کارت سرمایه گذار بدهید.

هر بازیکن، یکی از ســـرمایه گذاران را انتخاب کرده و دیگری را به جعبه ی 
بازی برمی گرداَند!

نکته: همه ی قدرت های سرمایه گذاران، در هر مرحله، به نوبت ِاعمال می شوند.

مثال: «واِرن باهوش»، ُدوِر بازی را آغاز می کند. قبل از آغاِز مرحله ی تقاضا، او 
همه ی کارت های به ُپشت چیده شده ی یکی از سبدهای سهام را نگاه می کند. 
سپس نوبِت «مارِک تک رو» است؛ او با استفاده از قدرت اَش، یک کارِت به

 ُپشت چیده شده را از روی یکی از سبدهای سهام برداشته و روی سبد سهامی 
که «واِرن» کارت هایش را دید زده بود، می گذارد!

دو جفت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی به ُپشت گذاشته شده تصویر  ۱۱

قدرت هایی که در مرحله ی عملیات فّعال می شوند، در نوبِت بازیکنان ِاعمال 
می شوند و می توانند قبل یا بعد از بازی شدِن کارت های عملیاتِی به دست

 آمده در آن نوبت، ِاعمال شوند!

توضیحاتی درباره ی «توسعه دهنده ی سرمایه گذاران» در بازی ۲-نفره
سرمایه گذاران می توانند در بازی ۲-نفره نیز مورد استفاده قرار بگیرند ولی 

توضیح چند نکته در این مورد ضروری است:
به هر بازیکن، ۴ کارت سرمایه گذار داده می شود و او نیز ۲تا از آن ها را نگه می دارد.
برای تعیین میزان پول آغازین بازیکن، مجموع مبالِغ هر دو سرمایه گذاِر او 

را محاسبه کنید:
۶هزار دالر گراهاِم طالیی  ۳۵هزار دالر  بیِل میلیاردر 
۲۲هزار دالر مارِک تک رو  ۱۶هزار دالر  ِبرنِی بورس باز 
۲۰هزار دالر مارتای همه چیزدان  ۱۲هزار دالر   کِریمِر دیوانه 
۱۶هزار دالر استوارِت پنهان کار  ۴هزار دالر  دونالِد تخفیف باز 
۲۳هزار دالر واِرِن باهوش  ۱۴هزار دالر  ِدبورای سود-ِبگیر 

قدرت های سرمایه گذاران (در بازی ۲-نفره)
توجه: اگر یک بازیکن دو کارت سرمایه گذار داشته باشد که توانایی های هر دو 
کارت در همان مرحله قابل اجرا باشد، آن بازیکن می تواند انتخاب کند که آن 

توانایی ها را به چه ترتیبی انجام دهد.

دونالِد تخفیف  باز: قدرت َاش برای هر دو میپِل مزایده َاش ِاعمال می شود.
گراهاِم طالیی: قدرت اَش برای هر ســـهامی که دارد، ِاعمال می شود؛ مهم 

نیست که آن ها را با کدام میپل مزایده َاش به دست آورده است.
مارتای ُمّطلع: قدرت اَش فقط برای یک ُجفت از اطالعات محرمانه اِعمال می شود.

استوارت پنهان کار: قدرت َاش به هر ۲ مجموعه کارتی که در هر دور، در مرحله ی 
عرضه، جای گذاری می شوند، ِاعمال می شود.



۹

دور بازی (هر راند از بازی)
فرابورس، در چند ُدور بازی می شود؛ تعداد ُدورها بستگی به تعداد بازیکنان 
دارد (تصویر ۲ را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده ی بازی را در اختیار دارد، 
بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت گرد ادامه پیدا می کند. در پایان 

هر ُدور، توکن آغازکننده را به نفر سمِت چپ بدهید.
هر ُدور از بازی شامل ۶ مرحله است:

مرحله ی اطالعات  (  ۱
مرحله ی َعرضه  (  ۲
مرحله ی تقاضا  (  ۳

مرحله ی عملیات  (  ۴
مرحله ی فروش  (  ۵

مرحله ی جابه جایی  (  ۶

تعداد ُدورهایی که باید انجام شوند، همان طور که در صفحه نیز نشان داده 
شده، بر اساس تعداد بازیکنان تعیین می شود. ُدورُشمار، در هر لحظه از 

بازی، تعداد ُدورهای باقی مانده را نشان می دهد.

١) مرحله ی اطالعات
در این مرحله، هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت 
می کند. کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی، باهم ُجفت می شوند تا 
جابه جایی ارزش سهام را نشان دهند. جابه جایی ارزش سهام، در پایاِن ُدور 

و در مرحله ی جابه جایی اّتفاق می افتد. 

مثال: در تصویـــر ۴، کارت کمپانی «َامریکن ُاتوموتیو»، با کارت پیش بینی 
«۲+» ُجفت شده اســـت. بنابراین، در مرحله ی جابه جایی، ارزِش ســـهام 

«َامریکن ُاتوموتیو» ۲ واحد افزایش می یابد.

گام های مرحله ی اطالعات
۱) به هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: هر بازیکن نگاهی بـــه کارت هایش انداخته و آن ها را از دیِد دیگران 
پنهان نگه می دارد. کارت ها حاوی اطالعاتی محرمانه َاند که باید برای تصمیم
 گیری در مراحل تقاضا و فروش و پیش از تغییر قیمِت ســـهام در مرحله ی 

جابه جایی، مورد استفاده قرار بگیرند.

۲) یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی بگذارید. 
این تغییر قیمِت سهام، اطالعاتی غیِرَمحرمانه و عمومی محسوب می شود.

۳) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده را یک به یک باهم ُجفت 
کرده و این کارت های ُجفت  شده را -به ُپشت- در کنار صفحه ی اصلی بچینید. 

نکته: این کارت ها در پایاِن ُدور، در مرحله ی جابه جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در بازی ســـه نفره، ۲ ُجفت کارت -به ُپشـــت- چیده می شود و در بازی 
چهارنفره، ۱ ُجفت؛ در بازی پنج نفره، ُجفت بی ُجفت!

٢) مرحله ی َعرضه
در مرحله ی عرضه، بازیکنان کارت ها را در ســـبدهای سهام می گذارند. این 
کارت ها می توانند بخش هایی از ســـهام کمپانی ها، هزینه های معامله یا 

کارت های عملیات باشند. سبدهای سهام نشان دهنده ی سهام عرضه شده در 
بازار هستند و در مرحله ی تقاضا، به مزایده گذاشته شده و خریداری می شوند.

گام های مرحله ی َعرضه
۱) برای تشکیل هر سبد سهام، یکی از کارت های ستون بازار را رو کرده و در 
جای مخصوص بگذارید؛ ســـبدهای سهام در پاييِن صفحه ی اصلی -در 
پايين «ماشین حساب ها»- تشکیل می شوند. تعداد سبدهای سهام در هر 

بازی، برابر است با تعداد بازیکناِن آن بازی!
۲) از ستون کارت های بازار، به هر بازیکن ۲ کارت بدهید. بازیکنان باید این 

کارت ها را ُجدا از هر کارت دیگری که قبالً به دست آورده اند، نگه دارند. 
۳) بازیکنان، به نوبت، هر دو کارت خود را -آزادانه و به انتخاب خود- درسبدهای سهام 

می گذارند؛ یکی از کارت ها باید -به رو- و یکی از کارت ها باید -به ُپشت- گذاشته شود.

نکته: کارت ها را می توان در یک ســـبد سهام یا درسبدهای سهام جداگانه 
گذاشت. سبدهای سهام ۴ و ۵، در بازی هایی با کم تر از ۴ و ۵ بازیکن، به کار 
نمی آیند و نمی شود کارتی در آن ها گذاشت! کارت ها را طوری روی هم بچینید 

که تعداد کارت های موجود در هرسبد سهام مشّخص باشد.

پس از آن که همه ی بازیکنان، کارت های خود را درسبدهای سهام گذاشتند، 
ُمزایده -در مرحله ی تقاضا- آغاز می شود.

٣) مرحله ی تقاضا
مرحله ی تقاضا، مرحله ای اســـت که بازیکنان، ُمتقاضِی دریافت یکی از 
سبدهای سهامی می شوند که در مرحله ی عرضه، تشکیل شده اند. ردیف 
مزایده، تقاضا یا مبلِغ قابل پرداخت برای سبدسهام مورد نظر (ارزِش پولِی 

سبد سهام) در پایان مرحله را نشان می دهد.

گام های مرحله ی تقاضا
۱) بازیکنان، به نوبت، میپل های مزایده ی خود را بر روی یکی از اعداِد آزاِد 
یکی از ردیف هـــای مزایده -به انتخاب خودشـــان- می گذارند؛ بازیکنان 
می توانند میپل های خود را در ردیف هایی که میپل یا میپل های دیگری در 

آن ها هست نیز بگذارند، به شرط آن که مبلغ پیشنهادی را باال ببرند!

نکته: بازیکنان حق ندارند بیش از پولی که در اختیار دارند، پیشنهاد بدهند! و این
 که هر بازیکن چقدر پول دارد، جزو اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومی بازی است!

۲) فقط و فقط در صورتی که بازیکنی، پیشنهادی باالتر از پیشنهاد بازیکنی 
دیگر بدهد، بازیکن شکســـت خورده حق دارد میپـــل مزایده ی خود را 

پس گرفته و در نوبت بعدی َاش دوباره در مزایده شرکت کند. 

نکته: پیشـــنهاِد دوباره فقط وقتی اّتفاق می افتد که همه ی بازیکنان در مزایده 
شرکت کرده و یک بار پیشنهاد داده باشند. اگر چند بازیکن، روی دست یکدیگر 
بلند شده و مبلغ را باال برده باشـــند، پیشنهادهای دوباره، به ترتیب، در جهت 
ساعت گرد انجام خواهند شد. برای پیشـــنهاد جدید می توان از همان ردیف 
مزایده ی قبلی یا یک ردیف مزایده ی جدید استفاده کرد. اگر آخرین خانه ی ردیف 
مزایده ای آزاد نباشد، آن ردیف، بسته تلّقی می شود: باالترین مبلغ پیشنهادی ۲۵

هزار دالر است. شـــما نمی توانید مبلغی کم تر از یا مساوی با بازیکنان قبل از 
خودتان، پیشنهاد بدهید!

۳) مزایده تا جایی ادامه پیدا می کند که روی هر ردیف مزایده  فقط یک 
میپل قرار گرفته باشد.

۴) بازیکنان مبلغ پیشنهادی خود را به بانک پرداخته و میپل های مزایده ی 
خود را جمع کرده و همه ی کارت های ســـبد سهامی را که خریده اند، برای 

خود برمی دارند.

نکته: ممکن اســـت بازیکنی، مزایده را به پایان رسانده و سبد سهامی را بدون 
پرداخت پول تصاحب کند.

۵) اگرسبد سهامی شامِل یک کارت هزینه معامله بود، بازیکن باید مبلِغ ُمندرج 
در کارت را نیز به بانک بپردازد. پس از پرداخت، کارت هزینه معامله ی مورد نظر 

-به رو- در ستون کارت های سوخته در کنار ستون کارت های بازار قرار می گیرد.

نکته: اگر بازیکن، پول کافی برای پرداخت هزینه معامله را نداشته باشد، باید کارت را 
نگه داشته و -به رو- پیِش روی خودش بگذارد. هر کارتی که به این شکل، پیِش روی 
بازیکن قرار می گیرد، باید به محِض این که بازیکن پولدار شد، بهایش پرداخت شود!!

۶) سایِر کارت های به دست آمده را -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام، در 
صفحه ی بازی خود بگذارید.

نکته: کارت های سهاِم به دست آمده در طول بازی، باید از دیِد سایر بازیکنان پنهان نگه 
داشته شوند! هر بازیکن می تواند در هر لحظه از بازی، کارت های سهاِم خودش را نگاه کند.

۴) مرحله ی عملیات
در مرحله ی عملیات، بازیکنان با استفاده از کارت های

 عملیات، بازارها را ُمهندسی می کنند!

گام های مرحله ی عملیات
۱) بازیکنان، به نوبت، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به 
دست آورده اند، ســـوزانده و - به رو - در ستون کارت های سوخته گذاشته و 

عملیات های کارت ها را انجام می دهند.

ُرشد سهام!: به اِزای هر ُرشد سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و ارزِش 
آن را ۲ واحد افزایش می دهد.

سقوط سهام!: به اِزای هر سقوط سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و 
ارزِش آن را ۲ واحد کاهش می دهد.

نکته: بازیکن باید یک سهام را انتخاب کرده و ارزش اَش را افزایش/کاهش دهد. اگر 
ارزِش یک سهام به نقطه ی تجزیه ی سهام یا به نقطه ی ورشکستگی رسید، از قوانینی 
که در ادامه شرح داده خواهد شد، پیروی کنید. هر کارت عملیات باید در همان ُدوری 

که به دست می آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

۵) مرحله ی فروش
مرحله ی فروش به بازیکنان امکان می  دهد که هر تعداد از ســـهامی را که 
دارند، به فروش برســـانند. آن ها باید از اطالعات ارائه شده در مرحله ی 
اطالعات استفاده کنند تا بفهمند که آیا باید دست به فروش بزنند یا نه و 

بفهمند که کدام سهام را باید بفروشند!

گام های مرحله ی فروش
۱) بازیکنان، به نوبت، هر تعداد از سهامی را که در اختیار دارند، می فروشند؛ برای 
این کار، آن ها را -به رو- در ستون کارت های سوخته گذاشته و با توجه به ارزش 

لحظه ای سهام، از بانک پول دریافت می کنند.

نکته: سهامی که از پوشه ی سهام تجزیه شده بازیکنان فروخته می شود، دو برابر پول 
نصیِب آن ها می کند. بازیکنان می توانند بعضاً یک سهام را از پوشه ی سهام تجزیه
 شده شان به پوشـــه ی سهام معمولی شان برگردانده و ارزش معموِل آن را از بانک 
دریافت نمایند.  برای اطالعاِت بیش تر راجع به ســـهام های تجزیه شده، بخش 

«مرحله ی جابه جایی: سهام های تجزیه شده» را ببینید.

۶) مرحله ی جابه جایی
در مرحله ی جابه جایی، ارزِش سهام، بر مبنای کارت های کمپانی و کارت های 

پیش بینی که در مرحله ی اطالعات پخش شده اند، جابه جا می شود.

گام های مرحله ی جابه جایی
۱) بازیکنان، به نوبت، کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی خود را رو کرده 

و ارزش سهام را بر اَساس آن ها جابه جا می کنند.
۲) ارزش سهام های باقی مانده را بر اَساس ُجفت کارت های -به رو و به ُپشِت- 
کمپانی و پیش بینی که روی صفحه ی اصلی و کنار صفحه ی اصلی هستند، 

جابه جا کنید. در هر دور، ارزش همه ی سهام ها جابه جا می شود.
۳) کارت پیش بینی که نشان $$ را دارد، نشان می دهد که به سهاِم کمپانی، 
سود تعّلق می گیرد. ارزش سهام تغییری نمی کند. در عوض، هر بازیکن، به اِزای 
هر تعداد از سهام آن کمپانی که در پوشه ی خود دارد، ۲۰۰۰ دالر دریافت می کند.

نکته: بازیکن، به ِازای سهامی که در پوشه ی سهام تجزیه شده خود دارد، دو برابر 
سود دریافت می کند. بازیکن باید برای دریافِت این سود، سهامی را که در اختیار 
دارد، رو کند. بازیکن می تواند تعدادی از سهام خود یا همه ی آن ها را رو نکند و از 

خیِر دریافت سود هم بگذرد!!

تجزیه ی سهام
اگر ارزش یک سهام، از ۱۰ بیش تر شود، سهام تجزیه می شود. تجزیه ی 

یک سهام، تعداد سهم های شما از آن سهام را دو برابر می کند.

وقتی سهامی تجزیه می شــود، همه ی بازیکنانی که سهمی از آن سهام را در 
پوشه ی خود دارند، آن ها را رو کرده و سپس -به ُپشت- در پوشه ی سهام تجزیه

 شده ی خود می گذارند.
اگر افزایش، باعث شود که ارزِش سهام دقیقاً در نقطه ی تجزیه قرار بگیرد، ارزِش 

سهام دوباره به ۶ برمی گردد.
اگر افزایش، ارزِش سهام را فراتر از نقطه ی تجزیه ُبرد، ارزِش سهام را ابتدا به ۶ 

برگردانده و سپس افزایش دهید.

مثال: ارزش سهام «ِاپیک الکتریک»، ۹ بود و کارت کمپانی َاش در این ُدور، با 
کارت پیش بینی (۴+) ُجفت شده بود. «ِاپیک الکتریک» فقط با استفاده از ۲ 
واحد (از ۴ واحد) جابه جایی اَش به نقطه ی تجزیه می رسد. به این ترتیب، 
ارزِش سهام، به ۶ رسیده و با (۲+) واحد جابه جایی دیگر، بازهم افزایش پیدا 

کرده و به ۸ می رسد!

هر ســـهام جدیدی که بازیکن، بعد از تجزیه ی سهام به دست بیاورد، در 
پوشـــه ی ســـهام معمولی َاش گذاشـــته می شـــود نه پوشه ی سهام 
تجزیه شده َاش. اگر بازیکنی، سهامی در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش داشته 
باشـــد و آن سهام بعدها دوباره تجزیه شود، آن بازیکن ۱۰هزار دالر (کارت 
پول ) به ِازای هر تعداد سهم از آن سهام که در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش 

دارد، دریافت می کند. سهام در پوشه ی سهام تجزیه شده باقی می ماَند. 

ورشکستگی
اگر ارزِش یک سهام در یک نوبت، از ۱ کم تر شود، آن سهام درجا ورشکست 
می شود. همه ی بازیکنان، هر تعداد سهم که از آن سهام دارند، می سوزانند؛

حتی آن هایی که در پوشــه ی سهام تجزیه شده  شــان است! بهای سهام 
مربوطه را به ارزش آغازین اَش -یعنی ۵- برگردانید.

پایان ُدوِر بازی
ُدوِر بازی، پس از پایاِن مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. اگر ُدورُشمار 
در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه 
به راســـت ببرید. توکِن آغازکننده ی بازی را به نفِر سمت چِپ آغازکننده ی 

قبلی داده و ُدوِر جدیدی را آغاز کنید.
اگر ُدورُشمار در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید باشد، بازی به 

پایان می رسد. مرحله ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. هر کارتی که 

در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

گام های پایان بازی
۱) همه ی بازیکنان، هر تعداد از سهاِم هر کمپانی را که در اختیار دارند، رو 
می کنند تا سهام داران ُعمده مشّخص شوند. سهام دار ُعمده، کسی است که 

بیش ترین تعداد از سهام یک کمپانی را در اختیار داشته باشد.

نکته: در هنگام تعیین سهام داران ُعمده، سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه
 شده ی بازیکنان، دو برابر ُمحاسبه می شود.

۱۰ دالر جایزه ی ویژه دریافت می کند. در  سهام دار عمده ی هر کمپانی، ۰۰۰
۵ دالر دریافت می کند. صورت تساوِی چند بازیکن، هرکدام از آن ها ۰۰۰

۲) سپس هر بازیکن، سهام خود را به قیمتی برابر با آخرین ارزِش سهام به 
فروش می رساند.

نکته: این جا نیز سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه شده ی بازیکنان، دو 
برابر محاسبه می شود.

۳) مجموع پول کارت های هر بازیکن را محاسبه کنید. بازیکنی که بیش
 ترین پول (یعنی بیش ترین ارزش خالص) را داشـــته باشد، برنده ی بازی 

خواهد بود. 

تغییرات برای بازی ۲-نفره
پیشنهاد می شودفرابورس را دستِ کم یک بار با بیش از ۲ بازیکن امتحان 
کرده و بعد، اقدام به بازی ۲-نفره کنید. بازی ۲-نفره، شبیه به بازی معمولی 

است ُمنتها تغییراتی در مراحل مختلف بازی صورت می گیرد.

آماده سازی
۳۰ دالر پول شروع می کند؛  ۲۰ دالر، بازی را با ۰۰۰ هر بازیکن، به جای ۰۰۰
البته بازهم فقط ۱ سهام آغازین دریافت می کند. هر بازیکن ۲ میپل مزایده 

نیز دریافت می کند (میپل های قرمز یا میپل های آبی).

مرحله ی اطالعات
به هر بازیکن -به شکل تصادفی- ۲ کارت کمپانی و ۲ کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: کارت ها را در ســـتون های جداگانه نگه دارید. این کارت ها نمی توانند با 
یکدیگر عوض شوند!

۲ ُجفـــت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی باقی مانده به ُپشـــت در کنار 
صفحه ی بازی قرار می گیرند. این جفت کارت ها در هر دور تأثیرگذار هستند 
ولی بازیکنان، تا وقتی که کارت ها در مرحله ی جابه جایی رو شوند، از این 

تأثیرات بی خبر خواهند بود!

مرحله ی َعرضه
به شکل تصادفی، در هر یک از ۴ سبد سهاِم ابتدایی که با عالمِت بازی ۲-نفره 
عالمت گذاری شده اند، ۱ کارت از ستون بازار بگذارید؛ کارت ها باید -به رو- باشند. 
هر بازیکن ۲ کارت از ستون بازار می کشد. بازیکن، این کارت ها را یکی -به

 ُپشت- و یکی -به رو- درسبدهای سهام می گذارد. این گام را یک بار دیگر نیز 
تکرار کنید تا هر بازیکن ۴ کارت در سبدهای سهام بگذارد.

نکته: بازیکنان باید ۲ کارِت اّول خود را پیش از دریافت ۲ کارِت دّوم شان در 
سبدهای سهام بگذارند.

مرحله ی تقاضا
بازیکنان، یکی در میان، میپل های مزایـــده ی خود را در خانه های قابل 

دسترسی از ردیف های مزایده می گذارند.
همه ی میپل ها باید پیش از صورت گرفتـــِن هرگونه مزایده ی دیگری 

جای گذاری شوند.
بازیکنان حق ندارند دو میپل خود را در یک ردیف مزایده بگذارد.

بازیکن ها، یکی در میان، پیشنهادهای دوباره شان را ارائه می دهند تا این که 
هر میپل روی یک ردیف مزایده ی جداگانه قرار بگیرد ولی امکان دارد یک 

بازیکن دو بار ُپشت سِرهم پیشنهاد بدهد. 
اگر هر دو میپل یک بازیکن در مزایده شکســـت خورده باشند، بازیکن 
می تواند تصمیم بگیرد که اّول با کدام یک از آن ها پیشنهاد دوباره بدهد! 

نکته: مجموع دو مبلغی که بازیکن پیشنهاد می دهد، نباید بیش تر از مقدار 
پولی باشد که در اختیار دارد!

(Expansions) توسعه دهنده ها
اکیداً توصیه می شـــود که در دفعات اّول بازی خود، از «توسعه دهنده ی 
ســـرمایه گذاران» یا از «طرف پیشرفته ی صفحه ی بازی» استفاده نکنید! 
مفید است که ارزِش سبدهای ســـهام در مرحله ی تقاضا را بدون تأثیر 

قدرت های سرمایه گذاران درک کنید.

توسعه دهنده ی صفحه ی پیشرفته
در هنگام بازی با طرف دّوم صفحه، هر ســـهام، ردیِف ارزشِی متفاوتی پیدا 
می کند. اگر سهامی ورشکسته شـــد، ارزِش آن را به نقطه ی آغازین خودش 
(دایره ی تیره) برگردانید. اگر ســـهامی تجزیه شد، ارزش اَش را به عدد داخل 
هشت ضلعی برگردانید. در این نسخه، «استیل استنفورد» منحصربه فرد است 
زیرا بر اَساس عالمت های $ موجود در ردیف ارزش اَش، سود اضافه می دهد؛ 
هر بار که ارزِش این سهام -در هنگام یک جابه جایی روبه جلو، از چپ به راست- 
روی این عالمت ها قرار گرفت یا از آن ها رد شد، هر بازیکن، به اِزای هر تعداد از 

سهام «استیل استنفورد» که در اختیار دارد، ۱۰۰۰ دالر سود می گیرد. در مورد 
سهام موجود در پوشه های تجزیه «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

توسعه دهنده ی سرمایه گذاران
کارت های ســـرمایه گذار، مقدار پول آغازین هر بازیکن را تعیین می کنند 
۲۰ دالر بگیرد) و قدرت هایی منحصربه فرد به  (به جای این که هر بازیکن ۰۰۰

بازیکنان می دهند که می توانند تا آخر بازی از آن ها استفاده کنند.
در آغاز بازی، به هر بازیکن، دو کارت سرمایه گذار بدهید.

هر بازیکن، یکی از ســـرمایه گذاران را انتخاب کرده و دیگری را به جعبه ی 
بازی برمی گرداَند!

نکته: همه ی قدرت های سرمایه گذاران، در هر مرحله، به نوبت ِاعمال می شوند.

مثال: «واِرن باهوش»، ُدوِر بازی را آغاز می کند. قبل از آغاِز مرحله ی تقاضا، او 
همه ی کارت های به ُپشت چیده شده ی یکی از سبدهای سهام را نگاه می کند. 
سپس نوبِت «مارِک تک رو» است؛ او با استفاده از قدرت اَش، یک کارِت به

 ُپشت چیده شده را از روی یکی از سبدهای سهام برداشته و روی سبد سهامی 
که «واِرن» کارت هایش را دید زده بود، می گذارد!

صفحه ی پیشرفته ی بازی تصویر  ۱۲

تصویر ۱۳
کارت های سرمایه گذار

قدرت هایی که در مرحله ی عملیات فّعال می شوند، در نوبِت بازیکنان ِاعمال 
می شوند و می توانند قبل یا بعد از بازی شدِن کارت های عملیاتِی به دست

 آمده در آن نوبت، ِاعمال شوند!

توضیحاتی درباره ی «توسعه دهنده ی سرمایه گذاران» در بازی ۲-نفره
سرمایه گذاران می توانند در بازی ۲-نفره نیز مورد استفاده قرار بگیرند ولی 

توضیح چند نکته در این مورد ضروری است:
به هر بازیکن، ۴ کارت سرمایه گذار داده می شود و او نیز ۲تا از آن ها را نگه می دارد.
برای تعیین میزان پول آغازین بازیکن، مجموع مبالِغ هر دو سرمایه گذاِر او 

را محاسبه کنید:
۶هزار دالر گراهاِم طالیی  ۳۵هزار دالر  بیِل میلیاردر 
۲۲هزار دالر مارِک تک رو  ۱۶هزار دالر  ِبرنِی بورس باز 
۲۰هزار دالر مارتای همه چیزدان  ۱۲هزار دالر   کِریمِر دیوانه 
۱۶هزار دالر استوارِت پنهان کار  ۴هزار دالر  دونالِد تخفیف باز 
۲۳هزار دالر واِرِن باهوش  ۱۴هزار دالر  ِدبورای سود-ِبگیر 

قدرت های سرمایه گذاران (در بازی ۲-نفره)
توجه: اگر یک بازیکن دو کارت سرمایه گذار داشته باشد که توانایی های هر دو 
کارت در همان مرحله قابل اجرا باشد، آن بازیکن می تواند انتخاب کند که آن 

توانایی ها را به چه ترتیبی انجام دهد.

دونالِد تخفیف  باز: قدرت َاش برای هر دو میپِل مزایده َاش ِاعمال می شود.
گراهاِم طالیی: قدرت اَش برای هر ســـهامی که دارد، ِاعمال می شود؛ مهم 

نیست که آن ها را با کدام میپل مزایده َاش به دست آورده است.
مارتای ُمّطلع: قدرت اَش فقط برای یک ُجفت از اطالعات محرمانه اِعمال می شود.

استوارت پنهان کار: قدرت َاش به هر ۲ مجموعه کارتی که در هر دور، در مرحله ی 
عرضه، جای گذاری می شوند، ِاعمال می شود.



۱۰

دور بازی (هر راند از بازی)
فرابورس، در چند ُدور بازی می شود؛ تعداد ُدورها بستگی به تعداد بازیکنان 
دارد (تصویر ۲ را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده ی بازی را در اختیار دارد، 
بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت گرد ادامه پیدا می کند. در پایان 

هر ُدور، توکن آغازکننده را به نفر سمِت چپ بدهید.
هر ُدور از بازی شامل ۶ مرحله است:

مرحله ی اطالعات  (  ۱
مرحله ی َعرضه  (  ۲
مرحله ی تقاضا  (  ۳

مرحله ی عملیات  (  ۴
مرحله ی فروش  (  ۵

مرحله ی جابه جایی  (  ۶

تعداد ُدورهایی که باید انجام شوند، همان طور که در صفحه نیز نشان داده 
شده، بر اساس تعداد بازیکنان تعیین می شود. ُدورُشمار، در هر لحظه از 

بازی، تعداد ُدورهای باقی مانده را نشان می دهد.

١) مرحله ی اطالعات
در این مرحله، هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت 
می کند. کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی، باهم ُجفت می شوند تا 
جابه جایی ارزش سهام را نشان دهند. جابه جایی ارزش سهام، در پایاِن ُدور 

و در مرحله ی جابه جایی اّتفاق می افتد. 

مثال: در تصویـــر ۴، کارت کمپانی «َامریکن ُاتوموتیو»، با کارت پیش بینی 
«۲+» ُجفت شده اســـت. بنابراین، در مرحله ی جابه جایی، ارزِش ســـهام 

«َامریکن ُاتوموتیو» ۲ واحد افزایش می یابد.

گام های مرحله ی اطالعات
۱) به هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: هر بازیکن نگاهی بـــه کارت هایش انداخته و آن ها را از دیِد دیگران 
پنهان نگه می دارد. کارت ها حاوی اطالعاتی محرمانه َاند که باید برای تصمیم
 گیری در مراحل تقاضا و فروش و پیش از تغییر قیمِت ســـهام در مرحله ی 

جابه جایی، مورد استفاده قرار بگیرند.

۲) یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی بگذارید. 
این تغییر قیمِت سهام، اطالعاتی غیِرَمحرمانه و عمومی محسوب می شود.

۳) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده را یک به یک باهم ُجفت 
کرده و این کارت های ُجفت  شده را -به ُپشت- در کنار صفحه ی اصلی بچینید. 

نکته: این کارت ها در پایاِن ُدور، در مرحله ی جابه جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در بازی ســـه نفره، ۲ ُجفت کارت -به ُپشـــت- چیده می شود و در بازی 
چهارنفره، ۱ ُجفت؛ در بازی پنج نفره، ُجفت بی ُجفت!

٢) مرحله ی َعرضه
در مرحله ی عرضه، بازیکنان کارت ها را در ســـبدهای سهام می گذارند. این 
کارت ها می توانند بخش هایی از ســـهام کمپانی ها، هزینه های معامله یا 

کارت های عملیات باشند. سبدهای سهام نشان دهنده ی سهام عرضه شده در 
بازار هستند و در مرحله ی تقاضا، به مزایده گذاشته شده و خریداری می شوند.

گام های مرحله ی َعرضه
۱) برای تشکیل هر سبد سهام، یکی از کارت های ستون بازار را رو کرده و در 
جای مخصوص بگذارید؛ ســـبدهای سهام در پاييِن صفحه ی اصلی -در 
پايين «ماشین حساب ها»- تشکیل می شوند. تعداد سبدهای سهام در هر 

بازی، برابر است با تعداد بازیکناِن آن بازی!
۲) از ستون کارت های بازار، به هر بازیکن ۲ کارت بدهید. بازیکنان باید این 

کارت ها را ُجدا از هر کارت دیگری که قبالً به دست آورده اند، نگه دارند. 
۳) بازیکنان، به نوبت، هر دو کارت خود را -آزادانه و به انتخاب خود- درسبدهای سهام 

می گذارند؛ یکی از کارت ها باید -به رو- و یکی از کارت ها باید -به ُپشت- گذاشته شود.

نکته: کارت ها را می توان در یک ســـبد سهام یا درسبدهای سهام جداگانه 
گذاشت. سبدهای سهام ۴ و ۵، در بازی هایی با کم تر از ۴ و ۵ بازیکن، به کار 
نمی آیند و نمی شود کارتی در آن ها گذاشت! کارت ها را طوری روی هم بچینید 

که تعداد کارت های موجود در هرسبد سهام مشّخص باشد.

پس از آن که همه ی بازیکنان، کارت های خود را درسبدهای سهام گذاشتند، 
ُمزایده -در مرحله ی تقاضا- آغاز می شود.

٣) مرحله ی تقاضا
مرحله ی تقاضا، مرحله ای اســـت که بازیکنان، ُمتقاضِی دریافت یکی از 
سبدهای سهامی می شوند که در مرحله ی عرضه، تشکیل شده اند. ردیف 
مزایده، تقاضا یا مبلِغ قابل پرداخت برای سبدسهام مورد نظر (ارزِش پولِی 

سبد سهام) در پایان مرحله را نشان می دهد.

گام های مرحله ی تقاضا
۱) بازیکنان، به نوبت، میپل های مزایده ی خود را بر روی یکی از اعداِد آزاِد 
یکی از ردیف هـــای مزایده -به انتخاب خودشـــان- می گذارند؛ بازیکنان 
می توانند میپل های خود را در ردیف هایی که میپل یا میپل های دیگری در 

آن ها هست نیز بگذارند، به شرط آن که مبلغ پیشنهادی را باال ببرند!

نکته: بازیکنان حق ندارند بیش از پولی که در اختیار دارند، پیشنهاد بدهند! و این
 که هر بازیکن چقدر پول دارد، جزو اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومی بازی است!

۲) فقط و فقط در صورتی که بازیکنی، پیشنهادی باالتر از پیشنهاد بازیکنی 
دیگر بدهد، بازیکن شکســـت خورده حق دارد میپـــل مزایده ی خود را 

پس گرفته و در نوبت بعدی َاش دوباره در مزایده شرکت کند. 

نکته: پیشـــنهاِد دوباره فقط وقتی اّتفاق می افتد که همه ی بازیکنان در مزایده 
شرکت کرده و یک بار پیشنهاد داده باشند. اگر چند بازیکن، روی دست یکدیگر 
بلند شده و مبلغ را باال برده باشـــند، پیشنهادهای دوباره، به ترتیب، در جهت 
ساعت گرد انجام خواهند شد. برای پیشـــنهاد جدید می توان از همان ردیف 
مزایده ی قبلی یا یک ردیف مزایده ی جدید استفاده کرد. اگر آخرین خانه ی ردیف 
مزایده ای آزاد نباشد، آن ردیف، بسته تلّقی می شود: باالترین مبلغ پیشنهادی ۲۵
هزار دالر است. شـــما نمی توانید مبلغی کم تر از یا مساوی با بازیکنان قبل از 

خودتان، پیشنهاد بدهید!

۳) مزایده تا جایی ادامه پیدا می کند که روی هر ردیف مزایده  فقط یک 
میپل قرار گرفته باشد.

۴) بازیکنان مبلغ پیشنهادی خود را به بانک پرداخته و میپل های مزایده ی 
خود را جمع کرده و همه ی کارت های ســـبد سهامی را که خریده اند، برای 

خود برمی دارند.

نکته: ممکن اســـت بازیکنی، مزایده را به پایان رسانده و سبد سهامی را بدون 
پرداخت پول تصاحب کند.

۵) اگرسبد سهامی شامِل یک کارت هزینه معامله بود، بازیکن باید مبلِغ ُمندرج 
در کارت را نیز به بانک بپردازد. پس از پرداخت، کارت هزینه معامله ی مورد نظر 

-به رو- در ستون کارت های سوخته در کنار ستون کارت های بازار قرار می گیرد.

نکته: اگر بازیکن، پول کافی برای پرداخت هزینه معامله را نداشته باشد، باید کارت را 
نگه داشته و -به رو- پیِش روی خودش بگذارد. هر کارتی که به این شکل، پیِش روی 
بازیکن قرار می گیرد، باید به محِض این که بازیکن پولدار شد، بهایش پرداخت شود!!

۶) سایِر کارت های به دست آمده را -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام، در 
صفحه ی بازی خود بگذارید.

نکته: کارت های سهاِم به دست آمده در طول بازی، باید از دیِد سایر بازیکنان پنهان نگه 
داشته شوند! هر بازیکن می تواند در هر لحظه از بازی، کارت های سهاِم خودش را نگاه کند.

۴) مرحله ی عملیات
در مرحله ی عملیات، بازیکنان با استفاده از کارت های

 عملیات، بازارها را ُمهندسی می کنند!

گام های مرحله ی عملیات
۱) بازیکنان، به نوبت، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به 
دست آورده اند، ســـوزانده و - به رو - در ستون کارت های سوخته گذاشته و 

عملیات های کارت ها را انجام می دهند.

ُرشد سهام!: به اِزای هر ُرشد سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و ارزِش 
آن را ۲ واحد افزایش می دهد.

سقوط سهام!: به اِزای هر سقوط سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و 
ارزِش آن را ۲ واحد کاهش می دهد.

نکته: بازیکن باید یک سهام را انتخاب کرده و ارزش اَش را افزایش/کاهش دهد. اگر 
ارزِش یک سهام به نقطه ی تجزیه ی سهام یا به نقطه ی ورشکستگی رسید، از قوانینی 
که در ادامه شرح داده خواهد شد، پیروی کنید. هر کارت عملیات باید در همان ُدوری 

که به دست می آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

۵) مرحله ی فروش
مرحله ی فروش به بازیکنان امکان می  دهد که هر تعداد از ســـهامی را که 
دارند، به فروش برســـانند. آن ها باید از اطالعات ارائه شده در مرحله ی 
اطالعات استفاده کنند تا بفهمند که آیا باید دست به فروش بزنند یا نه و 

بفهمند که کدام سهام را باید بفروشند!

گام های مرحله ی فروش
۱) بازیکنان، به نوبت، هر تعداد از سهامی را که در اختیار دارند، می فروشند؛ برای 
این کار، آن ها را -به رو- در ستون کارت های سوخته گذاشته و با توجه به ارزش 

لحظه ای سهام، از بانک پول دریافت می کنند.

نکته: سهامی که از پوشه ی سهام تجزیه شده بازیکنان فروخته می شود، دو برابر پول 
نصیِب آن ها می کند. بازیکنان می توانند بعضاً یک سهام را از پوشه ی سهام تجزیه
 شده شان به پوشـــه ی سهام معمولی شان برگردانده و ارزش معموِل آن را از بانک 
دریافت نمایند.  برای اطالعاِت بیش تر راجع به ســـهام های تجزیه شده، بخش 

«مرحله ی جابه جایی: سهام های تجزیه شده» را ببینید.

۶) مرحله ی جابه جایی
در مرحله ی جابه جایی، ارزِش سهام، بر مبنای کارت های کمپانی و کارت های 

پیش بینی که در مرحله ی اطالعات پخش شده اند، جابه جا می شود.

گام های مرحله ی جابه جایی
۱) بازیکنان، به نوبت، کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی خود را رو کرده 

و ارزش سهام را بر اَساس آن ها جابه جا می کنند.
۲) ارزش سهام های باقی مانده را بر اَساس ُجفت کارت های -به رو و به ُپشِت- 
کمپانی و پیش بینی که روی صفحه ی اصلی و کنار صفحه ی اصلی هستند، 

جابه جا کنید. در هر دور، ارزش همه ی سهام ها جابه جا می شود.
۳) کارت پیش بینی که نشان $$ را دارد، نشان می دهد که به سهاِم کمپانی، 
سود تعّلق می گیرد. ارزش سهام تغییری نمی کند. در عوض، هر بازیکن، به اِزای 
هر تعداد از سهام آن کمپانی که در پوشه ی خود دارد، ۲۰۰۰ دالر دریافت می کند.

نکته: بازیکن، به ِازای سهامی که در پوشه ی سهام تجزیه شده خود دارد، دو برابر 
سود دریافت می کند. بازیکن باید برای دریافِت این سود، سهامی را که در اختیار 
دارد، رو کند. بازیکن می تواند تعدادی از سهام خود یا همه ی آن ها را رو نکند و از 

خیِر دریافت سود هم بگذرد!!

تجزیه ی سهام
اگر ارزش یک سهام، از ۱۰ بیش تر شود، سهام تجزیه می شود. تجزیه ی 

یک سهام، تعداد سهم های شما از آن سهام را دو برابر می کند.

وقتی سهامی تجزیه می شــود، همه ی بازیکنانی که سهمی از آن سهام را در 
پوشه ی خود دارند، آن ها را رو کرده و سپس -به ُپشت- در پوشه ی سهام تجزیه

 شده ی خود می گذارند.
اگر افزایش، باعث شود که ارزِش سهام دقیقاً در نقطه ی تجزیه قرار بگیرد، ارزِش 

سهام دوباره به ۶ برمی گردد.
اگر افزایش، ارزِش سهام را فراتر از نقطه ی تجزیه ُبرد، ارزِش سهام را ابتدا به ۶ 

برگردانده و سپس افزایش دهید.

مثال: ارزش سهام «ِاپیک الکتریک»، ۹ بود و کارت کمپانی َاش در این ُدور، با 
کارت پیش بینی (۴+) ُجفت شده بود. «ِاپیک الکتریک» فقط با استفاده از ۲ 
واحد (از ۴ واحد) جابه جایی اَش به نقطه ی تجزیه می رسد. به این ترتیب، 
ارزِش سهام، به ۶ رسیده و با (۲+) واحد جابه جایی دیگر، بازهم افزایش پیدا 

کرده و به ۸ می رسد!

هر ســـهام جدیدی که بازیکن، بعد از تجزیه ی سهام به دست بیاورد، در 
پوشـــه ی ســـهام معمولی َاش گذاشـــته می شـــود نه پوشه ی سهام 
تجزیه شده َاش. اگر بازیکنی، سهامی در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش داشته 
باشـــد و آن سهام بعدها دوباره تجزیه شود، آن بازیکن ۱۰هزار دالر (کارت 
پول ) به ِازای هر تعداد سهم از آن سهام که در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش 

دارد، دریافت می کند. سهام در پوشه ی سهام تجزیه شده باقی می ماَند. 

ورشکستگی
اگر ارزِش یک سهام در یک نوبت، از ۱ کم تر شود، آن سهام درجا ورشکست 
می شود. همه ی بازیکنان، هر تعداد سهم که از آن سهام دارند، می سوزانند؛

حتی آن هایی که در پوشــه ی سهام تجزیه شده  شــان است! بهای سهام 
مربوطه را به ارزش آغازین اَش -یعنی ۵- برگردانید.

پایان ُدوِر بازی
ُدوِر بازی، پس از پایاِن مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. اگر ُدورُشمار 
در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه 
به راســـت ببرید. توکِن آغازکننده ی بازی را به نفِر سمت چِپ آغازکننده ی 

قبلی داده و ُدوِر جدیدی را آغاز کنید.
اگر ُدورُشمار در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید باشد، بازی به 

پایان می رسد. مرحله ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. هر کارتی که 

در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

گام های پایان بازی
۱) همه ی بازیکنان، هر تعداد از سهاِم هر کمپانی را که در اختیار دارند، رو 
می کنند تا سهام داران ُعمده مشّخص شوند. سهام دار ُعمده، کسی است که 

بیش ترین تعداد از سهام یک کمپانی را در اختیار داشته باشد.

نکته: در هنگام تعیین سهام داران ُعمده، سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه
 شده ی بازیکنان، دو برابر ُمحاسبه می شود.

۱۰ دالر جایزه ی ویژه دریافت می کند. در  سهام دار عمده ی هر کمپانی، ۰۰۰
۵ دالر دریافت می کند. صورت تساوِی چند بازیکن، هرکدام از آن ها ۰۰۰

۲) سپس هر بازیکن، سهام خود را به قیمتی برابر با آخرین ارزِش سهام به 
فروش می رساند.

نکته: این جا نیز سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه شده ی بازیکنان، دو 
برابر محاسبه می شود.

۳) مجموع پول کارت های هر بازیکن را محاسبه کنید. بازیکنی که بیش
 ترین پول (یعنی بیش ترین ارزش خالص) را داشـــته باشد، برنده ی بازی 

خواهد بود. 

تغییرات برای بازی ۲-نفره
پیشنهاد می شودفرابورس را دستِ کم یک بار با بیش از ۲ بازیکن امتحان 
کرده و بعد، اقدام به بازی ۲-نفره کنید. بازی ۲-نفره، شبیه به بازی معمولی 

است ُمنتها تغییراتی در مراحل مختلف بازی صورت می گیرد.

آماده سازی
۳۰ دالر پول شروع می کند؛  ۲۰ دالر، بازی را با ۰۰۰ هر بازیکن، به جای ۰۰۰
البته بازهم فقط ۱ سهام آغازین دریافت می کند. هر بازیکن ۲ میپل مزایده 

نیز دریافت می کند (میپل های قرمز یا میپل های آبی).

مرحله ی اطالعات
به هر بازیکن -به شکل تصادفی- ۲ کارت کمپانی و ۲ کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: کارت ها را در ســـتون های جداگانه نگه دارید. این کارت ها نمی توانند با 
یکدیگر عوض شوند!

۲ ُجفـــت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی باقی مانده به ُپشـــت در کنار 
صفحه ی بازی قرار می گیرند. این جفت کارت ها در هر دور تأثیرگذار هستند 
ولی بازیکنان، تا وقتی که کارت ها در مرحله ی جابه جایی رو شوند، از این 

تأثیرات بی خبر خواهند بود!

مرحله ی َعرضه
به شکل تصادفی، در هر یک از ۴ سبد سهاِم ابتدایی که با عالمِت بازی ۲-نفره 
عالمت گذاری شده اند، ۱ کارت از ستون بازار بگذارید؛ کارت ها باید -به رو- باشند. 
هر بازیکن ۲ کارت از ستون بازار می کشد. بازیکن، این کارت ها را یکی -به

 ُپشت- و یکی -به رو- درسبدهای سهام می گذارد. این گام را یک بار دیگر نیز 
تکرار کنید تا هر بازیکن ۴ کارت در سبدهای سهام بگذارد.

نکته: بازیکنان باید ۲ کارِت اّول خود را پیش از دریافت ۲ کارِت دّوم شان در 
سبدهای سهام بگذارند.

مرحله ی تقاضا
بازیکنان، یکی در میان، میپل های مزایـــده ی خود را در خانه های قابل 

دسترسی از ردیف های مزایده می گذارند.
همه ی میپل ها باید پیش از صورت گرفتـــِن هرگونه مزایده ی دیگری 

جای گذاری شوند.
بازیکنان حق ندارند دو میپل خود را در یک ردیف مزایده بگذارد.

بازیکن ها، یکی در میان، پیشنهادهای دوباره شان را ارائه می دهند تا این که 
هر میپل روی یک ردیف مزایده ی جداگانه قرار بگیرد ولی امکان دارد یک 

بازیکن دو بار ُپشت سِرهم پیشنهاد بدهد. 
اگر هر دو میپل یک بازیکن در مزایده شکســـت خورده باشند، بازیکن 
می تواند تصمیم بگیرد که اّول با کدام یک از آن ها پیشنهاد دوباره بدهد! 

نکته: مجموع دو مبلغی که بازیکن پیشنهاد می دهد، نباید بیش تر از مقدار 
پولی باشد که در اختیار دارد!

(Expansions) توسعه دهنده ها
اکیداً توصیه می شـــود که در دفعات اّول بازی خود، از «توسعه دهنده ی 
ســـرمایه گذاران» یا از «طرف پیشرفته ی صفحه ی بازی» استفاده نکنید! 
مفید است که ارزِش سبدهای ســـهام در مرحله ی تقاضا را بدون تأثیر 

قدرت های سرمایه گذاران درک کنید.

توسعه دهنده ی صفحه ی پیشرفته
در هنگام بازی با طرف دّوم صفحه، هر ســـهام، ردیِف ارزشِی متفاوتی پیدا 
می کند. اگر سهامی ورشکسته شـــد، ارزِش آن را به نقطه ی آغازین خودش 
(دایره ی تیره) برگردانید. اگر ســـهامی تجزیه شد، ارزش اَش را به عدد داخل 
هشت ضلعی برگردانید. در این نسخه، «استیل استنفورد» منحصربه فرد است 
زیرا بر اَساس عالمت های $ موجود در ردیف ارزش اَش، سود اضافه می دهد؛ 
هر بار که ارزِش این سهام -در هنگام یک جابه جایی روبه جلو، از چپ به راست- 
روی این عالمت ها قرار گرفت یا از آن ها رد شد، هر بازیکن، به اِزای هر تعداد از 

سهام «استیل استنفورد» که در اختیار دارد، ۱۰۰۰ دالر سود می گیرد. در مورد 
سهام موجود در پوشه های تجزیه «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

توسعه دهنده ی سرمایه گذاران
کارت های ســـرمایه گذار، مقدار پول آغازین هر بازیکن را تعیین می کنند 
۲۰ دالر بگیرد) و قدرت هایی منحصربه فرد به  (به جای این که هر بازیکن ۰۰۰

بازیکنان می دهند که می توانند تا آخر بازی از آن ها استفاده کنند.
در آغاز بازی، به هر بازیکن، دو کارت سرمایه گذار بدهید.

هر بازیکن، یکی از ســـرمایه گذاران را انتخاب کرده و دیگری را به جعبه ی 
بازی برمی گرداَند!

نکته: همه ی قدرت های سرمایه گذاران، در هر مرحله، به نوبت ِاعمال می شوند.

مثال: «واِرن باهوش»، ُدوِر بازی را آغاز می کند. قبل از آغاِز مرحله ی تقاضا، او 
همه ی کارت های به ُپشت چیده شده ی یکی از سبدهای سهام را نگاه می کند. 
سپس نوبِت «مارِک تک رو» است؛ او با استفاده از قدرت اَش، یک کارِت به

 ُپشت چیده شده را از روی یکی از سبدهای سهام برداشته و روی سبد سهامی 
که «واِرن» کارت هایش را دید زده بود، می گذارد!

قدرت هایی که در مرحله ی عملیات فّعال می شوند، در نوبِت بازیکنان ِاعمال 
می شوند و می توانند قبل یا بعد از بازی شدِن کارت های عملیاتِی به دست

 آمده در آن نوبت، ِاعمال شوند!

توضیحاتی درباره ی «توسعه دهنده ی سرمایه گذاران» در بازی ۲-نفره
سرمایه گذاران می توانند در بازی ۲-نفره نیز مورد استفاده قرار بگیرند ولی 

توضیح چند نکته در این مورد ضروری است:
به هر بازیکن، ۴ کارت سرمایه گذار داده می شود و او نیز ۲تا از آن ها را نگه می دارد.
برای تعیین میزان پول آغازین بازیکن، مجموع مبالِغ هر دو سرمایه گذاِر او 

را محاسبه کنید:
۶هزار دالر گراهاِم طالیی  ۳۵هزار دالر  بیِل میلیاردر 
۲۲هزار دالر مارِک تک رو  ۱۶هزار دالر  ِبرنِی بورس باز 
۲۰هزار دالر مارتای همه چیزدان  ۱۲هزار دالر   کِریمِر دیوانه 
۱۶هزار دالر استوارِت پنهان کار  ۴هزار دالر  دونالِد تخفیف باز 
۲۳هزار دالر واِرِن باهوش  ۱۴هزار دالر  ِدبورای سود-ِبگیر 

قدرت های سرمایه گذاران (در بازی ۲-نفره)
توجه: اگر یک بازیکن دو کارت سرمایه گذار داشته باشد که توانایی های هر دو 
کارت در همان مرحله قابل اجرا باشد، آن بازیکن می تواند انتخاب کند که آن 

توانایی ها را به چه ترتیبی انجام دهد.

دونالِد تخفیف  باز: قدرت َاش برای هر دو میپِل مزایده َاش ِاعمال می شود.
گراهاِم طالیی: قدرت اَش برای هر ســـهامی که دارد، ِاعمال می شود؛ مهم 

نیست که آن ها را با کدام میپل مزایده َاش به دست آورده است.
مارتای ُمّطلع: قدرت اَش فقط برای یک ُجفت از اطالعات محرمانه اِعمال می شود.

استوارت پنهان کار: قدرت َاش به هر ۲ مجموعه کارتی که در هر دور، در مرحله ی 
عرضه، جای گذاری می شوند، ِاعمال می شود.

بیِل میلیاردر:
قدرت خاّصی ندارد! فقط بازی را با بیش ترین پول آغاز می کند!

ِبرنِی بورس باز:
هزینه های معامله یک جایزه ی ویژه هســـتند. اگر در پایان یک 
مرحله ی تقاضا، یک کارت هزینه معامله کشیدید، در عوض، معادِل 

آن پول نقد دریافت کنید؛ بالفاصله بعد از دادِن پوِل سبد  سهام!

نکته: پیش از آن که پولی از سود سرمایه گذاِرتان دریافت کنید، 
باید آن قدر پول داشته باشید که پوِل سبد سهام را بدهید!

کِریمِر دیوانه:
در نوبت تان، در مرحله ی عملیات، می توانید ارزش یک سهام را ۱ 

واحد افزایش یا ۱ واحد کاهش دهید!

دونالد تخفیف باز:
مبلِغ خانه ی قبل از خانه ای که میپل مزایده تان در آن اســـت را 

پرداخت می کنید!!

مثالً: اگر در یک سبد سهام روی خانه ی ۱۰هزار دالر نشسته
 اید، فقط ۶هزار دالر می پردازید!

ِدبورای سود بگیر:
در پایان هر دور، سودی اضافی معادل ۱۰۰۰ دالر به ِازای هر تعداد 
ســـهم از یک کمپانی که دارید -به انتخـــاب خودتان- دریافت 
می کنید. این سود، نصیِب همه ی بازیکنانی که سهاِم آن کمپانی 

را دارند نیز می شود.

Billionaire Bill

Broker Bernie

Crazy Cramer

Discount Donald

Dividend Deborah

قدرت های سرمایه گذاران
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دور بازی (هر راند از بازی)
فرابورس، در چند ُدور بازی می شود؛ تعداد ُدورها بستگی به تعداد بازیکنان 
دارد (تصویر ۲ را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده ی بازی را در اختیار دارد، 
بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت گرد ادامه پیدا می کند. در پایان 

هر ُدور، توکن آغازکننده را به نفر سمِت چپ بدهید.
هر ُدور از بازی شامل ۶ مرحله است:

مرحله ی اطالعات  (  ۱
مرحله ی َعرضه  (  ۲
مرحله ی تقاضا  (  ۳

مرحله ی عملیات  (  ۴
مرحله ی فروش  (  ۵

مرحله ی جابه جایی  (  ۶

تعداد ُدورهایی که باید انجام شوند، همان طور که در صفحه نیز نشان داده 
شده، بر اساس تعداد بازیکنان تعیین می شود. ُدورُشمار، در هر لحظه از 

بازی، تعداد ُدورهای باقی مانده را نشان می دهد.

١) مرحله ی اطالعات
در این مرحله، هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت 
می کند. کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی، باهم ُجفت می شوند تا 
جابه جایی ارزش سهام را نشان دهند. جابه جایی ارزش سهام، در پایاِن ُدور 

و در مرحله ی جابه جایی اّتفاق می افتد. 

مثال: در تصویـــر ۴، کارت کمپانی «َامریکن ُاتوموتیو»، با کارت پیش بینی 
«۲+» ُجفت شده اســـت. بنابراین، در مرحله ی جابه جایی، ارزِش ســـهام 

«َامریکن ُاتوموتیو» ۲ واحد افزایش می یابد.

گام های مرحله ی اطالعات
۱) به هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: هر بازیکن نگاهی بـــه کارت هایش انداخته و آن ها را از دیِد دیگران 
پنهان نگه می دارد. کارت ها حاوی اطالعاتی محرمانه َاند که باید برای تصمیم
 گیری در مراحل تقاضا و فروش و پیش از تغییر قیمِت ســـهام در مرحله ی 

جابه جایی، مورد استفاده قرار بگیرند.

۲) یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی -به رو- در صفحه ی اصلی بگذارید. 
این تغییر قیمِت سهام، اطالعاتی غیِرَمحرمانه و عمومی محسوب می شود.

۳) کارت های کمپانی و کارت های پیش بینِی باقی مانده را یک به یک باهم ُجفت 
کرده و این کارت های ُجفت  شده را -به ُپشت- در کنار صفحه ی اصلی بچینید. 

نکته: این کارت ها در پایاِن ُدور، در مرحله ی جابه جایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در بازی ســـه نفره، ۲ ُجفت کارت -به ُپشـــت- چیده می شود و در بازی 
چهارنفره، ۱ ُجفت؛ در بازی پنج نفره، ُجفت بی ُجفت!

٢) مرحله ی َعرضه
در مرحله ی عرضه، بازیکنان کارت ها را در ســـبدهای سهام می گذارند. این 
کارت ها می توانند بخش هایی از ســـهام کمپانی ها، هزینه های معامله یا 

کارت های عملیات باشند. سبدهای سهام نشان دهنده ی سهام عرضه شده در 
بازار هستند و در مرحله ی تقاضا، به مزایده گذاشته شده و خریداری می شوند.

گام های مرحله ی َعرضه
۱) برای تشکیل هر سبد سهام، یکی از کارت های ستون بازار را رو کرده و در 
جای مخصوص بگذارید؛ ســـبدهای سهام در پاييِن صفحه ی اصلی -در 
پايين «ماشین حساب ها»- تشکیل می شوند. تعداد سبدهای سهام در هر 

بازی، برابر است با تعداد بازیکناِن آن بازی!
۲) از ستون کارت های بازار، به هر بازیکن ۲ کارت بدهید. بازیکنان باید این 

کارت ها را ُجدا از هر کارت دیگری که قبالً به دست آورده اند، نگه دارند. 
۳) بازیکنان، به نوبت، هر دو کارت خود را -آزادانه و به انتخاب خود- درسبدهای سهام 

می گذارند؛ یکی از کارت ها باید -به رو- و یکی از کارت ها باید -به ُپشت- گذاشته شود.

نکته: کارت ها را می توان در یک ســـبد سهام یا درسبدهای سهام جداگانه 
گذاشت. سبدهای سهام ۴ و ۵، در بازی هایی با کم تر از ۴ و ۵ بازیکن، به کار 
نمی آیند و نمی شود کارتی در آن ها گذاشت! کارت ها را طوری روی هم بچینید 

که تعداد کارت های موجود در هرسبد سهام مشّخص باشد.

پس از آن که همه ی بازیکنان، کارت های خود را درسبدهای سهام گذاشتند، 
ُمزایده -در مرحله ی تقاضا- آغاز می شود.

٣) مرحله ی تقاضا
مرحله ی تقاضا، مرحله ای اســـت که بازیکنان، ُمتقاضِی دریافت یکی از 
سبدهای سهامی می شوند که در مرحله ی عرضه، تشکیل شده اند. ردیف 
مزایده، تقاضا یا مبلِغ قابل پرداخت برای سبدسهام مورد نظر (ارزِش پولِی 

سبد سهام) در پایان مرحله را نشان می دهد.

گام های مرحله ی تقاضا
۱) بازیکنان، به نوبت، میپل های مزایده ی خود را بر روی یکی از اعداِد آزاِد 
یکی از ردیف هـــای مزایده -به انتخاب خودشـــان- می گذارند؛ بازیکنان 
می توانند میپل های خود را در ردیف هایی که میپل یا میپل های دیگری در 

آن ها هست نیز بگذارند، به شرط آن که مبلغ پیشنهادی را باال ببرند!

نکته: بازیکنان حق ندارند بیش از پولی که در اختیار دارند، پیشنهاد بدهند! و این
 که هر بازیکن چقدر پول دارد، جزو اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومی بازی است!

۲) فقط و فقط در صورتی که بازیکنی، پیشنهادی باالتر از پیشنهاد بازیکنی 
دیگر بدهد، بازیکن شکســـت خورده حق دارد میپـــل مزایده ی خود را 

پس گرفته و در نوبت بعدی َاش دوباره در مزایده شرکت کند. 

نکته: پیشـــنهاِد دوباره فقط وقتی اّتفاق می افتد که همه ی بازیکنان در مزایده 
شرکت کرده و یک بار پیشنهاد داده باشند. اگر چند بازیکن، روی دست یکدیگر 
بلند شده و مبلغ را باال برده باشـــند، پیشنهادهای دوباره، به ترتیب، در جهت 
ساعت گرد انجام خواهند شد. برای پیشـــنهاد جدید می توان از همان ردیف 
مزایده ی قبلی یا یک ردیف مزایده ی جدید استفاده کرد. اگر آخرین خانه ی ردیف 
مزایده ای آزاد نباشد، آن ردیف، بسته تلّقی می شود: باالترین مبلغ پیشنهادی ۲۵

هزار دالر است. شـــما نمی توانید مبلغی کم تر از یا مساوی با بازیکنان قبل از 
خودتان، پیشنهاد بدهید!

۳) مزایده تا جایی ادامه پیدا می کند که روی هر ردیف مزایده  فقط یک 
میپل قرار گرفته باشد.

۴) بازیکنان مبلغ پیشنهادی خود را به بانک پرداخته و میپل های مزایده ی 
خود را جمع کرده و همه ی کارت های ســـبد سهامی را که خریده اند، برای 

خود برمی دارند.

نکته: ممکن اســـت بازیکنی، مزایده را به پایان رسانده و سبد سهامی را بدون 
پرداخت پول تصاحب کند.

۵) اگرسبد سهامی شامِل یک کارت هزینه معامله بود، بازیکن باید مبلِغ ُمندرج 
در کارت را نیز به بانک بپردازد. پس از پرداخت، کارت هزینه معامله ی مورد نظر 

-به رو- در ستون کارت های سوخته در کنار ستون کارت های بازار قرار می گیرد.

نکته: اگر بازیکن، پول کافی برای پرداخت هزینه معامله را نداشته باشد، باید کارت را 
نگه داشته و -به رو- پیِش روی خودش بگذارد. هر کارتی که به این شکل، پیِش روی 
بازیکن قرار می گیرد، باید به محِض این که بازیکن پولدار شد، بهایش پرداخت شود!!

۶) سایِر کارت های به دست آمده را -به ُپشت- در بخش پوشه ی سهام، در 
صفحه ی بازی خود بگذارید.

نکته: کارت های سهاِم به دست آمده در طول بازی، باید از دیِد سایر بازیکنان پنهان نگه 
داشته شوند! هر بازیکن می تواند در هر لحظه از بازی، کارت های سهاِم خودش را نگاه کند.

۴) مرحله ی عملیات
در مرحله ی عملیات، بازیکنان با استفاده از کارت های

 عملیات، بازارها را ُمهندسی می کنند!

گام های مرحله ی عملیات
۱) بازیکنان، به نوبت، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به 
دست آورده اند، ســـوزانده و - به رو - در ستون کارت های سوخته گذاشته و 

عملیات های کارت ها را انجام می دهند.

ُرشد سهام!: به اِزای هر ُرشد سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و ارزِش 
آن را ۲ واحد افزایش می دهد.

سقوط سهام!: به اِزای هر سقوط سهام، بازیکن، یک سهام را انتخاب کرده و 
ارزِش آن را ۲ واحد کاهش می دهد.

نکته: بازیکن باید یک سهام را انتخاب کرده و ارزش اَش را افزایش/کاهش دهد. اگر 
ارزِش یک سهام به نقطه ی تجزیه ی سهام یا به نقطه ی ورشکستگی رسید، از قوانینی 
که در ادامه شرح داده خواهد شد، پیروی کنید. هر کارت عملیات باید در همان ُدوری 

که به دست می آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

۵) مرحله ی فروش
مرحله ی فروش به بازیکنان امکان می  دهد که هر تعداد از ســـهامی را که 
دارند، به فروش برســـانند. آن ها باید از اطالعات ارائه شده در مرحله ی 
اطالعات استفاده کنند تا بفهمند که آیا باید دست به فروش بزنند یا نه و 

بفهمند که کدام سهام را باید بفروشند!

گام های مرحله ی فروش
۱) بازیکنان، به نوبت، هر تعداد از سهامی را که در اختیار دارند، می فروشند؛ برای 
این کار، آن ها را -به رو- در ستون کارت های سوخته گذاشته و با توجه به ارزش 

لحظه ای سهام، از بانک پول دریافت می کنند.

نکته: سهامی که از پوشه ی سهام تجزیه شده بازیکنان فروخته می شود، دو برابر پول 
نصیِب آن ها می کند. بازیکنان می توانند بعضاً یک سهام را از پوشه ی سهام تجزیه
 شده شان به پوشـــه ی سهام معمولی شان برگردانده و ارزش معموِل آن را از بانک 
دریافت نمایند.  برای اطالعاِت بیش تر راجع به ســـهام های تجزیه شده، بخش 

«مرحله ی جابه جایی: سهام های تجزیه شده» را ببینید.

۶) مرحله ی جابه جایی
در مرحله ی جابه جایی، ارزِش سهام، بر مبنای کارت های کمپانی و کارت های 

پیش بینی که در مرحله ی اطالعات پخش شده اند، جابه جا می شود.

گام های مرحله ی جابه جایی
۱) بازیکنان، به نوبت، کارت های کمپانی و کارت های پیش بینی خود را رو کرده 

و ارزش سهام را بر اَساس آن ها جابه جا می کنند.
۲) ارزش سهام های باقی مانده را بر اَساس ُجفت کارت های -به رو و به ُپشِت- 
کمپانی و پیش بینی که روی صفحه ی اصلی و کنار صفحه ی اصلی هستند، 

جابه جا کنید. در هر دور، ارزش همه ی سهام ها جابه جا می شود.
۳) کارت پیش بینی که نشان $$ را دارد، نشان می دهد که به سهاِم کمپانی، 
سود تعّلق می گیرد. ارزش سهام تغییری نمی کند. در عوض، هر بازیکن، به اِزای 
هر تعداد از سهام آن کمپانی که در پوشه ی خود دارد، ۲۰۰۰ دالر دریافت می کند.

نکته: بازیکن، به ِازای سهامی که در پوشه ی سهام تجزیه شده خود دارد، دو برابر 
سود دریافت می کند. بازیکن باید برای دریافِت این سود، سهامی را که در اختیار 
دارد، رو کند. بازیکن می تواند تعدادی از سهام خود یا همه ی آن ها را رو نکند و از 

خیِر دریافت سود هم بگذرد!!

تجزیه ی سهام
اگر ارزش یک سهام، از ۱۰ بیش تر شود، سهام تجزیه می شود. تجزیه ی 

یک سهام، تعداد سهم های شما از آن سهام را دو برابر می کند.

وقتی سهامی تجزیه می شــود، همه ی بازیکنانی که سهمی از آن سهام را در 
پوشه ی خود دارند، آن ها را رو کرده و سپس -به ُپشت- در پوشه ی سهام تجزیه

 شده ی خود می گذارند.
اگر افزایش، باعث شود که ارزِش سهام دقیقاً در نقطه ی تجزیه قرار بگیرد، ارزِش 

سهام دوباره به ۶ برمی گردد.
اگر افزایش، ارزِش سهام را فراتر از نقطه ی تجزیه ُبرد، ارزِش سهام را ابتدا به ۶ 

برگردانده و سپس افزایش دهید.

مثال: ارزش سهام «ِاپیک الکتریک»، ۹ بود و کارت کمپانی َاش در این ُدور، با 
کارت پیش بینی (۴+) ُجفت شده بود. «ِاپیک الکتریک» فقط با استفاده از ۲ 
واحد (از ۴ واحد) جابه جایی اَش به نقطه ی تجزیه می رسد. به این ترتیب، 
ارزِش سهام، به ۶ رسیده و با (۲+) واحد جابه جایی دیگر، بازهم افزایش پیدا 

کرده و به ۸ می رسد!

هر ســـهام جدیدی که بازیکن، بعد از تجزیه ی سهام به دست بیاورد، در 
پوشـــه ی ســـهام معمولی َاش گذاشـــته می شـــود نه پوشه ی سهام 
تجزیه شده َاش. اگر بازیکنی، سهامی در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش داشته 
باشـــد و آن سهام بعدها دوباره تجزیه شود، آن بازیکن ۱۰هزار دالر (کارت 
پول ) به ِازای هر تعداد سهم از آن سهام که در پوشه ی سهام تجزیه شده َاش 

دارد، دریافت می کند. سهام در پوشه ی سهام تجزیه شده باقی می ماَند. 

ورشکستگی
اگر ارزِش یک سهام در یک نوبت، از ۱ کم تر شود، آن سهام درجا ورشکست 
می شود. همه ی بازیکنان، هر تعداد سهم که از آن سهام دارند، می سوزانند؛

حتی آن هایی که در پوشــه ی سهام تجزیه شده  شــان است! بهای سهام 
مربوطه را به ارزش آغازین اَش -یعنی ۵- برگردانید.

پایان ُدوِر بازی
ُدوِر بازی، پس از پایاِن مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. اگر ُدورُشمار 
در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه 
به راســـت ببرید. توکِن آغازکننده ی بازی را به نفِر سمت چِپ آغازکننده ی 

قبلی داده و ُدوِر جدیدی را آغاز کنید.
اگر ُدورُشمار در آخرین خانه ی سمت راسِت ردیف سررسید باشد، بازی به 

پایان می رسد. مرحله ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله ی جابه جایی، به پایان می رسد. هر کارتی که 

در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

گام های پایان بازی
۱) همه ی بازیکنان، هر تعداد از سهاِم هر کمپانی را که در اختیار دارند، رو 
می کنند تا سهام داران ُعمده مشّخص شوند. سهام دار ُعمده، کسی است که 

بیش ترین تعداد از سهام یک کمپانی را در اختیار داشته باشد.

نکته: در هنگام تعیین سهام داران ُعمده، سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه
 شده ی بازیکنان، دو برابر ُمحاسبه می شود.

۱۰ دالر جایزه ی ویژه دریافت می کند. در  سهام دار عمده ی هر کمپانی، ۰۰۰
۵ دالر دریافت می کند. صورت تساوِی چند بازیکن، هرکدام از آن ها ۰۰۰

۲) سپس هر بازیکن، سهام خود را به قیمتی برابر با آخرین ارزِش سهام به 
فروش می رساند.

نکته: این جا نیز سهام موجود در پوشه ی سهام تجزیه شده ی بازیکنان، دو 
برابر محاسبه می شود.

۳) مجموع پول کارت های هر بازیکن را محاسبه کنید. بازیکنی که بیش
 ترین پول (یعنی بیش ترین ارزش خالص) را داشـــته باشد، برنده ی بازی 

خواهد بود. 

تغییرات برای بازی ۲-نفره
پیشنهاد می شودفرابورس را دستِ کم یک بار با بیش از ۲ بازیکن امتحان 
کرده و بعد، اقدام به بازی ۲-نفره کنید. بازی ۲-نفره، شبیه به بازی معمولی 

است ُمنتها تغییراتی در مراحل مختلف بازی صورت می گیرد.

آماده سازی
۳۰ دالر پول شروع می کند؛  ۲۰ دالر، بازی را با ۰۰۰ هر بازیکن، به جای ۰۰۰
البته بازهم فقط ۱ سهام آغازین دریافت می کند. هر بازیکن ۲ میپل مزایده 

نیز دریافت می کند (میپل های قرمز یا میپل های آبی).

مرحله ی اطالعات
به هر بازیکن -به شکل تصادفی- ۲ کارت کمپانی و ۲ کارت پیش بینی بدهید. 

نکته: کارت ها را در ســـتون های جداگانه نگه دارید. این کارت ها نمی توانند با 
یکدیگر عوض شوند!

۲ ُجفـــت کارت کمپانی و کارت پیش بینِی باقی مانده به ُپشـــت در کنار 
صفحه ی بازی قرار می گیرند. این جفت کارت ها در هر دور تأثیرگذار هستند 
ولی بازیکنان، تا وقتی که کارت ها در مرحله ی جابه جایی رو شوند، از این 

تأثیرات بی خبر خواهند بود!

مرحله ی َعرضه
به شکل تصادفی، در هر یک از ۴ سبد سهاِم ابتدایی که با عالمِت بازی ۲-نفره 
عالمت گذاری شده اند، ۱ کارت از ستون بازار بگذارید؛ کارت ها باید -به رو- باشند. 
هر بازیکن ۲ کارت از ستون بازار می کشد. بازیکن، این کارت ها را یکی -به

 ُپشت- و یکی -به رو- درسبدهای سهام می گذارد. این گام را یک بار دیگر نیز 
تکرار کنید تا هر بازیکن ۴ کارت در سبدهای سهام بگذارد.

نکته: بازیکنان باید ۲ کارِت اّول خود را پیش از دریافت ۲ کارِت دّوم شان در 
سبدهای سهام بگذارند.

مرحله ی تقاضا
بازیکنان، یکی در میان، میپل های مزایـــده ی خود را در خانه های قابل 

دسترسی از ردیف های مزایده می گذارند.
همه ی میپل ها باید پیش از صورت گرفتـــِن هرگونه مزایده ی دیگری 

جای گذاری شوند.
بازیکنان حق ندارند دو میپل خود را در یک ردیف مزایده بگذارد.

بازیکن ها، یکی در میان، پیشنهادهای دوباره شان را ارائه می دهند تا این که 
هر میپل روی یک ردیف مزایده ی جداگانه قرار بگیرد ولی امکان دارد یک 

بازیکن دو بار ُپشت سِرهم پیشنهاد بدهد. 
اگر هر دو میپل یک بازیکن در مزایده شکســـت خورده باشند، بازیکن 
می تواند تصمیم بگیرد که اّول با کدام یک از آن ها پیشنهاد دوباره بدهد! 

نکته: مجموع دو مبلغی که بازیکن پیشنهاد می دهد، نباید بیش تر از مقدار 
پولی باشد که در اختیار دارد!

(Expansions) توسعه دهنده ها
اکیداً توصیه می شـــود که در دفعات اّول بازی خود، از «توسعه دهنده ی 
ســـرمایه گذاران» یا از «طرف پیشرفته ی صفحه ی بازی» استفاده نکنید! 
مفید است که ارزِش سبدهای ســـهام در مرحله ی تقاضا را بدون تأثیر 

قدرت های سرمایه گذاران درک کنید.

توسعه دهنده ی صفحه ی پیشرفته
در هنگام بازی با طرف دّوم صفحه، هر ســـهام، ردیِف ارزشِی متفاوتی پیدا 
می کند. اگر سهامی ورشکسته شـــد، ارزِش آن را به نقطه ی آغازین خودش 
(دایره ی تیره) برگردانید. اگر ســـهامی تجزیه شد، ارزش اَش را به عدد داخل 
هشت ضلعی برگردانید. در این نسخه، «استیل استنفورد» منحصربه فرد است 
زیرا بر اَساس عالمت های $ موجود در ردیف ارزش اَش، سود اضافه می دهد؛ 
هر بار که ارزِش این سهام -در هنگام یک جابه جایی روبه جلو، از چپ به راست- 
روی این عالمت ها قرار گرفت یا از آن ها رد شد، هر بازیکن، به اِزای هر تعداد از 

سهام «استیل استنفورد» که در اختیار دارد، ۱۰۰۰ دالر سود می گیرد. در مورد 
سهام موجود در پوشه های تجزیه «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

توسعه دهنده ی سرمایه گذاران
کارت های ســـرمایه گذار، مقدار پول آغازین هر بازیکن را تعیین می کنند 
۲۰ دالر بگیرد) و قدرت هایی منحصربه فرد به  (به جای این که هر بازیکن ۰۰۰

بازیکنان می دهند که می توانند تا آخر بازی از آن ها استفاده کنند.
در آغاز بازی، به هر بازیکن، دو کارت سرمایه گذار بدهید.

هر بازیکن، یکی از ســـرمایه گذاران را انتخاب کرده و دیگری را به جعبه ی 
بازی برمی گرداَند!

نکته: همه ی قدرت های سرمایه گذاران، در هر مرحله، به نوبت ِاعمال می شوند.

مثال: «واِرن باهوش»، ُدوِر بازی را آغاز می کند. قبل از آغاِز مرحله ی تقاضا، او 
همه ی کارت های به ُپشت چیده شده ی یکی از سبدهای سهام را نگاه می کند. 
سپس نوبِت «مارِک تک رو» است؛ او با استفاده از قدرت اَش، یک کارِت به

 ُپشت چیده شده را از روی یکی از سبدهای سهام برداشته و روی سبد سهامی 
که «واِرن» کارت هایش را دید زده بود، می گذارد!

قدرت هایی که در مرحله ی عملیات فّعال می شوند، در نوبِت بازیکنان ِاعمال 
می شوند و می توانند قبل یا بعد از بازی شدِن کارت های عملیاتِی به دست

 آمده در آن نوبت، ِاعمال شوند!

توضیحاتی درباره ی «توسعه دهنده ی سرمایه گذاران» در بازی ۲-نفره
سرمایه گذاران می توانند در بازی ۲-نفره نیز مورد استفاده قرار بگیرند ولی 

توضیح چند نکته در این مورد ضروری است:
به هر بازیکن، ۴ کارت سرمایه گذار داده می شود و او نیز ۲تا از آن ها را نگه می دارد.
برای تعیین میزان پول آغازین بازیکن، مجموع مبالِغ هر دو سرمایه گذاِر او 

را محاسبه کنید:
۶هزار دالر گراهاِم طالیی  ۳۵هزار دالر  بیِل میلیاردر 
۲۲هزار دالر مارِک تک رو  ۱۶هزار دالر  ِبرنِی بورس باز 
۲۰هزار دالر مارتای همه چیزدان  ۱۲هزار دالر   کِریمِر دیوانه 
۱۶هزار دالر استوارِت پنهان کار  ۴هزار دالر  دونالِد تخفیف باز 
۲۳هزار دالر واِرِن باهوش  ۱۴هزار دالر  ِدبورای سود-ِبگیر 

قدرت های سرمایه گذاران (در بازی ۲-نفره)
توجه: اگر یک بازیکن دو کارت سرمایه گذار داشته باشد که توانایی های هر دو 
کارت در همان مرحله قابل اجرا باشد، آن بازیکن می تواند انتخاب کند که آن 

توانایی ها را به چه ترتیبی انجام دهد.

دونالِد تخفیف  باز: قدرت َاش برای هر دو میپِل مزایده َاش ِاعمال می شود.
گراهاِم طالیی: قدرت اَش برای هر ســـهامی که دارد، ِاعمال می شود؛ مهم 

نیست که آن ها را با کدام میپل مزایده َاش به دست آورده است.
مارتای ُمّطلع: قدرت اَش فقط برای یک ُجفت از اطالعات محرمانه اِعمال می شود.

استوارت پنهان کار: قدرت َاش به هر ۲ مجموعه کارتی که در هر دور، در مرحله ی 
عرضه، جای گذاری می شوند، ِاعمال می شود.

مارِک تک رو:

قبل از آغاز مرحله ی تقاضا، می توانید یکی از کارت ها را جابه جا 

کرده و در سبد سهام دیگری بگذارید!

نکته: این توانایی ممکن است باعث شود یک  سبد سهام از 
کارت خالی شود.

گراهاِم طالیی:

به اِزای هر سهامی که می فروشید، ۱۰۰۰ دالر بیش تر دریافت می کنید.

نکته: این قدرت حتی در پایان بازی نیز کارُبرد دارد. در مورد 
سهام تجزیه شده «دو برابر کردن» را فراموش نکنید!

مارتای ُمّطلع:

در هر لحظه از مرحله ی تقاضا، می توانید به کارت های کمپانی و 

پیش بینِی یکی از بازیکنان نگاهی بیندازید! این کار را در هر دور 

فقط یک بار می توانید انجام دهید.
نکته: در بازی های کم تر از ۵ بازیکن، می توانید به جای نگاه 
کردن به کارت های یکی از بازیکنان، به یکی از ُجفت کارت های 

به ُپشت چیده ی اطالعات نگاهی بیندازید.

استوارت پنهان کار: 

در مرحله ی عرضه، می توانید هر دو کارت خود را به ُپشت قرار بدهید!

واِرن باهوش:

پیش از مرحله ی تقاضا، می توانید به همه ی کارت های به ُپشت

 چیده ی یکی از سبدهای سهام نگاه کنید.

Maverick Mark

Golden Graham

Mayknow Martha

Secretive Stuart

Wise Warren

نکته هایی برای بازیکنان تازه کار (کم تجربه)
۱) مبلغ پیشنهاد را باال ببرید: بسیاری از بازیکنان تالش می کنند در اّولین 
دفعاتی که فرابورس بازی می کنند، خیلی تهاجمی کار نکنند! ســـبدهای 
سهامی که کارت های بیش تری دارند، به طرزی شگفت انگیز، بااَرزش تر از 
سبدهای سهامی هستند که کارت های کم تری دارند. وقتی که پای پرداخِت 
پول زیاد یا خوردن به ُپسِت کارت های «هزینه معامله» به وسط می آید، 

بازیکنان تازه کار ترجیح می دهند سراغ سبدهای سهام «َامن تر» بروند.
۱۰ دالری را که در  ۲) دنباِل بیش ترین امتیازات ویژه باشید: به هیچ وجه ۰۰۰
پایاِن بازی، به ســـهام داراِن ُعمده اهدا می شود، دستِ کم نگیرید! اگر در 
ابتدای کار، در تصاحِب سهاِم یک کمپانی از دیگران جلو افتادید، نگذارید 
این برتری به راحتی از دســـت برود! از طرفی، مراقِب کمپانی هایی که در 
دورهای پایانِی بازی، ورشکسته می شوند نیز باشید. اگر بتوانید یک سهم 
از سهاِم چنین کمپانی هایی را در پایان بازی به دست بیاورید، می توانید 

خیلی راحت سهام داِر عمده ی آن ها شوید!
۳) امتیاِز داشـــتِن پول: در دست داشـــتِن پول، در تصمیماتی که برای 
گذاشـــتِن کارت های خود -در سبدهای سهام- می گیرید، اهّمیتی حیاتی 
دارد. اگر کم تر از دیگران پول دارید، سعی کنید کاری کنید که سبدهای سهام 
یک سان و هم ارزش شوند تا «َته مانده ها» نصیِب تان نشوند! اگر پول تان 
از همه بیش تر است، سعی کنید یکی از سبدهای سهام را تا حّد ممکن، 
بااَرزش تر از بقیه کنید و بعد، با دارایی نقدی تان به ُســـراِغ آن سبد سهام 
۲۵ دالر را دارد، مراقب باشید زیرا  بروید! اّما اگر تنها کسی نیستید که ۰۰۰
ممکن است کســـی که نوبت اَش قبل از شماست، پیش از این که شما 

شانسی داشته باشید، آن سبد سهام را تصاحب کند!
۴) پیش بینِی جابه جایی ها: هر کارت کمپانی، در هر ُدور، منحصراً تحت
 تأثیِر یک کارت پیش بینی قرار می گیرد. با استفاده از اطالعات عمومی و 
اطالعات محرمانه ای که در اختیار دارید، تالش کنید حدس بزنید که ارزِش 

کدام سهام، افزایش و ارزِش کدام سهام، کاهش خواهد داشت.

مثال: اطالعات محرمانه ی من، این است: کمپانی «کازمیک کامپیوترز» (۳-)؛ 
اطالعات غیِرَمحرمانه و عمومِی بازی نیز از این قرار است: کمپانی «باِتم الین 
َبنک» (۲-). در این شـــرایط، من می دانم که ارزِش بقیه ی سهام ها افزایش 

خواهد داشت.



۱۲

چکیده ی قوانین

آماده سازی
۲۰ دالر پول و یک کارت ســـهام -که به شکل  - هر بازیکن، بازی را با ۰۰۰

اّتفاقی دریافت می کند- آغاز می کند.
- آغازکننده ی بازی را تعیین کرده و توکن آغازکننده را به او بدهید.

- کارت های بازار ســـهام (کارت های عملیات، کارت های هزینه معامله و 
کارت های سهام باقی مانده) را ُبر بزنید.

۱) مرحله ی اطالعات
- هر بازیکن، یک کارت کمپانی و یک کارت پیش بینی دریافت می کند.

- یک ُجفت کارت کمپانی و کارت پیش بینی رو کنید.
- سایِر ُجفت کارت ها را -به ُپشت- بچینید.

۲) مرحله ی َعرضه
- در هر یک از سبدهای سهام، ۱ کارت از ستون کارت های بازار بگذارید.

- به هر یک از بازیکن ها ۲ کارت از ستون کارت های بازار بدهید.
- هر بازیکن، یک کارت را -به رو- و یک کارت را -به ُپشت- در سبدهای سهام 

دل خواه خود می گذارد.

۳) مرحله ی تقاضا
- بازیکنان، به نوبت، در مزایده ی خرید سبدهای سهام شرکت می کنند تا این

 که هر سبد سهام فقط یک میپل مزایده داشته باشد.
- بازیکنان، مبالِغ پیشنهادی خود را می پردازند و کارت ها را برای خود برمی

 دارند و هزینه  های معامله را هم می پردازند.

۴) مرحله ی عملیات
- بازیکنان، همه ی کارت های عملیاتی را که در مرحله ی تقاضا به دســـت 

آورده اند، بازی می کنند.

۵) مرحله ی فروش
- بازیکنان می توانند همه ی ســـهامی را که به دست آورده اند، بفروشند 

(قیمت سهام های تجزیه شده دو برابر محاسبه می شود).

۶) مرحله ی جابه جایی
- بازیکنـــان، همه ی ُجفت کارت های کمپانـــی و پیش بینی را رو کرده و 
متناسب با آن ها، ارزش های سهام مختلف را تغییر می دهند؛ ممکن است 

بعضی سهام ها تجزیه یا ورشکسته شوند.
- کارت پیش بینی $$ نشان می دهد که سودی معادل ۲۰۰۰ دالر بابت هر یک از 
سهام یک کمپانی، نصیِب سهام داراِن آن کمپانی خواهد شد. بازیکن می تواند هر 
مقدار از این سود را که خواست، با رو کردِن سهام اَش بگیرد و از خیِر بقیه، بگذرد.

۷) پایاِن ُدور
- ُدورُشمار را به راست و توکن آغازکننده ی بازی را به چپ ببرید (به نفر سمت چپ بدهید)!
- اگر ُدورُشـــمار در آخرین خانه ی سمت راســـِت ردیف سرشماری بود، 

مرحله ی پایان بازی را آغاز کنید. 

پایان بازی
۱۰ دالر و هر  - ســـهام داران ُعمده را مشّخص کنید؛ هر سهام داِر ُعمده، ۰۰۰

سهام داِر ُعمده ی مشترک، ۵۰۰۰ دالر دریافت می کند.
- همه ی سهام ها را به ارزش نهایی بفروشید.

- مجموع پول های هر بازیکن را حساب کنید. بازیکنی که بیش ترین پول را 
داشته باشد، برنده ی بازی خواهد بود.
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