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 قوانین بازی

 طراحی شده توسط: 

Francis Tresham 

 توسعه داده شده توسط:

Bruce Shelley  و همکاران 

 ترجمه شده توسط:

 نیما مسقدی

 Nima.Masghadi@Yahoo.com 

 . خوش آمدیدزادگان دزد، ها و نجیبی راه آهن، باز 0381به 

شما و بازیکنان دیگر در یک بازی در مورد راه آهن است که در شمال شرقی ایاالت متحده و جنوب شرقی کانادا جریان دارد.  0381

ل بسته به می توانیدمیشما گیرید، با این هدف که پول کسب کنید. ها قرار میشرکت نقش سرمایه گذاران راه آهن و مدیر عامل

 یا غارت کردن آنها انجام دهید. تحت کنترل خود هایدارایی افظت ازاین کار را با مح ،خودتان

های شما ازطریق پرداخت کنید. سهامهای راه آهن ثروت کسب می، شما با خرید، مالکیت و فروش سهام تعدادی از شرکت0381در 

ا اگر شما تنهافتد. ها اتفاق میآورند و دستاوردهای طوالنی مدت از طریق افزایش قیمت سهامپول نقد برای شما به ارمغان می ،سود

کسی باشید که بیشترین سهام را در یک شرکت دارد، شما مدیرعامل آن شرکت خواهید شد و عملیات اجرایی آن شرکت را کنترل 

 ، اما غیر ضروری، به منظور سود رساندن به تمام سهامداران. آلشرایط ایدهدر الته  –کنید می

 و از بقیه باشد. بنابراین، خنجرها های شما بیشترشما در صورتی برنده خواهید شد که میزان پول نقد و ارزش سهامدر پایان بازی، 

له نکنید، آنها از انجام این کار با شما خوشحال هوش خود را تیز کنید! اگر از پشت به حریفان خنجر نزنید و آنها را زیر پاهای خود 

 خواهد شد!
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نیاز خواهد داشت. اگر بیشتر زمان ساعت  5تا  8تقریبا بین  0381، یک بازی باشنداگر تمام بازیکنان با قوانین آشنا  –شروع 

 دهند، بازی بیشتر از این مقدار طول خواهد کشید. بازیکنان برای بار اول بازی را انجام می

سازی جاوا برای کوتاه کردن زمان بازی به شکل یا پیاده 18xx/PC، نرم افزار میانی  DOS 18xxای از بسیاری از بازیکنان حرفه

 کنند.قابل توجه استفاده می

 

 ی بازیخالصه
 

آهن هستید. هر های راهداران شرکتهاست. شما و بازیکنان دیگر سهامآهنگذاری و ساخت راهیک بازی در مورد سرمایه 0381

آهن خود را گسترش مدیرعامل آن شرکت. شما خطوط راه –شود شرکت توسط کسی که بیشترین سهام را در آن دارد اداره می

 کنید. آنها درآمد کسب می حرکت دادنخرید قطار و  دهید و از طریق ساخت مسیر در نقشه،می

 آهنهای راهگذاری و کنترل شرکتسرمایه

فروشید. اگر شما آهن را خریداری کرده و میهای راه. شما و بازیکنان دیگر سهام شرکتکندمییک بازار سهام استفاده از  0381

 های در حالکنید. اگر در شرکتبیشترین سهام را در یک شرکت داشته باشید، مدیر عامل آن خواهید شد و عملیات آن را اداره می

های آن شرکت کاهش پیدا یک شرکت را بفروشید، ارزش سهامهای رشد سهام داشته باشید، سود به دست خواهید آورد. اگر سهام

هایی را بخرید که ارزش آنها در حال رشد است، تا هرجا که کنید سهام شرکت. درست مثل بازار سهام واقعی، شما سعی میکندمی

 فروشد. می بتوانید سود کسب کنید، و اگر جای بهتری برای مصرف پول خود دارید، اولین کسی باشید که سهام را

 هاآهنساخت و عملیاتی کردن راه

و  راه آهنسازد. هر تایل قسمتی از می راه آهنهای مشخص شده بر روی نقشه ضلعی 6آهن با قرار دادن تایل در هر شرکت راه

ها نمایش داده های مشکی بر روی تایلهای بزرگ یا کوچک و یا با مستطیل. شهرها توسط دایرهکندمیرا مشخص  آنشهرهای 

 کوچکی در کنار شهر نوشته شده است.ی ارزش هر شهر در دایرهشوند. می

 آهنراهکه آن حرکت کند تا به شهرهایی ها ریلبر روی  تواندمی. هر قطار کندمیآهن قطارهایی را خریداری همچنین هر شرکت راه

 یک قطار زمانینامیم. را یک مسیر می کندمیو شهرهایی که یک قطار استفاده  هاآهنراهسری سرویس بدهد.  کندمیبه هم متصل 

حداقل یکی از این شهرها باید حاوی ایستگاه  –یک مسیر را طی کند که آن مسیر حداقل دو شهر را به یکدیگر متصل کند  تواندمی

 . کندمیپیمایند پول کسب آن شرکت بر اساس ارزش شهرهای مسیرهایی که قطارهایش میآن شرکت باشد. 

حداکثر به  ،در مسیر تواندمی. هر قطار کندمیکه نوع آن قطار را مشخص  –و ...( است  4، 8، 2هر قطار غیر دیزلی دارای یک عدد )

توانند بین دو شهر حرکت کنند. هستند فقط می 2به عنوان مثال، قطارهای شروع که دارای عدد ازه عدد خود از شهرها بگذرد. اند

نهایت هستند. تمامی قطارهای یک نوع باید تمام شوند تا قطار های نوع بعدی در دسترس قرار بگیرند، به غیر ها دارای برد بیدیزل

 گیرند. در دسترس قرار می 6ید اولین قطار ها که بعد از خراز دیزل
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های بازی را تغییر شود. هر فاز جدید بخشی از جنبههر زمان که اولین قطار از یک نوع به فروش برسد، بازی وارد فاز جدیدی می

در فازهای بعدی د. در اختیار داشته باش تواندمیهای قابل استفاده و تعداد قطارهایی است که هر شرکت ، که شامل تایلدهدمی

 شوند. قطارهای اولیه از رده خارج شده و از بازی خارج می

 

 بازی روال
 های سهام و راندهای عملیاتی بازی خواهید کرد. را در طی یک سری راند 0381شما 

هایی که تحت کدام از شرکتهردر راند عملیاتی بفروشید.  وآهن را خریداری کرده های راهسهام شرکت توانیدمیدر راند سهام، شما 

در شرکت یا تعداد شرکت بیشتری  0، که ممکن است هیچ شرکتی در اختیار شما نباشد و یا "کنیداداره می"ل شما باشند را کنتر

 راه آهن بسازید، قطار بخرید، از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر قطارها را حرکت دهید و ... .  توانیدمیشما باشد. اختیار شما 

تعداد راندهای عملیاتی بین راندهای سهام با پیشرفت بازی بیشتر بین راندهای سهام یک یا تعداد بیشتری راند عملیاتی وجود دارد. 

روت شما ثبرید که ثروتمندترین بازیکن باشید. های بانک تمام شود، و شما در صورتی میشود که پولبازی زمانی تمام میشود. می

 های شماست. ش سهامجمع پول نقد و ارز
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A –    شهر بزرگ   B –  دالر 31آزاد، هزینه زمین 

C-  دالر 01شهر کوچک، درآمد  D – 2 شهر بزرگ، شرکت خصوصی 

E –  شهر بزرگ، شرکت خصوصی، راه آهن بهSW & E  دالر، شهر شروع 81، درآمد B&O 

 
حال یک قطار . کندمیرا به یکدیگر متصل  Atlantic City  Cو  Baltimore Bسازد و را می Aراه آهن  B&Oشرکت 

 ( طی کند. 81+01دالر درآمد ) 41مسیر بین این دو شهر را برای  تواندمی 2
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 بازی روالی خالصه
 

 بازی یک مرور کلی بر بازی است. جزئیات در ادامه خواهند آمد. روالی خالصه –توجه 

 ی انجام اولینبعد از آماده شدن برای بازی، شما باید پول و یک یا دو شرکت خصوصی در اختیار داشته باشید. حال آماده

 راند سهام هستید. 

 .کندمیبازی به شکل ذیل ادامه پیدا 

 اولین راند سهام -

کن گرد، هر بازی. سپس به شکل ساعتکندمیبازیکنی که کارت اولویت معامله را در اختیار دارد اولین نوبت را بازی 

 . دهدمیو یا پاس  کندمییا یک نوبت بازی 

شود که تمامی بازیکنان پشت سر هم پاس بدهند. بازیکن سمت چپ آخرین بازیکنی که خرید یا راند زمانی تمام می

 . کندمیفروش انجام داده کارت اولویت معامله را دریافت 

های را برای محدودیت 2-5و  0-5ر کدام یا تمام کارهای ذیل را انجام دهید )بخش ه تواندمیشما در هر نوبت ، 

 خرید مشاهده کنید. 

  .هر تعداد گواهی سهام خود را بفروشید 

  ،)یک گواهی سهام مربوط به یک شرکت را خریداری کنید: یا گواهی مدیرعاملی )اگر در دسترس باشد

 ها. یا یکی دیگر از گواهی

  .هر تعداد گواهی سهام خود را بفروشید 

 اولین راند عملیاتی  -

 حداقل یک راند عملیاتی وجود خواهد داشت. 

 سوددهی خواهند داشت.های خصوصی شرکت  

 دهند. آهن عملیات خود را انجام میهای راهشرکت 

، سپس شرکت بعدی که ارزش دهدمیشرکتی که ارزش سهام آن از همه بیشتر باشد ابتدا عملیات خود را انجام 

 برایها عملیات خود را انجام بدهند. سهام آن از بقیه بیشتر است و به همین ترتیب تا زمانی که تمام شرکت

 را مشاهده کنید.  6هایی که ارزش سهام یکسانی دارند، بخش شرکت

 :دهدمیزمانی که یک شرکت عملیات انجام 

 آهن را ارتقا دهد. زد یا یک راههن بسایک راه تواندمی -

 یک توکن بر روی یک تایل بگذارد تا یک ایستگاه جدید ایجاد کند.  تواندمی -

 باید قطارهایش را بر روی مسیرهای در دسترس به حرکت درآورد.  -

 باید سود خود را جمع آوری کند و ارزش سهام خود را به روز کند.   -

 قطارهای جدیدی بخرد.  تواندمی -
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 راندهای سهام و عملیاتی بعدی -

 کنند. تمامی راندهای سهام بعدی از همین الگوی راند اول استفاده می

در بازی باشند، یک راند عملیاتی خواهیم داشت. اگر حداقل یک  2اگر در پایان یک راند سهام، فقط قطارهای 

خریداری  5در طول بازی خریداری شده باشد، دو راند عملیاتی خواهیم داشت. اگر حداقل یک قطار  8 قطار

 شده باشد، سه راند عملیاتی خواهیم داشت. 

 پایان بازی -

های بانک بازی تمام شود. تا زمانی که یک مجموعه راندهای عملیاتی به پایان رسد که پولبازی زمانی به پایان می

 های به دست آمده را در یک برگه یادداشت کنید. پولل از شروع راند سهام بعدی ( بازی را ادامه دهید. برسد )و قب

 های خود را جمع بزنید. میزان پول و ارزش سهام

 ثروتمندترین بازیکن برنده است. 

در راند  توانیدمیمثال، شما ن را ببینید(. به عنوان 5تعدادی محدودیت در مورد خرید و فروش سهام وجود دارد )بخش توجه = 

 شود باید سهم مدیرعامل باشد. سهام اول گواهی سهام بفروشید، برای هر شرکت، اولین سهمی که خریداری می

دهید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که قطارهای آن شرکت را به منظور زمانی که عملیات یک شرکت را انجام می -توجه

آهن بسازید، یک ایستگاه در نقشه قرار دهید و قطار بخرید. ممکن است در راه توانیدمیکار بگیرید. همچنین شما کسب درآمد به 

 صورت نداشتن قطار، مجبور به خرید یک قطار شوید.

 رسد. همچنین اگر پول یکی از بازیکنان تمام شود بازی تمام خواهد شد. در این صورت، بازی فورا به پایان می

 

 های خصوصیشرکت
 های بزرگ وجود داشتند. آهن هستند که قبل از شروع به کار شرکتی راههای اولیهنمایانگر شرکت 0381های خصوصی در شرکت

آن یک بازیکن یا یک  مالک. ممکن است کندمیخود مهیا  مالکهر شرکت خصوصی یک درآمد ثابت در هر راند عملیاتی برای 

 شرکت باشد. 

های خصوصی هیچ ها، شرکتبرخالف شرکتاسم آن شرکت در نقشه مشخص شده است.  به همراهها کدام از این شرکتمکان هر 

 خرند.سازند و قطاری نمیآهنی بر روی نقشه نمیراه
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 های خصوصیگواهی شرکت

 آهنهای راهشرکت
 شوند. ها با حروف اول نام خود شناخته میآهن در بازی وجود دارد. معموال شرکتشرکت راه 3

 شوند. های مخصوص یک بازی یا سناریو بدون توجه به تعداد بازیکنان استفاده میتمامی شرکت

ی بیشتر از یک شرکت وجود ای ادارههایی برمزیتمعموال هر بازیکن این شانس را دارد که حداقل یک شرکت را کنترل )اداره( کند. 

ر بسیار سودآورت تواندمیهای کوچک در تعداد زیادی شرکت پیشرو، گذاریسرمایهدارد، اما این نباید به خودی خود هدف شما باشد. 

 ضعیف باشد.  نسبتا از کنترل کردن تعداد زیادی سهام در یک شرکت با عملکرد

 

 هالوگوی شرکت

 آهنراه کنترل کردن یک شرکت

توان در طول بازی آنها را خرید و فروش کرد. بنابراین میزان سهم هر بازیکن در طول ده سهم برای هر شرکت وجود دارد که می

 بازی تغییر خواهد کرد. 
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شود، که کسی است که بیشترین سهم را در آن شرکت داشته باشد ) و یا در دارا بودن هر شرکت توسط مدیرعامل آن کنترل می

منجر به تغییر مدیرعامل شود، اما ضروری است که میزان  تواندمی بیشترین سهم با کس دیگری مساوی باشد(. خرید و فروش سهام

درصد سهام یک شرکت را در  51مدیرعاملی که حداقل سهم رقیب قبل از این اتفاق از میزان سهم مدیر عامل فعلی بیشتر شود. 

 دن در امان است. اختیار داشته باشد از خطر خلع ش

سهم ارزش دارد. این سهم همیشه توسط مدیر عامل شرکت نگه داری  2های هر شرکت مربوط به مدیر عامل است و یکی از سهم

 درصد سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشد.  21بنابراین مدیرعامل باید حداقل  -شودمی

 

 هاگواهی سهام شرکت

 

 های قطارکارت
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 آداب بازی
کنند. در یک بازی با این مدت زمان تر میکنندهی آن را برای همه سرگرمبرند و تجربهبازیکنان با مالحظه سرعت بازی را باال می

 تا جایی که ممکن است. –ریزی کنند ها را قبل از نوبتشان برنامهباال، بهتر است بازیکنان خرید سهام و عملیات شرکت

مامی بازیکنان تآنها را ببینند. سهامی که یک بازیکن در اختیار دارد بهتر است به شکلی منظم چیده شوند تا تمام بازیکنان بتوانند 

های خصوصی یک شرکت ها و شرکتقطارها، توکنهایی در اختیارشان است. اجازه دارند که بدانند بقیه چقدر پول دارند و چه گواهی

ی هر شرکت بهتر است بر روی چارتر و در خزانهبر روی چارتر آن شرکت نمایش داده شوند تا همه آنها را ببینند. آهن بهتر است راه

بازیکنانی که نیاز به این اطالعات دارند بهتر است سعی کنند معرض دید باشد، اما میزان دارایی باید در صورت درخواست برمال شود. 

 ای ایجاد نکنند. انبندی کنند که در نوبت بازیکنان دیگر وقفهای زمهای خود را به گونهدرخواست

 اجزای بازی
 ی بازی دو طرفه عدد صفحه 1 

 عدد کارت گواهی و قطار: 111

 عدد کارت تعیین نوبت حرکت 6 

 های خصوصیعدد گواهی شرکت 6 

 آهن های راهعدد گواهی شرکت 22 

 دیزلی(و  6،  5،  4،  8،  2عدد کارت قطار ) 26 

 عدد کارت اولویت معامله  0 

 عدد کارت مرجع  6 

 ها عدد چارتر شرکت 8

 پول  دسته 1

 عدد تایل )شش ضلعی( 88

 عدد توکن )گرد( 58

 نشانگر )مربعی( 58

 عدد نشانگر راند  0 

 عدد نشانگر سهام 06 

 را ببینید( 82ی غیر اجباری )صفحهعدد نشانگر شمارش  3 
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 ی بازیصفحه

ی شمال وجود دارد. هر دو سمت نقشه 0381+ی کالسیک و در سمت دیگر آن نقشه 0381ی ی بازی نقشهدر یک سمت صفحه

آهن خود شما مسیرهای راه –های شش ضلعی است نقشه دارای خانهدهند. شرقی ایاالت متحده و شمال شرقی کانادا را نشان می

های جغرافیایی نیز مشخص شده است: همچنین در نقشه ویژگیسازید. ها میاین مکانهای شش ضلعی بر روی را با قرار دادن تایل

آهن با لوگوی آن شرکت در نقشه مشخص شش ضلعی شروع برای هر شرکت راهها و اقیانوس اطلس. ها، کوهستانشهرها، رودخانه

 شده است. 

 های خصوصی و گواهی سهامشرکت

شرکت  3سهم مربوط به هرکدام از  01های خصوصی در بازی وجود دارد که هر کدام مربوط به یک شرکت است. گواهی شرکت 6

گواهی برای هر شرکت  9دهند. بنابراین فقط سهم را نشان می 2های مدیرعامل هرکدام آهن بازی وجود دارد. هرچند، گواهیراه

 وجود دارد. 

 هاچارتر شرکت

شود. همچنین ها و قطارهای شرکت استفاده میداری پول، توکنآهن دارای یک چارتر است. از این چارتر برای نگهاههر شرکت ر

 اطالعاتی در مورد آن شرکت در چارتر قرار دارد. 

 پول

ر تر قابل تغییا طوالنیتر یهای کوتاهنوع اسکناس وجود دارد. میزان پول بانک برای انجام بازی 2دالر در قالب  02111در بانک بازی 

 .دهدمیاست. در بازی بیشتر از میزان مورد نیاز پول وجود دارد. جدول ذیل جزئیات آن را نشان 

 

 دالر مقادیر مشخص شده را حذف کنید 02111برای رسیدن به 
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 آهن )گرد(های راههای شرکتتوکن

 آهن، دو، سه یا چهار توکن ایستگاه دارد. هر شرکت راه

 نشانگرها )مربعی(

نشانگر ارزش سهم، و همچنین  3ی سهم، نشانگر بهای اولیه 3شود: یک نشانگر راند عملیاتی، تعدادی نشانگر در بازی استفاده می

 نشانگرهای اضافه به منظور شمارش درآمد. 
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 که در کدام راند عملیاتی هستیم.  کندمیمشخص نمودار راند عملیاتی :  -0

 گیرند. های فروخته شده و قطارهای سوزانده شده در این محل قرار میگواهی مخزن بانک: -2

 شود. سهم هر شرکت در این محل مشخص می ارزش اسمی سهم:اسمی نشانگر ارزش  -8

 تا ارزش سهام خود را مشخص کند.  دهدمیهای خودش را در این جدول قرار هر شرکت یکی از توکن بازار سهام: -4

یک پشته به ازای هر شرکت، گواهی مدیرعامل را در باالی  –های سهام را در این محل قرار دهید گواهیگواهی سهام:  -5

 پشته قرار دهید. 

 گواهی سهام -6

 پول -2
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 )شش ضلعی(ریلیهای تایل

 ای. در سه رنگ است: زرد، سبز و قهوه ریلیتایل  35بازی شامل 

 ها از نظر تاثیرات بازی یکسان هستند. هر دو سمت هر کدام از تایل

توان آن را در یک ها دارای یک شماره هستند. اگر یک تایل دارای یک یا دو حرف باالنویس است، فقط میهرکدام از تایل -توجه

قرار داد، یک تایل  New Yorkحل شهر توان در مرا فقط می NYمحل خاص یا یک مجموعه محل در نقشه قرار داد )مثال یک تایل 

OO ای با برچسب توان در ناحیهرا فقط میOO  .قرار داد) 

 

 قطارها

ه ب تواندمیری است که آن قطار ، که نشانگر تعداد شهکندمیقطار است. هر کارت قطار قیمت و نوع آن را مشخص  26بازی دارای 

 ها سرویس دهد. آن
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 قطارها

تعداد قطارهای دیزلی )از لحاظ تئوریک( نامحدود است. اگر در شرایط کامال نادر یک شرکت نیاز به خرید یک قطار دیزلی  –توجه 

 داشت و قطاری باقی نمانده بود، قطارهای دیزلی اضافی را باید بر روی کاغذ یادداشت کنید. 
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 بازی کالسیک
 

 سازی بازیآماده
 

  ی بازی قرار دهید.رو در کنار صفحهشرکت خصوصی را به  6گواهی 

 ی بازی قرار دهید، به شکلی که سهم مدیرعامل در باالی هر دسته قرار گواهی سهام را در قسمت تعبیه شده در صفحه

های هستند. مهم است که همیشه سهام فروخته نشده در پیشنهاد اولیه و سهام "پیشنهادات اولیه"بگیرد. این گواهی ها 

 زن بانک را جدا از هم نگه دارید )توجه کنید که در آغاز بازی هیچ سهمی در مخزن بانک وجود ندارد(. موجود در مخ

  را به رو بر روی  5را به رو بر روی قطارهای دیزلی قرار دهید. سه قطار  6قطارها را به رو در یک دسته قرار دهید. دو قطار

 قرار دهید و به همین ترتیب ...  6قطارهای 

 3 ی بازی قرار دهید. ها را در کنار صفحهر شرکتچارت 

 

 میزان پول شروع برای هر نفر در بازی با تعداد نفرات مختلف

 انتخاب مسئول بانک (1-1)
تر است مسئول یکی از بازیکنان را به عنوان مسئول بانک انتخاب کنید. اگر نتوانستید به تفاهم برسید، بازیکنی که از همه با تجربه

های خودتان، نیاز به فضایی برای موجودی بانک دارید. بانک باشد. به عنوان مسئول بانک، شما عالوه بر فضایی برای پول و دارایی

نیاز به فضایی برای کاغذ و مداد داشته باشید. داشتن یک ماشین حساب بسیار مفید است. مسئول بانک بر  همچنین ممکن است

 ی انجام اولین راند سهام هستید. . حاال شما آمادهدهدمیاساس جدول باال پول اولیه را به بازیکنان 
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 نفره 4چیدمان یک بازی 

 ی نشستن بازیکنان دور میزنحوه

 کندیمشود. مسئول بانک یک صندلی را انتخاب ی نشستن دور میز به این شکل تعیین می(، نحوه0-0خاب مسئول بانک )بعد از انت

، دهدمی. بعد از بُر زدن آنها، مسئول بانک به هر بازیکن یک کارت کندمیتا تعداد بازیکنان را انتخاب  0های تعیین نوبت از و کارت

. کنندهای ساعت جای خود را مشخص مین اعداد، بازیکنان نسبت به مسئول بانک و در جهت عقربهاز جمله به خودش. بر اساس ای

 دارد. را دارد بازیکن شروع کننده است، و کارت اولویت معامله را برمی 0بازیکنی که کارت شماره 
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 های خصوصیی شرکت( خرید اولیه5-1)
. دهدیمپیشنهاد را انجام  -های ساعت، هر بازیکن یک نوبت خریدبا شروع از بازیکنی که کارت اولویت معامله را دارد و در جهت عقربه

ای وجود داشته باشید، شما و هر کدام از بازیکنان دیگر باید یکی از این اعمال را در تا زمانی که شرکت خصوصی خریداری نشده

 د خود انجام دهید:پیشنها -نوبت خرید

 کنید(های خصوصی شرکت میخرید نه در پیشنهاد برای شرکتپاس دادن )یعنی، شما نه می -0

پرداخت ارزش اسمی برای خرید یک شرکت خصوصی خریداری نشده که کمترین ارزش اسمی را دارد. بازیکنی که سمت چپ  -2

 . کندمیشما نشسته کارت اولویت معامله را دریافت 

 شرکت در پیشنهاد برای یک شرکت خصوصی فروخته نشده به غیر از شرکتی که کمترین ارزش اسمی را دارد. -8

 شود.های خصوصی خریداری شدند، یک راند سهام شروع میزمانی که تمامی شرکت

 ند.های خصوصی خریداری شوآهن قابل فروش شوند، باید تمام شرکتهای راهقبل از اینکه گواهی شرکت –توجه 

 پیشنهادات در شرکت( 1-5-1)
دالر بیشتر باشد )و یا از هر  0دالر و ضریبی از  5پیشنهاد شما برای یک شرکت خصوصی باید از ارزش اسمی آن شرکت حداقل 

پیشنهادی که در حال حاضر برای آن وجود دارد(. بازیکن باید مبلغ پیشنهادی را در مقابل خود بر روی میز قرار دهد و از آن برای 

اد ارائه توانند بر روی یک شرکت پیشنها تکلیف مالکیت آن شرکت مشخص شود. هر تعداد بازیکن میمنظور دیگری استفاده نکند ت

 کنند. 

 است پیشنهاد دارای که شرکت یک خرید( 1-5-5)
ک شود. اگر فقط یپیشنهاد متوقف می-اگر شرکت خصوصی با کمترین ارزش اسمی حداقل یک پیشنهاد داشته باشد، روند خرید

خرد. اگر چندین بازیکن بر وی آن شرکت خصوصی پیشنهاد ارائه کرده، آن شرکت را به ارزش پیشنهادی که داده میبازیکن بر ر

 :گیردمیاند، یک مزایده برای آن صورت روی آن شرکت خصوصی پیشنهاد ارائه کرده

 کنند.فقط بازیکنانی که برای آن شرکت پیشنهادی ارائه کرده اند در مزایده شرکت می 

 دالر  5ت اولیه برای مزایده برابر با بیشترین پیشنهادی است که برای آن شرکت ارائه شده است. حداقل میزان افزایش قیم

 است. 
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  کندمی، سپس مزایده به شکل ساعت گرد ادامه پیدا کندمیبازیکنی که کمترین پیشنهاد را داده مزایده را شروع.  

  رتی که مزایده تمام نشد به مزایده بازگردد. پاس بدهد و همچنان در صو تواندمیبازیکن 

 شود و کسی که بیشترین پیشنهاد را داده آن شرکت خصوصی را با ها پاس دهند، مزایده تمام میاگر تمام پیشنهاد دهنده

  .کندمیی پول اضافی )حاصل از پیشنهادات بعدی( در صورت لزوم پرداخت پولی که در ابتدا پیشنهاد داده بود بعالوه

 شود. کارت اولویت معامله بعد از یک مزایده دست به دست نمی 

هایی که برای پیشنهاد استفاده کرده بودند بهره اند شرکت خصوصی را بخرند، آزادند که از پولپیشنهاد دهندگانی که موفق نشده

ت، د یا خیر. اگر پیشنهادی وجود داشکنیم که آیا شرکت خصوصی بعدی پیشنهادی دارببرند. به محض تمام شدن مزایده، بررسی می

ی که کارت پیشنهاد با بازیکن-به شکل باال تعیین تکلیف خواهد شد. فقط اگر شرکت خصوصی بعدی پیشنهادی نداشت، روند خرید

 . کندمیاولویت معامله را دارد ادامه پیدا 

 ( شکست در فروش یک شرکت خصوصی1-5-3)

یابد دالر کاهش می SV 5فروخته نشده بود، قیمت خرید  SVپاس دادند و  پیشنهاد-روند خریداگر تمام بازیکنان پشت سر هم در 

پیشنهاد خود را بازی -به صفر رسید، بازیکن بعدی که باید نوبت خرید SVشود. اگر قیمت پیشنهاد از سر گرفته می-و روند خرید

 شود(.ا این حال این یک خرید حساب می)ب کندمیای بابت آن پرداخت نرا بخرد ولی هزینه SVکند باید 

های خصوصی که قبال خریداری شده بود، هرکدام از شرکت SVاگر تمامی بازیکنان پشت سر هم در روند خرید مزایده پاس دادند و 

رفته از سر گپیشنهاد با بازیکنی که کارت اولویت معامله را دارد -رسانند. سپس روند خریداند به صاحب خود سود میخریداری شده

 شود. می

 

 های خصوصیشرکت

در سمت چپ خود، در اختیار دارد. او  Alexو  Dave ،Bruceنفره با  4کارت اولویت معامله را در شروع یک بازی  Geraldمثال: 

و  دهدمیپیشنهاد  DHدالر برای  Bruce 25. دهدمیپیشنهاد  BOدالر برای  Dave 225. دهدمیپیشنهاد  CAدالر برای  065

Alex 021  دالر برایCA  دهدمیپیشنهاد . 
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خرد و کارت دالر می 21را با  SV، شرکت Dave. دهدمیپیشنهاد  DHدالر برای  31شود، او می Geraldوقتی که دوباره نوبت 

ولویت معامله به خرد و کارت ادالر می 41را با  CLشرکت  Alex. دهدمیپاس  Bruceشود. داده می Bruceاولویت معامله به 

Gerald گردد. بازمی 

 مشخص شود.  DHبر سر شرکت  Geraldو  Bruceی شود تا تکلیف مزایدهپیشنهاد متوقف می-روند خرید

. دهدمیدالر پیشنهاد  35. او دهدمیدالر بود کمترین پیشنهاد است، بنابراین او ابتدا پیشنهاد  25که  Bruceی پیشنهاد اولیه

Gerald 91 دهدمیر پیشنهاد دال .Bruce 95  به نظر دهدمیدالر پیشنهاد.Gerald  دهدمیاین قیمت برای او زیاد است و پاس .

Bruce 95 پردازد و گواهی دالر به بانک میDH دارد.را برمی 

دالر  001را به قیمت  MHبازیکن بعدی است. او  Geraldخرید را بازی کرد، -آخرین بازیکنی بود که روند پیشنهاد Alexچون 

 رسد. می Daveخرد و کارت اولویت معامله به می

 دهدمیدالر پیشنهاد  Gerald 025به نتیجه برسد.  CAبر سر  Alexو  Geraldی شود تا مزایدهخرید متوقف می –روند پیشنهاد 

رساند. دالر می 212و قیمت را به  دهدمیتی انجام محاسبا Geraldبرد تا روند را سریع تر کند. دالر باال می 211قیمت را تا  Alexو 

Alex 202  دهدمیدالر پیشنهاد .Gerald دهدمیشمارد و پاس های خود را میپول .Alex 202 پردازد و دالر میCA دارد را برمی

 معامله همین است. – گیردمیکه همراه آن است را  PRRو گواهی رایگان 

دارد. نتیجه نهایی به این شکل را برمی BOپردازد و دالر خود را می Dave 225دارد، بنابراین  وجود BOفقط یک پیشنهاد روی 

 است:

Gerald :490  دالر وMH 

Dave :855  دالر وBO  وSV  و کارت اولویت معامله و گواهی مدیرعاملیB&O  

Bruce :515  دالر وDH 

Alex :843  دالر وCA  وCL  و یک سهم ازPRR 

 رسد. دو پیشنهاد برای یک شرکت، سود کمی به یک بازیکن میی ارائهدر صورت  –توجه 

ای که های خصوصیای نخرند، ممکن است پرداخت سود شرکتاگر تمام بازیکنان تصمیم بگیرند که هیچ شرکت خصوصی –توجه 

 آورند!پول به دست می ن طریقایکه شدیدا به نفع کسانی است که از  –اند چندین راند تکرار شود قبال خریداری شده

 ( فازهای بازی5)
 5، 4، 8، 2افتد که یک نوع قطار جدید خریداری شود: قطارهای بازی از چندین فاز تشکیل شده است. شروع هر فاز زمانی اتفاق می

 که به شکل ذیل است: کندمیقوانین به بازی اضافه ها و و دیزلی. هر فاز محدودیت 6، 

 ( فاز اول5-1)
 ببینید(. را 2-0یابد )بخش های خصوصی به فروش برسند ادامه میشود و تا زمانی که تمام شرکتفاز اول با شروع بازی آغاز می
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 ( فاز دوم5-5)
 . کندمیخریداری شود ادامه پیدا  8شود و تا زمانی که اولین قطار های خصوصی آغاز میشرکت فروش فاز دوم بعد از

  زرد رنگ بازی کنید. ریلی های تایل توانیدمیشما فقط 

  قطار داشته باشد.  4حداکثر  تواندمیهر شرکت 

 های خصوصی را خریداری کنند. توانند شرکتآهن نمیهای راهشرکت 

 0 .راند عملیاتی بین راندهای سهام وجود دارد 

 های خارج از صفحه، ارزش کمتر را در نظر بگیرید. در زمان سفر به مکان 

 فاز سوم( 5-3)
 .کندمیخریداری شود ادامه پیدا  4شود و تا زمانی که اولین قطار آغاز می 8فاز سوم با خرید اولین قطار 

  زرد رنگ و سبز رنگ را بازی کنید.  ریلیهای تایل توانیدمیشما 

  قطار داشته باشد.  4حداکثر  تواندمیهر شرکت 

 های خصوصی را خریداری کنند. توانند شرکتآهن حاال میهای راهشرکت 

 2  شود آغاز می 8از خریدن یک قطار  بعدکه بعد از راند سهام  –راند عملیاتی بین راندهای سهام وجود دارد 

 های خارج از صفحه، ارزش کمتر را در نظر بگیرید. در زمان سفر به مکان 

 ( فاز چهارم5-4)
 .کندمیادامه پیدا  5شود و تا زمان خریدن اولین قطار آغاز می 4فاز چهارم با خرید اولین قطار 

  زرد رنگ و سبز رنگ بازی کنید. ریلیهای تایل توانیدمیشما 

  قطار داشته باشد. 8حداکثر  تواندمیهر شرکت 

 های خصوصی را خریداری کنند. توانند شرکتآهن حاال میهای راهشرکت 

 2 راند عملیاتی بین راندهای سهام وجود دارد 

  شوند.شوند و از بازی حذف میمنسوخ می 2تمامی قطارهای 

 های خارج از صفحه، ارزش کمتر را در نظر بگیرید.در زمان سفر به مکان 

 ( فاز پنجم5-8)
 .کندمیدا ادامه پی 6شود و تا زمان خریدن اولین قطار آغاز می 5فاز پنجم با خرید اولین قطار 

  ای رنگ بازی کنید.زرد رنگ، سبز رنگ و قهوه ریلیهای تایل توانیدمیشما 

  قطار داشته باشد. 2حداکثر  تواندمیهر شرکت 

 شوند.های خصوصی بسته شده و از بازی خارج میتمامی شرکت 

 8 شوند.شروع می 5اولین قطار که بعد از راند سهام پس از خریدن  -راند عملیاتی بین راندهای سهام وجود دارد 

 های خارج از صفحه، ارزش بیشتر را در نظر بگیرید.در زمان سفر به مکان 

 ( فاز ششم5-6)
 شود و تا زمان خریدن اولین قطار دیزلی ادامه دارد. آغاز می 6فاز ششم با خرید اولین قطار 
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  ازی کنید.ای رنگ بزرد رنگ، سبز رنگ و قهوه ریلیهای تایل توانیدمیشما 

  قطار داشته باشد. 2حداکثر  تواندمیهر شرکت 

  شوند.منسوخ شده و از بازی خارج می 8تمامی قطارهای 

  قطار دیزلی بخرید. توانیدمیشما 

 8 .راند عملیاتی بین راندهای سهام وجود دارد 

 های خارج از صفحه، ارزش بیشتر را در نظر بگیرید.در زمان سفر به مکان 

 هفتم( فاز 5-1)
 یابد. فاز هفتم با خرید اولین قطار دیزلی شروع شده و تا پایان بازی ادامه می

  ای رنگ بازی کنید.زرد رنگ، سبز رنگ و قهوه ریلیهای تایل توانیدمیشما 

  قطار داشته باشد. 2حداکثر  تواندمیهر شرکت 

  شوند.منسوخ شده و از بازی خارج می 4تمامی قطارهای 

 8  عملیاتی بین راندهای سهام وجود دارد.راند 

 های خارج از صفحه، ارزش بیشتر را در نظر بگیرید.در زمان سفر به مکان 

 فاز بازی نمایانگر تغییرات تکنولوژیکی در صنعت راه آهن است که در طول زمان اتفاق افتاده است.  2هرکدام از نکته: 

 

 شوند. منسوخ می 2. تمامی قطارهای دکنمیرا خریداری  4اولین قطار  Geraldمثال: 

افتد. بنابراین، هر محدودیت جدیدی در مورد تعداد تغییر فاز بالفاصله بعد از خریدن اولین قطار از یک نوع جدید اتفاق میتوجه: 

شود. ممکن است این اتفاق باعث سوزاندن اجباری یک قطار توسط قطارهای یک شرکت، درست بعد از خرید آن قطار اعمال می

 ت. شرکتی شود که تازه یک قطار خریده اس

دیگر در  4. تنها یک قطار کندمیدالر شروع  311و  8نوبت خودش را در دومین راند عملیاتی با یک قطار  Bruce، 4در فاز مثال: 

عدد است.  8است، محدودیت تعداد قطار  4خرد. چون هنوز فاز دالر می 811را به قیمت  4قطار  Bruceبانک باقی مانده است. 

شروع  5پردازد. در این لحظه، فاز دالر می 451و  دهدمیرا هم بخرد و او این کار را انجام  5اولین قطار  دتوانمی Bruceبنابراین، 

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com


 Nima.Masghadi@Yahoo.com  0381 نیما مسقدی

22 
 

خود را در  8باید یک قطار خود را از دست بدهد. او قطار  Bruceو  کندمیقطار کاهش پیدا  2شود و محدودیت تعداد قطار به می

 . دهدمیمخزن بانک قرار 

 خصوصی بسته شده و از بازی خارج میشوند.های تمامی شرکت

 های خصوصی( شرکت3)
های خصوصی را در هر زمان از نوبت خودشان در یک راند عملیاتی خریداری توانند شرکتهای راه آهن می، شرکت4و  8در فاز 

 د را ممکن کنند. هایی که تا قبل از این مجاز نبودنکنند. عالوه بر این، مالکیت شرکت خصوصی ممکن است فعالیت

 ( فروش3-1)
های خصوصی را بین خودشان با قیمت توافقی، در نوبت سهام خریدار یا فروشنده )به جز نوبت سهام اول( توانند شرکتبازیکنان می

 خرید و فروش کنند. 

 3این کار تا وقتی که اولین قطار توانند آن را بفروشند. های خصوصی را بخرند اما نمیتوانند شرکتهای راه آهن میشرکت

قیمت پرداختی شرکت برای خرید یک شرکت خصوصی نباید کمتر از نصف و یا بیشتر از دو برابر خریداری نشود مجاز نیست. 

 قیمت اسمی آن شرکت خصوصی باشد و باید به صورت علنی اعالم شود. 

 شرکت خصوصی ( بسته شدن3-5)
در  Mohawk & Hudsonاولین قطار خودش را بخرد بسته خواهد شد.  B&O، به محض اینکه شرکت BOشرکت خصوصی 

های خصوصی به محض معاوضه شود بسته خواهد شد. تمامی شرکت New York Centralدرصد از سهام شرکت  01صورتی که با 

ن یک شرکت خصوصی را ببندید، و یا آنها را به مخزن به اختیاز خودتا توانیدمیبسته خواهند شد. شما ن 5فروخته شدن اولین قطار 

 بانک بفروشید. زمانی که یک شرکت خصوصی بسته شد، از بین خواهد رفت و دیگر نقشی در بازی نخواهد داشت. 

 

 های خصوصیتاثیرات شرکت

Schuylkill Valley- .هیچ تاثیری ندارد 

Champlain & St. Lawrence-  ی عیک تایل بر روی شش ضل تواندمیشرکتی که این شرکت خصوصی را در اختیار داردCL 

(B-20قرار دهد. نیازی نیست که این شش ضلعی به یکی از ایستگاه )آهن های آن شرکت متصل باشد، یا اینکه اصال به یک راه

ت، فقط در آن نوب –در نقشه قرار دهد  تواندمیعادی  متصل باشد. قرار دادن این تایل عالوه بر تایلی است که آن شرکت به صورت

 تایل قرار دهد. 2 تواندمیآن شرکت 
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Delaware & Hudson-  یک تایل و یک توکن ایستگاه بر روی شش  تواندمیشرکتی که این شرکت خصوصی را در اختیار دارد

ما قرار دادن توکن مجانی است. نیازی نیست که این دالر است، ا 021ی کوهستان مثل همیشه ( قرار دهد. هزینهF-16) DHضلعی 

ی آهن متصل باشد. قرار دادن این تایل به منزلههای آن شرکت متصل باشد، یا اینکه اصال به یک راهشش ضلعی به یکی از ایستگاه

ایستگاهی بر روی آن  دهدمی در نوبتی که تایل را قرار DHتوانست در نوبتش قرار دهد. اگر قرار دادن تایلی است که آن شرکت می

 آهن بالک نشده به آن شش ضلعینسازد، پس از آن قرار دادن توکن ایستگاه طبق قوانین معمول بازی خواهد بود )باید یک مسیر راه

 تایل DHتوانند طبق قوانین معمول بر روی شش ضلعی شروع ها هم میی شرکترا ببینید(. بقیه 8-8-6وجود داشته باشد ، بخش 

 از بین خواهد رفت.  DHبگذارند، که در این صورت تاثیر خاص 

Mohawk & Hudson-  درصد از سهام  21آن را با  تواندمیبازیکنی که این شرکت خصوصی را در اختیار داشته باشدNYC 

در بانک یا مخزن  NYCدرصد سهام این شرکت را نداشته باشد و حداقل یک سهام از  61تاخت بزند، البته در صورتی که از قبل 

ها در راندهای این تبادل را در نوبت راند سهام خودش یا بین نوبت بازیکنان دیگر یا شرکت تواندمیبانک باقی مانده باشد. بازیکن 

 سهام یا عملیاتی انجام دهد. این اقدام موجب بسته شدن این شرکت خواهد شد.

Camden & Amboy-  اولین خریدارCA  از سهام شرکت  درصد 01فوراPRR  این اقدام کندمیرا بدون پرداخت پول دریافت .

توان این سهام را مطابق قوانین اجرایی نشده است، اما می PRRموجب بسته شدن این شرکت نخواهد شد. در این لحظه شرکت 

 معمول بازی حفظ کرد یا فروخت. 

Baltimore & Ohio-  صاحب شرکت خصوصیBO لی شرکت فورا گواهی مدیرعامB&O  و  کندمیرا به صورت مجانی دریافت

توان به هیچ شرکتی فروخت و اگر . این شرکت خصوصی را نمیکندمی( آن شرکت را مشخص Par Value) فورا ارزش اسمی سهام

ولین ا B&Oرا از دست بدهد، همچنان این شرکت خصوصی را در اختیار خواهد داشت. زمانی که شرکت  B&Oبازیکن مدیرعاملی 

 قطار خودش را بخرد، این شرکت خصوصی بسته خواهد شد.

 ( بازار سهام4)
های رنگی و این بازار به شکل یک جدول بزرگ با قسمت  .کندمینگهداری و کنترل  را آهنهای راهبازار سهام ارزش سهام شرکت

یک توکن ارزش سهام برای هر شرکت نشان داده شده است. ارزش سهام هر شرکت برابر با عددی است که توکن ارزش سهام آن 

 .دهدمیشرکت در این جدول نشان 

 ( مالکیت سهام4-1)
می که هرگز تحت مالکیت هیچ بازیکنی نبوده است )یعنی نه خریداری های سهای هر شرکت عبارت است از گواهیپیشنهاد اولیه

های پیشنهاد اولیه در فضاهای مناسبی که در کنار است(. گواهی شدهشده و نه تحت تاثیر اثرات یک شرکت خصوصی به او داده 

ک شرکت برابر با مقدار مشخص شده ی یی بازی وجود دارد بر روی یکدیگر قرار میگیرند. همیشه ارزش سهام پیشنهاد اولیهصفحه

 ( برای آن شرکت است.par valueدر جدول ارزش اسمی )

گیرند. ارزش هر سهم در مخزن بانک را مکان قرارگیری توکن ارزش سهام شوند در مخزن بانک قرار میهایی که فروخته میسهام

 . کندمیآن شرکت در بازار سهام مشخص 

 ز مخزن بانک یا از پیشنهادات اولیه خریداری کنند.توانند سهام را ابازیکنان می
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 ی سهام( ارزش اولیه4-5)
ی سهام آن شرکت را ، آن بازیکن باید ارزش اولیهکندمیزمانی که یک بازیکن گواهی مدیرعاملی را از پیشنهادات اولیه دریافت 

 دالر.  011یا  91، 32، 26، 20، 62مشخص کند: 

 ای که با رنگ سبز روشن مشخص شده و عدد آن برابر با ا در جدول بازار سهام و در خانهتوکن ارزش سهام آن شرکت ر

ای گذاشتید که توکن شرکت دیگری در آن قرار دارد، توکن جدید در زیر ارزش سهام است قرار دهید. اگر توکن را در خانه

 .گیردمیهای ارزش سهام موجود در آن خانه قرار تمام توکن

 های توکن ارزش اسمی سهام شرکت را در مکان متناظر از جدول ارزش اسمی قرار دهید. اگر توکن ارزش اسمی شرکت

های آن شرکت که از بخش پیشنهاد ی خرید هر کدام از سهمدیگری هم در آن فضا بودند مهم نیست. ارزش اسمی هزینه

 )و نه مخزن بانک(. کندمیاولیه خریداری شود را مشخص 

 های سهام و گواهی( محدودیت4-3)
های خصوصی و ها جهت نشان دادن میزان مالکیت هر بازیکن در شرکتهم از گواهی 0381ها، در درست مثل تمام تبادل سهام

درصد مالکیت آن شرکت را نشان  011شود. برای هر شرکت خصوصی، تنها یک گواهی وجود دارد که آهن استفاده میهای راهشرکت

سهم  2. گواهی مدیرعاملی هر شرکت برابر با دهدمیدرصد مالکیت را نشان  21یا  01آهن، هر گواهی های راه. برای شرکتدهدمی

 آید. درصد( است اما فقط یک گواهی به حساب می 21)

 ها برای مالکیت گواهی وجود دارد:برخی محدودیت

 درصد از سهام( یک  61تا  51گواهی ) 5حداکثر  تواندمیی هر بازیکن به شکل طبیع –آهن محدودیت هر شرکت راه

آهن را در اختیار داشته باشد. اما، مکان قرار گیری توکن ارزش سهام شرکت در بازار سهام ممکن است به بازیکن شرکت راه

 را ببینید(. 4-4اجازه دهد این محدودیت را نادیده بگیرد )بخش 

  های تعداد به خصوصی گواهی در اختیار داشته باشد، که شامل گواهی شرکت تواندمیهر بازیکن حداکثر  –محدودیت کلی

 شود. محدودیت گواهی در بازی با تعداد بازیکنان مختلف متفاوت است. خصوصی هم می

 آهن در مخزن بانک باشد. اگر بازیکنی بخواهد سهم از یک شرکت راه 5هیچگاه نباید بیشتر از  -محدودیت مخزن بانک

 5ی سهام فروخته شده توسط بازیکن از م بفروشد و در اثر این فروش تعداد سهام آن شرکت در مخزن بانک بعالوهسها

 این فروش را انجام دهد.  تواندمیعدد بیشتر شود، او ن

 محدودیت تعداد گواهی تعداد بازیکن

5 23 

3 21 

4 06 

8 08 

6 00 
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 62با ارزش اسمی  PRR. کندمیدالر شروع  011با ارزش اسمی  B&Oاند. اندازی شدهشرکت راه 8در اولین راند سهام، مثال: 

 شروع کرده است.  32با ارزش اسمی  C&Oدر حالی که  کندمیشروع 

  

 

کنند که اگر ها مشخص میپیکانهایی هستند. این های موجود در بازار سهام در اطراف خود حاوی پیکانتعدادی از خانهتوجه: 

توکن ارزش سهام یک شرکت بخواهد به سمت راست یا چپ حرکت کند و نتواند این کار را به علت برخورد به آن سمت از جدول 

 انجام دهد، در عوض به کدام سمت حرکت خواهد کرد. 

های مختلف بازار سهام سهام بین بخش های ارزشتغییر مدیرعاملی یک شرکت و حرکت توکن -هاپایبند بودن به محدودیت

های گواهی تخطی کند. زمانی که این اتفاق افتاد، آن بازیکن باید به تعداد کافی ممکن است باعث شود که بازیکن از محدودیت

 ها پایبند باشد.گواهی بفروشد تا در راند سهام بعدی)که ممکن است بعد از چند راند عملیاتی باشد(. به محدودیت

 ( تاثیرات خاص بازار سهام4-4)
 افتد.ای رنگ از جدول باشد، برخی تاثیرات خاص اتفاق میی زرد، نارنجی یا قهوهاگر توکن ارزش سهام در یک خانه

 ها ای رنگ باشد، در شمارش تعداد گواهیی زرد، نارنجی یا قهوهگواهی هر شرکتی که توکن ارزش سهام آن در یک خانه

 شوند. برای محدودیت کلی تعداد گواهی حساب نمی
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 تبیشتر از سقف محدودی تواندمیای رنگ باشد را ی نارنجی یا قهوهسهام هر شرکتی که توکن ازش سهام آن در یک خانه 

 داری کرددرصد( نگه 61گواهی آن شرکت )

  ای رنگ است را ی قهوههای شرکتی که توکن ارزش سهام آن در یک خانههر تعداد از گواهی توانیدمیدر راند سهام، شما

 آید. از مخزن بانک خریداری کنید. این خرید به عنوان همان خرید یک گواهی برای آن نوبت به حساب میدر یک نوبت 

 ارزش سهام ( حرکت توکن4-8)
 کنند.ی دیگر جدول حرکت میی جدول به خانههای مختلف از یک خانههای ارزش سهام به شکلتوکن

  ایین پزمانی که یک بازیکن یک یا تعداد بیشتری از سهام یک شرکت را بفروشد، توکن ارزش سهام آن شرکت به سمت

. اگر توکن به پایین ترین کندمیکن یک خانه به سمت پایین حرکت . به ازای هر سهم فروخته شده، توکندمیحرکت 

 خانه رسیده باشد دیگر به سمت پایین حرکت نخواهد کرد. 

  خانه به سمت  0اگر تمامی سهام یک شرکت در پایان یک راند سهام در دست بازیکنان باشد، توکن ارزش سهام آن شرکت

 ها به ترتیب ارزشن خانه باشد دیگر به سمت باال حرکت نخواهد کرد. توکنحرکت خواهد کرد. اگر توکن در باالتری باال

 .کندمیترین کمپانی حرکت کنند، ابتدا توکن با ارزشسهام حرکت می

  اگر توکن کندمیحرکت  راستخانه به سمت  0توکن ارزش سهام آن شرکت  کندمیزمانی که یک شرکت سود پرداخت .

خانه به سمت باال حرکت خواهد کرد. توکن ارزش سهامی  0ردیف باشد، در صورت امکان  ی یکدر سمت راست ترین خانه

 . کندمیباشد هیچگاه حرکت ن 851ی که در خانه

  حرکت چپ خانه به سمت  0زمانی که یک شرکت در یک راند عملیاتی سود پرداخت نکند، توکن ارزش سهام آن شرکت

. در کندمیخانه به سمت پایین حرکت  0ی یک ردیف باشد، در صورت امکان . اگر توکن در سمت چپ ترین خانهکندمی

 . کندمیغیر اینصورت حرکت ن

های دیگر در آن وجود داشت، توکن تازه رسیده در ای شد که از قبل توکن ارزش سهام شرکتاگر توکن ارزش سهام وارد خانه

 . گیردمیزش سهامی که در آن خانه هستند قرار های ارپایین دسته توکن

اندازی نشده باشد(، گواهی یک شرکت هنوز در بخش پیشنهاد اولیه باشد )یعنی آن شرکت هنوز راه 5اگر حداقل  –توجه 

ت در رک. بنابراین، توکن ارزش سهام آن شکندمیو به همین دلیل در راند عملیاتی هیچ سودی ایجاد ن دهدمیعملیاتی انجام ن

 راند عملیاتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه حداقل یک سهم دیگر آن شرکت فروخته شود. 

 :کندمینوبت سهام خودش را با این موارد تمام  Peteنفره،  6در یک بازی مثال: 

 گواهی دیگر( 2)گواهی مدیرعاملی و  B&Oگواهی  8

 (است ی زرد از بازار سهام)توکن ارزش سهام در یک خانه PRRگواهی  4

 (است ی نارنجی از بازار سهامگواهی دیگر، توکن ارزش سهام در یک خانه 2)گواهی مدیرعاملی و  C&Oگواهی  3

 گواهی دیگر( 4)گواهی مدیرعاملی و  Erieگواهی  5
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Pete  21در حال حاضر ( گواهی داردAو محدودیت کلی برای بازی ) های گواهی است. اما، گواهی 00نفره  6PRR  وC&O 

محدودیت  تواندمی Peteهای زرد و نارنجی  قرار دارد. همچنین، شوند چون توکن آنها در خانهدر این محدودیت حساب نمی

 ی نارنجی است. رعایت نکند چون توکن این شرکت در یک خانه C&Oهای یک شرکت را برای گواهی

توکن ارزش سهام این  4شرکت را در اختیار دارند. بنابراین، تمام  4در پایان راند، بازیکنان مجموعا تمامی سهام هر کدام از 

هر  –کنند شرکت سود پرداخت می 4راند عملیاتی وجود دارد که در آنها هر کدام از  2رود. سپس، ها یک خانه باال میشرکت

ی خاکستری در یک خانه PRRشود، توکن . زمانی که راند سهام بعدی شروع میکندمیت توکن دو خانه به سمت راست حرک

هم از نظر محدودیت شرکتی و هم از نظر محدودیت کلی ،  Pete(. Bی زرد رنگ است )در یک خانه C&Oاست و توکن 

 ها را رعایت کند.دیترا رد کرده است. پس او باید در نوبت خودش سهام بفروشد تا این محدو C&Oهای محدودیت

Kurt  کارت اولویت معامله را در اختیار دارد، بنابراین قبل ازPete  او دو سهم خود از کندمیخرید و فروش .PRR فروشد را می

(Cکه توکن ارزش سهام را به منطقه ،)گرداند.ی زرد رنگ باز می 

Pete گواهی  2، در نوبت خودشC&O را می( فروشدDو توکن ارز ،)گردد. دوباره ی نارنجی بازمیش سهام به منطقهPete 

 ها را رعایت کرده است.محدودیت

 

ی ایجاد شده حفظ هستند قبل و بعد از حرکت موقعیت نسبی خود را در دسته های ارزش سهامی که در یک خانهتوکننکته: 

 کنند. می
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 ( راندهای سهام8)
های سهام را دارند. شما در نوبت خودتان هاست که در آن بازیکنان فرصت خرید و فروش گواهیهر راند سهام یک سری از نوبت

 سهم خریداری کنید.  0 توانیدمیهر تعداد گواهی بفروشید، اما فقط  توانیدمی

پاس بدهند و فرصت خرید و فروش  خود را نوبت شود که تمامی بازیکنان به صورت پشت سر همیک راند سهام زمانی تمام می

هر تعداد گواهی خریداری کنید،  توانیدمیرا رد کنند. بنابراین، تا زمانی که بازیکنان مشارکت کنند ادامه خواهد داشت. شما 

 فقط یک عدد.  در هر نوبتاما 

پاس دادن شما بازیکن دیگری خرید و  شوید. تا زمانی که بعد ازهای بعدی محروم نمیدر صورت پاس دادن از خرید و فروش

 تان خرید و فروش کنید. در نوبت بعدی توانیدمیفروش کند، شما 

شود، بازیکن سمت چپ کسی که آخرین بار گواهی سهام خرید و فروش کرده کارت اولویت زمانی که یک راند سهام تمام می

 . اگر هیچ کسدهدمیلین بازیکنی است که خرید و فروش انجام . این بازیکن در راند سهام بعدی اوکندمیمعامله را دریافت 

 ماند. می باقی داشتهدر اختیار در یک راند سهام خرید و فروش نکند، کارت اولویت معامله در دست همان کسی که آن را 

 راندهای سهام

 این بازیکن کسی است که– دهدمییا پاس  کندمیبازیکنی که کارت اولویت معامله را در اختیار دارد نوبت اول خودش را بازی 

 در سمت چپ بازیکنی نشسته که در راند سهام قبلی آخرین نفری بوده که خرید و فروش کرده است. 

 . دهدمییا پاس  کندمیگرد، هر بازیکن یا نوبتش را بازی سپس به صورت ساعت

 رسد.سهام به پایان میزمانی که تمام بازیکنان به صورت پشت سر هم پاس دهند، یک راند 

 هر کدام یا تمام کارهای ذیل را انجام دهید: توانیدمیهای خودتان شما در هر کدام از نوبت

 .هر تعداد گواهی بفروشید 

  گواهی دیگر اگر گواهی  0یک عدد گواهی از شرکت دلخواه خریداری کنید: یا گواهی مدیرعاملی )اگر موجود بود( یا

 ود نیست. مدیرعاملی آن شرکت موج

  .هر تعداد گواهی بفروشید 

 ( فروش سهام8-1)
 و ممکن است در نوبت بازیکنان دیگر خریداری شود.  گیردمیای که شما بفروشید در مخزن بانک قرار هر گواهی

 سهام بفروشید. توانیدمیدر اولین راند سهام شما ن 

 ها را نفروشید ارزش سهام آن تا زمانی که تمام گواهیفروشید، زمانی که بیشتر از یک عدد از سهام یک شرکت را می

 ها دریافت خواهید کرد.. بنابراین، شما پول ثابتی به ازای هر کدام از آن گواهیکندمیشرکت سقوط ن

 کنید.فروشید، خودتان ترتیب فروش آنها را مشخص میزمانی که سهام بیش از یک شرکت را در یک نوبت می 

 آن شرکت را خریداری کنید.  سهام هایدر این راند گواهی توانیدمیشرکت را بفروشید، دیگر نهای یک اگر گواهی 
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 عدد شود،  5های موجود در مخزن بانک برای آن شرکت بیشتر از ی تعداد گواهیهای فروخته شده بعالوهاگر تعداد گواهی

 آن تعداد سهام را بفروشید.  توانیدمین

 رعاملی یک شرکت را بفروشید. اما، در زمان فروش سهام خودتان، اگر جایی رسید که یک بازیکن گواهی مدی توانیدمیشما ن

عدد  2دیگر سهم بیشتری نسبت به شما در آن شرکت داشت، شما باید گواهی مدیرعاملی آن شرکت را به او بدهید و  

 گواهی تکی از او دریافت کنید. 

 ی ام بیشتر شد، شما باید در نوبت بعدی خودتان در یک راند سهام به اندازهاگر میزان سهام شما از محدودیت مالکیت سه

 ها پایبند باشید. کافی گواهی بفروشید تا به محدودیت

  توجه کنید که مالک شرکت خصوصیCA  درصدی مجانی از  01یک سهمPRR  این سهم را تا زمانی که کندمیدریافت .

توان فروخت. همچنین این قضیه برای مشخص نشود نمی PRRسمی هر سهم خریداری و ارزش ا PRRگواهی مدیرعاملی 

و تا زمان خریداری  کندمیصدق  معاوضه کند NYCدر صورتی که آن را در ازای یک سهم از  MHمالک شرکت خصوصی 

 توان این سهم را فروخت. نمی NYCگواهی مدیرعاملی 

 ( خرید سهام8-5)
 از مخزن بانک بخرید. یا از پیشنهاد اولیه یا ها را یکی از گواهی توانیدمیدر نوبت خودتان در راند سهام، شما 

 های آن در این راند سهام دوباره از گواهی تواندمیاگر بازیکنی در همین راند سهام، گواهی یک شرکت را فروخته باشد، ن

 شرکت خریداری کند. 

  که صاحب آن مسئول  کندمیی هر شرکت باید گواهی مدیرعاملی باشد. این گواهی مشخص شدهاولین گواهی خریداری

 ریزی مسیرها، پرداخت سود و ... است. سازی، طرحریل آهن مثل تمام تصمیمات آن شرکت راه

 ( 21زمانی که شما یک گواهی مدیرعاملی )سهام آن شرکت را معین کنید:  یاولیهخرید، باید ارزش را از بانک می درصدی

شود. این رقم در بازار سهام و جدول ارزش دالر. به این رقم ارزش اسمی آن شرکت گفته می 011یا  91، 32، 26، 20، 62

 را ببینید.  2-4شود. برای جزئیات بیشتر بخش اسمی مشخص می

  زمانی که مالک شرکت خصوصیBO  گواهی مدیرعاملیB&O  باید از همان فرآیندی که برای خرید گیردمیرا تحویل ،

گواهی مدیرعاملی مشخص شده است پیروی کند) مثل مشخص کردن ارزش اسمی(، اما نیازی به پرداخت هزینه برای آن 

 . نیست

 اندازی یک شرکت( راه8-3)
شده است و در راند عملیاتی  "اندازیراه"درصد سهام یک شرکت از محل پیشنهادات اولیه خریداری شود، آن شرکت  61هر زمان که 

آیند. درصد به حساب می 61شوند همچنان در این هایی که به مخزن بانک فروخته می. سهامکندمیبعدی شروع به انجام عملیات 

 آیند. درصد به حساب می 61( هم در این BO, CA, MHآیند )های خصوصی به دست میشرکت هایی که از طریق مالکیتسهام

مدیر عامل هر شرکت بازیکنی است که گواهی مدیرعاملی آن شرکت را در اختیار داشته باشد. در پایان راند سهامی که شرکت درآن 

 :دکنمیشود، مدیرعامل آن شرکت موارد ذیل را دریافت اندازی میراه

  چارتر شرکت 

 های شرکت که بر روی چارتر مشخص شده است. توکن 
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 ی اولیه(، که ده برابر ارزش اسمی آن شرکت است که در جدول ارزش اسمی مشخص شده پول آغازین شرکت )سرمایه

 است. 

های شرکت کامال از پولی شرکت و در مکان مناسب از چارتر شرکت قرار دهید. بسیار مهم است که را در خزانه ها و پولتوکن

 های هر شرکت باید همیشه روی چارتر آن شرکت باشد.های شخصی بازیکن جدا باشد. در نتیجه، پولپول

های آن شرکت به صورت های آن شرکت است )حتی اگر سهامی سهامی اولیه همیشه برابر با ارزش اسمی کلیهسرمایه –توجه 

 کامل فروخته نشده باشند(. 

توان پول شرکت را ها و نوع و تعداد قطارهای آن باید بر روی چارتر شرکت مشخص باشد. میرای هر شرکت، تعداد توکنب –توجه 

 !کرددر یک دسته روی هم قرار داد و در صورت درخواست میزان آن را اعالم 

. او کندمیرا خریداری  PRRسهم( از  2کارت اولویت معامله را در اختیار دارد و گواهی مدیرعاملی ) Alدر دومین راند سهام، مثال: 

 .دهدمیدالر قرار  32فورا ارزش اسمی را بر روی 

Kurt  سهمPRR  که از طریق شرکتCA  شرکت خصوصی( به دست آورده را در اختیار دارد و امیدوار بود که کنترل(PRR  را به

که مدیرعامل  کندمیسهم خواهند داشت. او اعتراض  2خرد که به این ترتیب هر دو بازیکن می PRRدست بگیرد. او یک گواهی دیگر 

 PRRخواهد که از خرید سهام می Alگذاشت. او از دالر می 011جدید ارزش سهام او را پایین آورده و باید ارزش اسمی را بر روی 

 که سهامش را زمین خواهد زد.  کندمیتهدید  Kurtبگیرد.  PRRاجازه دهد جای او را به عنوان مدیر عامل  دست بکشد و به او

Al  و سومین سهم از  گیردمیاو را نادیدهPRR  کندمیرا خریداری .Kurt  فروشد. دالر می 064با اخم دو سهم خود را در ازای

و توکن  کندمیتغییر ن PRR. )توجه کنید که ارزش اسمی کندمیدالر نزول  20ه شوند و ارزش سهام بها وارد مخزن بانک میسهام

PRR  در زیر توکنC&O  گیردمیکه از قبل در آن خانه بوده قرار). 

AI  دالری  32در نوبت بعدی خودش، یک سهم PRR سهم موجود در  2درصد( به همراه  41سهم او ) 4 –خرد دیگر از بانک می

توانست یک گواهی می Alدرصد سهام از بانک خریداری شده است. توجه کنید که  61رصد( به این معنی است که د 21مخزن بانک )

PRR  شد. اندازی نمیدالر پرداخت کند اما در این صورت شرکت راه 20از مخزن بانک بخرد و 

 20دالر است، نه ارزش سهام آن که  32چون ارزش اسمی آن  کندمیدالر دریافت  PRR 321ی شرکت در پایان راند سهام، خزانه

 دالر است. 
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 ( عوض شدن مدیرعامل8-4)
مانید که مجموع سهام یک بازیکن دیگر، از مجموع سهام شما در به عنوان مدیرعامل یک شرکت، شما تا زمانی مدیرعامل باقی می

 هید:ها را انجام دکتی که شما مدیرعامل آن هستید افتاد، فورا این گامآن شرکت بیشتر نشود. در صورتی که این اتفاق در مورد شر

 ها و پول شرکت را به آن بازیکن بدهید.گواهی مدیرعاملی، چارتر شرکت، قطارها، توکن 

  .او باید دو گواهی خود از آن شرکت را به شما بدهد 

 را ببینید(، در صورتی که نوبت شماست  8-4د )بخش اگر این مبادله منجر به بیشتر شدن تعداد گواهی شما از حد مجاز ش

 های خود بفروشید. فورا و در صورتی که نیست در نوبت بعدی خودتان باید به تعداد الزم از سهام

اگر چند بازیکن به صورت همزمان از میزان سهام شما عبور کردند، و هر کدام تعداد سهم مساوی داشتند، مدیرعامل جدید بازیکنی 

 گرد به شما نزدیک تر باشد. ه به صورت ساعتاست ک

 در مخزن بانک قرار بگیرد.  تواندمیگاه نگواهی مدیرعاملی یک شرکت هیچ

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com


 Nima.Masghadi@Yahoo.com  0381 نیما مسقدی

32 
 

 امل باید قبل از قرار دادن سهامتوان به مخزن بانک فروخت، اما تبادل سهام مدیرعشوند را میها نشان داده میکه با گواهی یسهام

 در مخزن بانک انجام شود. 

ی الزم بتوان سهام فروخت، از مدیرعاملی استعفا دهید )یعنی در هر شرایطی که به اندازه توانیدمیها، شما با فروش گواهی -نکته

درصد سهام آن  21دار دیگر با حداقل درصد سهام شرکت در مخزن بانک قرار نگیرد(، البته! با این فرض که یک سهام 51بیشتر از 

 کندمیها را با مدیرعامل جدید تبادل ش را اعالم کرده، گواهیهای خودشرکت وجود داشته باشد. در عمل، مدیر عامل فروش سهام

درصد سهام شرکت  21دار دیگری که حداقل . توجه کنید که اگر سهامدهدمیهای معمولی را در مخزن بانک قرار و سپس گواهی

 مدیرعاملی را به کسی تفویض کنید.  توانیدمیشما را داشته باشد وجود نداشت ، ن

سهم:  4است ) B&O. او مدیرعامل کندمیگواهی )حداکثر تعداد مجاز( شروع  08راند سهام را با  Peteنفره،  5بازی  در یکمثال: 

به امید به هم  Morganرا دارد.  B&Oسهم /گواهی  4هم  Ronشود(. سهم می 4گواهی دیگر که مجموعا  2گواهی مدیرعاملی و 

 Ron. حاال کندمیکه نفر بعدی است، آن سهم را خریداری  Ronفروشد. خود می را در نوبت اول B&Oریختن اوضاع، یک سهم از 

گواهی معمولی  2شود. آنها گواهی مدیرعاملی را در ازای می B&Oدارد و مدیر عامل جدید  Peteتعداد سهم بیشتری نسبت به 

 .گیردمیتیار را در اخ B&Oی ها، قطارها و خزانهکنترل چارتر، توکن Roneکنند، و مبادله می

 ( راندهای عملیاتی 6)
دهند. عملیات آنها پرداخت های خصوصی )که هنوز بسته نشده باشند( عملیات انجام میدر شروع یک راند عملیاتی، تمام شرکت

 (. 03ی های خصوصی است)صفحهسود مشخص شده بر روی گواهیشان در جدول شرکت

ه . شرکتی ککندمیاندازی شده باشد، یک نوبت بازی گوییم( که راهآن شرکت می آهن ) که در این بخش بهسپس، هر شرکت راه

و سپس شرکت بعدی با بیشترین ارزش سهام و به همین ترتیب تا زمانی  کندمیبیشترین ارزش سهام را داشته باشد در ابتدا بازی 

 اندازی شده یک نوبت بازی کنند. های راهکه تمام شرکت

  اندازی شده در یک خانه از جدول بازار سهام قرار دارند. در این موارد، یا چند شرکت راه 2گاهی اوقات توکن ارزش سهام

 ، سپس شرکت زیرین آن و به همین ترتیب...کندمیشرکتی که توکن آن باالتر قرار گرفته است ابتدا بازی 

  های سانی داشته باشند اما توکن ارزش سهام آنها در ستوناندازی شده ارزش سهام یکیا چند شرکت ارزش راه 2اگر

 .کندمیمتفاوتی باشد، شرکتی که توکن آن سمت راست تر قرار گرفته باشد ابتدا بازی 

  اندازی شده ارزش سهام یکسانی داشته باشند و توکن ارزش سهام آنها در یک ستون باشد، یا چند شرکت ارزش راه 2اگر

 . کندمیتر قرار گرفته ابتدا بازی شرکتی که توکنش باال

سازی کند، راه تواندمی. هر شرکت دهدمیاش را داراست انجام عملیات هر شرکت را مدیرعامل آن شرکت که گواهی مدیرعاملی

م کند قسیخواهد درآمد خود را بین سهامداران تدرآمد کسب کند و قطار بخرد. عالوه بر این، هر شرکت باید تصمیم بگیرد که آیا می

های آتی شرکت در آن نگاه دارد ) که ارزش سهام برد( یا درآمد را به عنوان سرمایه برای فعالیت)که ارزش سهام شرکت را باال می

 آورد(.شرکت را پایین می
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رهای در . قطاکندمیها به صورت مدام و در اثر فاکتورهای مختلف گسترش پیدا ی عملیات شرکتدر آخرین مراحل بازی، دامنه

تر یدهپیچ ،در دسترس ریلیهای توانند فواصل بیشتری را طی کنند و درآمد بیشتری در هر نوبت ایجاد کنند. تایلدسترس می

 .دهدمیشود و ارزش درآمدی شهرها را افزایش شوند، که باعث به وجود آمدن مسیرهایی با جزئیات بیشتر میمی

چون سمت راست  کندمیدر ابتدا بازی  Erieدالر هستند. شرکت  32ت دارای ارزش سهام شرک 4در شروع یک راند عملیاتی، مثال: 

 PRRقرار گرفته است. سپس،  PRRاست چون سمت راست ترین توکن را دارد و بر روی  C&Oترین توکن را دارد. سپس نوبت 

ها در اثر فروش صورتی که ارزش سهام شرکت . این ترتیب ممکن است دردهدمینوبت خود را انجام  B&Oو در نهایت  کندمیبازی 

 را ببینید(. 2-6-6سهام ناشی از یک خرید اجباری قطار تغییر کند، عوض شود )بخش 

 

 هاهای عملیاتی شرکت( گام6-1)
 شوند:هایی است که با این ترتیب انجام میها شامل فعالیتهر نوبت عملیاتی شرکت

 تا ایستگاه دهدمیهای خودش را در شهر شروع قرار در شروع اولین نوبت عملیاتی هر شرکت، آن شرکت یکی از توکن -استثنا

 را ببینید(. 0-8-6مرکزی خود را ایجاد کند )بخش 

ا ی بازی را ارتقهای صفحهی بازی قرار دهید یا یکی از تایلیک تایل جدید بر روی صفحه توانیدمیشما ساخت مسیر:  -1

 را ببینید(.  2-6دهید )بخش 

یک توکن جدید بخرید و آن را بر روی صفحه به عنوان یک ایستگاه جدید قرار دهید  توانیدمیشما ایجاد ایستگاه:  -5

 را ببینید(.  8-6)بخش 
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 را ببینید(. 4-6دهید )بخش قطارهای خودتان را در مسیرهای موجود حرکت میحرکت دادن قطارها:  -3

کنید. درآمد را به عنوان سود پرداخت آوری و پخش میکسب شده توسط حرکت دادن قطارها را جمعدرآمد کسب درآمد:  -4

 ی شرکت در چارتر قرار دهید(.کنید)پول را در بخش خزانهگذاری میکنید و یا آن را در خود شرکت سرمایهمی

را  6-6یک قطار جدید بخرید )بخش  یک یا چند قطار جدید بخرید، و یا مجبور شوید که توانیدمیشما خرید قطار:  -8

 ببینید(.

یک شرکت خصوصی را در هر زمان از نوبت عملیاتی خود خریداری کند. ممکن است  تواندمیشروع شود، هر شرکت  8زمانی که فاز 

 را ببینید(.  52ی های خاص را ممکن کند )صفحههای خصوصی برخی فعالیتمالکیت برخی از شرکت

شود، و در ابتدا دو راند و سپس سه راند عملیاتی بین هر راند سهام وجود های عملیاتی در مراحل نهایی بازی بیشتر میتعداد نوبت

 را مشاهده کنید(.  2خواهد داشت. تمامی این تغییرات مستقیما به نوع قطارهای مورد استفاده ارتباط دارد )بخش 

 را ببینید(. 5-4ای شکل با لوگوی آن شرکت است )بخش دایره هر شرکت دارای تعدادی نشانگر -نکته
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در مورد نوبت حرکت، اگر ارزش سهام یک شرکت که هنوز عملیات انجام نداده تغییر کند، از ارزش سهام جدید استفاده  –نکته 

 شود. می

مثال، پول الزم برای قرار دادن یک توکن یا یک خرید باید با پول موجود انجام شود. خرید اعتباری مجاز نیست. به عنوان  -نکته

از نوبت در دسترس نیست، و تا نوبت بعدی  4ی شرکت موجود باشد. سود تا گام تایل در یک شش ضلعی کوهستانی باید در خزانه

 توان از آن برای ساخت مسیر یا قرار دادن توکن استفاده کرد.نمی

 ( ساخت مسیر6-5)
های شش ضلعی تشکیل شده است که شمال شرقی ایاالت متحده و جنوب شرقی کانادا را نشان ی بازی از یک جدول با خانهصفحه

آهن شهرهای مختلف های مسیر شش ضلعی را بر روی این جدول قرار دهید تا با ساخت مسیرهای راهتایل توانیدمی. شما دهدمی

 متصل کنید.  مشخص شده بر روی نقشه را به یکدیگر

چه نوع  دهدمیی بازی است دارای رنگی است که نشان هر شش ضلعی که روی صفحه –ی بازی های روی صفحهشش ضلعی

 توان بر روی آن قرار داد )اگر بتوان قرار داد(:تایل مسیری را می

 (Aتایلی بر روی آنها قرار دهید.)هیچ  توانیدمیهای طوسی رنگ در شروع بازی دارای مسیر و شهر هستند. شما نشش ضلعی 

. شما دهدمیی بازی را نشان های قرمز رنگ دارای مسیرهایی هستند که اتصال آنها به شهرهای خارج از صفحهشش ضلعی 

 (Bهیچ تایلی بر روی آنها قرار دهید. ) توانیدمین

های سبز تایل توانیدمیشهر هستند و برخی از آنها مسیر نیز دارند. شما فقط  2یا  0های زرد رنگ هرکدام حاوی شش ضلعی 

 (Cرنگ بر روی آنها قرار دهید. )

 .های زرد رنگ بر روی آنها قرار دهیدتایل توانیدمیرنگ ممکن است دارای شهر و/یا مسیر باشند. شما فقط بژ های شش ضلعی 

(D) 

ای برای قرار دادن ها هزینهرنگ ممکن است دارای رودخانه، خور، و کوهستان باشند. هر کدام از ویژگیبژ های زرد و شش ضلعی

 دالر که بر روی صفحه نوشته شده است(.  021یا  31کنند )تایل ایجاد می

توان از آن استفاده کرد و در را ببینید( می 2دهد که در کدام فاز )بخش های ریلی نشان میرنگ هرکدام از تایل –های ریلی تایل

 توان آنرا قرار داد. کجا می

 های بژ رنگ آنها را قرار داد.توان بر روی شش ضلعیفقط می –به بعد در دسترس هستند  2های زرد رنگ از فاز تایل 

های زرد رنگ قرار داد یا توان آنها را بر روی شش ضلعیفقط می –به بعد در دسترس هستند  8نگ از فاز های سبز رتایل 

 های زرد رنگ را با آنها ارتقا داد. تایل
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 دهند.های سبز رنگ را ارتقا میبه بعد در دسترس هستند و تایل 5ای رنگ از فاز های قهوهتایل 

 را ببینید(. 2-2-6و  0-2-6قرار گرفتن در صفحه دارد )بخش  های دیگری برایهر تایل محدودیت

و  Erieگاه شما مجبور نیستید ریلی بسازید یا ریلی را ارتقا دهید. این قانون حتی برای ساخت مسیر اختیاری است. هیچ –نکته 

NYC کند.که هیچ تایل ریلی بر روی شش ضلعی ایستگاه مرکزی آنها وجود ندارد هم صدق می 

 

 شهرها

شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک. هر شهر بزرگ با یک یا تعدادی  –ها وجود دارد ی بازی و برخی تایلدو نوع شهر بر روی صفحه

ها ی مشکی رنگ بر روی صفحه و تایلشود، در حالی که هر شهر کوچک با یک نقطهی سفید متصل به یکدیگر نشان داده میدایره

ها دارای دو شهر مجزا هستند، اما هیچ گاه یک شهر بزرگ و یک شهر کوچک با ها و تایلشش ضلعی شود. برخی ازنشان داده می

 هم بر روی یک شش ضلعی یا تایل قرار ندارند. 

 شوند. های قرمز رنگ نمایانگر نواحی خارج از صفحه هستند و به عنوان شهر حساب میشش ضلعی

 هاایستگاه

، آن توکن تبدیل به یک دهدمیاز  یک شهر بزرگ قرار  های خودش را بر روی یک دایرهتوکنآهن یکی از زمانی که شرکت راه

 را ببینید(. 8-6شود )بخش ایستگاه برای آن شرکت می
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 شهر کوچک 0 شهر کوچک 2 ی خارجناحیه شهر بزرگ 2 شهر بزرگ با 0 شهر بزرگ  0

 از صفحه   ایستگاهجایگاه  2   

 های مسیردادن تایلقرار 

 یک و فقط یکی از موارد ذیل را انجام دهد: تواندمی، دهدمیزمانی که یک شرکت عملیات انجام 

 .یک تایل بر روی یک شش ضلعی که دارای تایل نیست بگذارد 

 های موجود بازگرداند. ی تایلهای موجود در صفحه را ارتقا دهد )یا جایگزین کند(، و آن تایل را به پشتهیکی از تایل 

 ریلیهای قرار دادن تایل (6-5-1)
 ها رعایت شود:در زمان قرار دادن تایل باید این محدودیت

را ببینید( با هر طولی، از  8-8-6یک مسیر بلوکه نشده )بخش  هر شرکت برای اینکه بتواند یک تایل در صفحه قرار دهد باید -0

اگر تایل قرار داده شده دارای دو بخش موجود بر روی تایل داشته باشد.  هایهای مسیرهای خودش به یکی از بخشیکی از ایستگاه

 ها بخشی از مسیر باشد. جداگانه است، فقط کافی است یکی از این بخش ریلی

  –تصاالت بدون توجه به سایر ا استثناها:

  شرکتی کهCS  یک تایل بر روی شش ضلعی  تواندمیرا داراستCS (B-20.بگذارد ) 

  شرکتی کهDH  شماره  تواندمیرا داراست( ( بر روی شش ضلعی حاوی ایستگاه مرکزی )52یک تایل زردE-19 .بگذارد ) 

  شرکتErie وی شش ضلعی حاوی ایستگاه مرکزی خود بگذارد )با این فرض ( بر ر59یک تایل سبز رنگ )شماره  تواندمی

 (.E-11های سبز رنگ در دسترس باشند( )که تایل

ی بازی، یک ضلع خالی تایل را به نحوی قرار دهد که یک بخش از مسیرهای آن به خارج از جدول صفحه تواندمییک شرکت ن -2

 ضلعی قرمز ختم شود )دریاچه، خور یا رودخانه(.از یک شش ضلعی طوسی رنگ، یا یک ضلع خالی از یک شش 

"  $120"ای برای قرار دادن تایل وجود ندارد. اما اگر یک شش ضلعی دارای کوهستان و عالمت ها، هزینهبرای اکثر شش ضلعی -8

باشد،  "$ 31"دالر به بانک بپردازد. اگر یک شش ضلعی حاوی آب و عالمت  021باشد، شرکتی که تایلی در آن قرار بدهد باید 

دارای عالمت هزینه  Erieدالر به بانک بپردازد. شش ضلعی ایستگاه مرکزی شرکت  31شرکتی که یک تایل در آن قرار بدهد باید 

 ای ندارد.در این شش ضلعی هزینهنیست، بنابراین، قرار دادن تایل 

بر روی یک شش ضلعی که متعلق به یک شرکت خصوصی تحت مالکیت یک بازیکن است تایل قرار دهد.  تواندمییک شرکت ن -4

 بر روی شش ضلعی متعلق به یک شرکت خصوصی که بسته شده یا تحت مالکیت یک شرکت است تایل قرار دهد.  تواندمیاما 
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ی شهرها مشابه یکدیگر باشند ) به تایلی را بر روی یک شش ضلعی قرار دهد که از نظر تعداد و اندازه تواندمییک شرکت تنها  -5

ای که آنها را به این را از روی حاشیه توانیدمییک شهر است هرچند دارای دو دایره است، شما  Jی بعد، عنوان مثال در مثال صفحه

 بفهمید(.یکدیگر متصل کرده 

 رنگ قرار داد. بژهای های زرد رنگ را بر روی شش ضلعیتوان تایلتنها می -6

های زرد رنگ قرار داد. اگر شش ضلعی دارای یک برچسب باشد های سبز رنگ را بر روی شش ضلعیتوان تایلتنها می -2

(OO,B,NY .تایل هم باید همان برچسب را داشته باشد ،)  

 استفاده کند.  جدید ریلینیازی نیست که یک شرکت در زمان انجام عملیات از تایل جدید یا بخش  -نکته

 مثال ساخت مسیر

A .تایل زرد بر روی یک شش ضلعی بدون تایل قرار داده شده است 

B .تایل زرد بر روی یک شش ضلعی بدون تایل قرار داده شده است 

A, B ( 8دالری هستند ) 31ی دارای هزینه 

C  هر دو عالمت  –تایل سبز رنگ بر روی یک شش ضلعی زرد رنگ بدون تایل قرار گرفته است“B” ( .2دارند) 

D  تایل زرد رنگ به یک تایل سبز رنگ ارتقا یافته است 

E تایل زرد رنگ بر روی یک شش ضلعی بدون تایل قرار گرفته است 

F تایل زرد رنگ با یک تایل سبز رنگ ارتقا یافته است 

G هر دو تایل دارای برچسب  –ای رنگ ارتقا یافته است تایل سبز رنگ با یک تایل قهوهB ( 6و5و4هستند) 

H (5ای ندارد )تایل زرد رنگ با یک تایل سبز رنگ ارتقا یافته است، و هیچ هزینه 

I دالر است.  021ی آن تایل زرد رنگ بر روی یک شش ضلعی بدون تایل قرار گرفته و هزینه 

J یتوان آن را ارتقا دادف چون تنها تایل ارتقا دارای مسیری است که از تمام جهات دارای مسیر است و در سمت شرق از صفحهنمی 

 شود.بازی خارج می
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 ریلیهای ارتقا تایل (6-5-5) 
 ها وجود دارد:ها این محدودیتبرای ارتقا تایل

های را ببینید( با هر طولی، از یکی از ایستگاه 8-8-6باید بتواند یک مسیر بلوکه نشده )بخش  دهدمیشرکتی که یک تایل را ارتقا  -0

های مسیرهای موجود بر روی تایل داشته باشد. دقت کنید که نیازی نیست که این بخش از مسیر، بخش خودش به یکی از بخش

 اشته است.جدیدی باشد که بر روی تایل جدید هست ولی در تایل قدیمی وجود ند

ی بازی و یا یک ضلع خالی از یک شش ضلعی در صورتی که تایل ارتقا یافته دارای بخشی از مسیر باشد که به خارج از صفحه -2

 توان آن تایل را قرار داد. قرمز یا طوسی رنگ ختم شود )دریاچه، خور، رودخانه(، نمی

 باقی بمانند.  جدیددر تایل  قدیمی باید به همان جهتهای مسیر تایل تمامی بخش -8

هایی که بر روی آن بود باید به تایل جدید منتقل شود و ارتباطات آن حفظ شود، تمامی ایستگاهزمانی که یک تایل جایگزین می -4

توانند در یک ارتقا اند ، هیچگاه نمیپرینت شده( 59)شماره هایی که از قبل روی یک تایل شود. این بدان معنی است که ایستگاه

 .بمانندتایل متصل 

یابند های سبز رنگ ارتقا میها زرد فقط توسط تایلبرای ارتقا هر تایل تنها چند تایل به خصوص وجود دارد. عالوه بر این، تایل -5

 یابند. ای رنگ ارتقا میهای قهوههای سبز رنگ فقط توسط تایلو تایل

 (، برچسب تایل جدید باید دقیقا مشابه با آن باشد. OO,B,NYگر تایلی که قصد ارتقا آن را دارید دارای یک برچسب است )ا -6

 ای برای ارتقا یک تایل وجود ندارد.بدون توجه به ناحیه، هزینه -2

 های زرد رنگشماره تایل رنگ بژشش ضلعی 

 9و3و2 صفر شهر

 53و4و8 شهر کوچک 1

 69و56و55و2و0 شهر کوچک 5

 52 شهر بزرگ 1

 

 های سبز رنگشماره تایل شش ضلعی زرد رنگ

 59 (OOشهر بزرگ ) 5

Baltimore, Boston(B) 53 
New York 54 
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 تایل سبز رنگ جهت ارتقا )تعداد( شماره تایل زرد رنگ

1 (1) - 

5 (1) - 

3 (5) - 

4 (5) - 

 29و23و22و26و03 (4) 1

 29و23و25و24و28و09و06 (8) 8

 22و26و24و28و21و09و03 (1) 9

88 (1) - 

86 (1) - 

 05و04 (4) 81

88 (5) - 

69 (1) - 

 

 ای جهت ارتقاتایل قهوه شماره تایل سبز رنگ )تعداد(

14 (3) 68 

18 (5) 68 

 21و48 (1) 16

18 (1) 48 

 46و45 (1) 19

 42و44 (1) 52

 42و45و48و40 (3) 53

 42و46و48و42 (3) 54

 46و45و41 (1) 58

 45و44و42 (1) 56

 46و44و40 (1) 51

 21و46و48و89 (1) 58

 21و45و48و89 (1) 59

83 (5) 60 

84 (1) 62 

 63و62و66و65و64 (5) 89
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 قرار دادن یک ایستگاه (6-3)
آن توکن تبدیل به ایستگاه آن شرکت خواهد ، دهدمیی یک شهر بزرگ قرار های خودش را در دایرهزمانی که شرکت یکی از توکن

 شد. ایستگاه دارای دو اثر است:

 را ببینید(. 2-4-6دهند پایگاهی برای مسیرهای آن شرکت باشد )بخش ها به یک شهر اجازه میایستگاه 

 را ببینید(. 8-8-6ها را بلوکه کنند )بخش توانند مسیرهای سایر شرکتها میایستگاه 

 ن ایستگاه مرکزیقرار داد (6-3-1)
هایش را در شهر شروع خود قرار دهد تا ایستگاه مرکزی ایجاد در شروع اولین راند عملیاتی یک شرکت، آن شرکت باید یکی از توکن

 ای برای انجام این کار پرداخت شود. کند. نیاز نیست هزینه

 های دیگرقرار دادن ایستگاه (6-3-5)
ی یک شهر بزرگ قرار دهد تا یک ایستگاه بسازد. این هایش را در دایرهدر نوبت عملیاتی خودش، یکی از توکن تواندمییک شرکت 

 های ذیل برای این کار وجود دارد:توان عالوه بر قرار دادن ایستگاه مرکزی انجام داد. محدودیتکار را می

  های خودش به شهری که در طولی، از یکی از ایستگاهرا ببینید( با هر  8-8-6شرکت باید یک مسیر بلوکه نشده )بخش

را ببینید( این  52ی )صفحه کندمیاستفاده  DHگذارد داشته باشد. شرکتی که از اثر شرکت خصوصی آن توکن می

 محدودیت را در این مورد ندارد.

  دالر هزینه دارند.  011های بعدی دالر هزینه دارد، هر کدام از ایستگاه 41اولین ایستگاه اضافی 

  ی خالی یک شهر توکن بگذارد. در دایره تواندمیشرکت فقط 

 های آن شرکت است ایستگاه دیگری بگذارد. در شش ضلعی یا تایلی که دارای یکی از ایستگاه تواندمیشرکت ن 

 هایی است که در اختیار دارد. ای در دسترس هر شرکت برابر با تعداد توکنهکل ایستگاه 

 ه اندازی نشداگر قرار دادن ایستگاه در یک شهر باعث بلوکه شدن امکان ساخت ایستگاه مرکزی یک شرکت که هنوز راه

 شود، این کار قابل انجام نیست. 

  ایستگاه مرکزیErie وجود در شش ضلعی زرد رنگی که با لوگوی توان در هر کدام از شهرهای مرا میErie  مشخص شده

ایستگاه مرکزی  Erieتا زمانی که  تواندمییک تایل در آنجا قرار گرفت، هیچ شرکت دیگری ن هاست قرار داد. بعد از اینک

 خود را در آن قرار نداده ایستگاهی در آن قرار دهد. 

 بلوکه کردن مسیرها (6-3-3)
را  2-4-6گذرد را طی کند )بخش یک مسیر که از این شهر می تواندمیی خالی باشد، هر شرکتی تا زمانی که یک شهر دارای دایره

 ببینید(. 

ند توانهای خود را در آن قرار دادند میهایی که یکی از ایستگاههای یک شهر دارای ایستگاه شود، فقط شرکتزمانی که تمام دایره

 گذرد را طی کنند. مسیری که از این شهر می

 شروع یا پایان مسیر خود یتا زمانی که به نیازهای عادی مسیر پایند باشد، از این شهر به عنوان نقطه تواندمیهرچند هر شرکتی 

 را ببینید(. 2-4-6استفاده کند )بخش 
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ریزی محل قرار دادن این طرحبنابرهای اصلی کسب ثروت است. ، و درآمد شرکت یکی از راهاستثروت هدف اصلی بازی  -نکته

 استراتژی بازی برخوردار است. ی قطارهایی که این مسیرها را طی کنند از اهمیت بسیار باالیی در ها و مسیرها و تهیهایستگاه

 مشخص شده است.  ی بازیدر صفحه ها در شش ضلعی آن شهرشهرهای شروع هر شرکت با لوگوی شرکت -نکته

 هم نیازی به انجام این کار ندارد.  NYCتایلی در شهر شروع خود بگذارد. همچنین،  Erieالزم نیست که شرکت  –نکته 

 تواندمیبگذارد چون با مسیر به آن شهر متصل نیست. همچنین ن Bدر  تواندمیبگذارد. اما ن Aیک ایستگاه در  تواندمی B&Oمثال: 

ی نقطهدر یک  تواندمییک مسیر ن"بگذارد چون  Eدر  تواندمیآن را بلوکه کرده است. و، ن Fدر  PRRبگذارد چون ایستگاه  Cدر 

 اند. را بلوکه کرده Eتقاطعی هستند که مسیر به دارای  G. همچنین هر دو "برعکس شوداتصال 

PRR یک ایستگاه در  تواندمیE  یاC در  تواندمیبسازد. اما ن A  یاB  ایستگاه –بسازد B&O  درH  آن را بلوکه کرده است. عالو بر

 PRRبیشتر از یک ایستگاه در یک شش ضلعی داشته باشد و  تواندمیقرار دهد. یک شرکت ن Dیک ایستگاه در  تواندمین PRRاین، 

 دارد.  Fاز قبل یک ایستگاه در 

 

 های دیگر را دارد.های شرکتهای خود ایستگاهدر تمام دایرهاز شهری بگذرد که  تواندمیمسیر یک شرکت ن –نکته 
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 حرکت دادن قطارها (6-4) 
 2-4-6)بخش  کندمییکبار حرکت کند. قطار بر روی یک مسیر حرکت  تواندمیدر هر راند عملیاتی هر قطار متعلق به یک شرکت 

ارزش شهرهایی که در  به یکدیگر متصل هستند. قطار بر اساس مسیرشهر باشد که با یک  2را ببینید(. این مسیر باید شامل حداقل 

 . دکنمیمسیرش بوده درآمد ایجاد 

کنید، باید ترکیبی از مسیرها انتخاب شود که بیشترین درآمد را ایجاد برای قطارهای یک شرکت مشخص می ی رازمانی که مسیر

 را مشاهده کنید(.  5-6کند )نکته های بخش 

 ی بازی است. به معنای شهر بزرگ، شهر کوچک یا یک شهر خارج از صفحه "شهر"جهت حرکت دادن قطارها و انتخاب مسیر، 

 حرکت دادن یک قطار (6-4-1)
چند  تواندمیکه آن قطار حداکثر  کندمینوشته شده است. این عدد مشخص  6تا  2یا یک عدد بزرگ بین  Dبر روی هر قطار حرف 

باشد یک قطار دیزلی است و هیچ محدودیتی برای حداکثر شهرهایی که  Dقطاری که دارای حرف مسیر خودش بپیماید. شهر را در 

 در مسیرش بپیماید ندارد. تواندمی

بپیماید تا به درآمد مطلوب برسد و یا ممکن است مسیری با آن طول وجود  تعداد شهر کمتری از آنچه در توان دارد تواندمیقطار 

 شهر در مسیرش داشته باشد.  2باید حداقل  کندمیهرچند، زمانی که یک قطار حرکت نداشته باشد. 

 مسیرها (6-4-5)
آهن که حداقل شامل یک شهر باشد که آن شرکت در آن راه هایریلهای متوالی هر مسیر برای یک شرکت عبارت است از بخش

 فاکتورهای ذیل در این مورد برقرار است:یک ایستگاه داشته باشد. 

  سیر مبرعکس شود. مسیر نباید در تقاطع ریل خود را عوض کند.  ی اتصالنقطهمسیر باید متوالی باشد. مسیر نباید در

 استفاده کند.  بیشتر از یکبار نباید از یک بخش مشابه از ریل

  ی ی قرمز خارج از صفحهاز داخل یک ناحیه تواندمیدر هر شهری شروع شود یا پایان یابد. اما، یک مسیر ن تواندمیمسیر

 بگذرد. ها باشدسایر شرکت ههای آن دارای ایستگاتمام دایره کهبازی یا یک شهر بزرگ 

 مسیر  .شودها ختم میگذرد و یا به آنها میهایی است که آن مسیر از آنتعداد شهرهای یک مسیر شامل تمامی شهر

 گذرد را نادیده بگیرد. شهری که از آن می تواندمین

  خارج شود.  شهراز یک ریل وارد یک شهر شود و از ریل دیگری بر روی همان  تواندمیمسیر 

  از یک تایل باشد.  های مختلفریلشامل  تواندمیمسیر 

   شامل شهرهای مختلف یک تایل باشد.  تواندمیمسیر نباید بیشتر از یکبار از یک شهر بگذرد، اما 

کنند، هیچ کدام از آن مسیرها نباید از یک ریل مشترک استفاده قطار دارد که در مسیرها حرکت می 2زمانی که یک شرکت حداقل 

 ، و /یا از دو ریل جداگانه از یک تایل استفاده کنند. توانند در شهرها به یکدیگر برسندکند. هرچند، مسیرها می

بازی،  اما با پیشرفتهاست. در ابتدا به احتمال فراوان ایستگاهی که برای یک مسیر نیاز است همان ایستگاه مرکزی شرکت -نکته

 برای آنها مهیا کند.  مسیرهای پرسودتری تواندمیهای خود عملیات انجام دهند که توانند از سایر ایستگاهها میشرکت
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ی شروع و/یا پایان توان از آنها به عنوان نقطهی بازی هستند و میی شهرهای خارج از صفحهنواحی قرمز رنگ نشان دهنده -نکته

 .(عبور کردتوان از درون آنها توانند به هیچ وجه بخشی از اواسط مسیر باشند )نمییک مسیر استفاده کرد. اما، این نواحی نمی

رار شوند مورد استفاده قتوان در نوبتی که خریداری میشوند، بنابراین قطارها را نمیقطارها در پایان یک نوبت خریداری می -نکته

 قطار حرکت دهد. تواندمیداد. پس، هیچ شرکتی در اولین نوبت عملیاتی خود ن

ال، به عنوان مثشوند. یک مسیر در نظر گرفته میبه عنوان شهرهای مختلفی برای  ،شهرهای جداگانه در یک شش ضلعی –نکته 

وارد شود و از شمال غربی خارج شود، و سپس از سمت غرب باال  New Yorkممکن است مسیر از سمت شمال شش ضلعی وارد 

New York تا امتیاز هر دو شهر را بگیرد. شود  پایین 

 تری را طی کرد.کرد تا بتوان مسیرهای طوالنی "لوکوموتیوه دو"توان قطارها را با هم ترکیب یا نمی -نکته

را متصل کرد زیرا نیاز به  0توان . نمی6و  5،  4، 8، 2: کندمیبه یکدیگر متصل  پنج شهر را PRR قطار بهترین حرکت مثال: 

آنها را بلوکه کرده است. مجموع  B&Oرا هم متصل کرد چون  2و  6توان نمیدارد. از مسیر  2برگشت از همان مسیر یا حذف کردن

 (.61+51+01+81+51دالر است ) 211سود این مسیر 

 

 درآمد( کسب 6-8)
، درآمدی برابر با مجموع ارزش درآمدی شهرهای آن کندمیهر شهر دارای یک ارزش درآمدی است. زمانی که یک قطار حرکت 

ی بازی دارای دو ارزش هستند. در ابتدای بازی از هر کدام از نواحی قرمز رنگ خارج از صفحه. کندمیشهر( ایجاد  2مسیر )حداقل 

 خریداری شد، از ارزش بیشتر استفاده کنید.  5ارزش کمتر استفاده کنید. بعد از اینکه اولین قطار 
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مع بزنید تا به درآمد کلی آن شرکت زمانی که یک شرکت تمام قطارهای خودش را حرکت داد، مجموع درآمد تمامی این سفرها را ج

داران درآمد را بین سهام تواندمیدر آن نوبت برسید. مدیرعامل آن شرکت باید تصمیم بگیرد که چطور این درآمد را مدیریت کند. او 

 ی شرکت اضافه کند(.تقسیم کند )به عنوان سود( و یا در خود شرکت نگه دارد )و آن را به خزانه

 سود

درصدی(.  01درصد به ازای هر سهام  01شود )داران پرداخت میاگر شرکت سود پرداخت کند، درآمد کلی آن شرکت به سهام

های موجود در پیشنهاد کنند. هیچ پرداختی بابت سهمی شرکت میهایی که در مخزن بانک هستند سود خود را وارد خزانهسهام

 شود.نمی انجاماولیه که فروخته نشده باشند 

 نگه داشتن درآمد در شرکت

 شود.ی شرکت میاگر سود پرداخت نشود، درآمد وارد خزانه

 تغییر ارزش سهام

یابد و اگر سود پرداخت نکند ارزش سهام آن کاهش داران سود پرداخت کند ارزش سهام آن افزایش میزمانی که یک شرکت به سهام

 را ببینید(.  5-4یابد )بخش می

و  ردهنکادعا کند که درآمد کسب  تواندمیدرآمدی نداشته باشد )مثال اگر قطار یا مسیر نداشته باشد یا هردو(، ناگر یک شرکت 

 این کار شدنی نیست. سودی برابر با صفر دالر پرداخت کند، تا ارزش سهام خود را باال ببرد. 

یشتر باید درآمد ب تی با درآمد بیشتر را نشان دهد،اگر بعد از مشخص کردن یک مسیر، بازیکن دیگری توانست مسیر متفاو -نکته

 تواندمیکه بازیکنان درآمد بیشتری نسبت به چیزی که ادعا شده است را اعالم کنند. این کار  اجباری نیستاما، برداشته شود. 

 بخشی از کمک شما در زمان اشتباه ریاضیاتی باشد. 

درصد سهامش در بانک به صورت فروخته نشده باقی مانده  81در اختیار دارد، درصد سهامش را  51شرکتی که مدیرعامل آن مثال: 

دالر باشد و بخواهد سود پرداخت کند، بازیکنی  51اگر درآمد این شرکت .امش در مخزن بانک است را فرض کنیددرصد سه 21و 

 شود. ی شرکت میدالر وارد خزانه 01ند و مادالر در بانک باقی می 05، گیردمیدالر  25درصد سهام را در اختیار دارد  51که 

ی آهن است بخشی از پرداخت سود نیست و مستقیما وارد خزانهدرآمد یک شرکت خصوصی که تحت مالکیت یک شرکت راه -نکته

 شود. شرکت می

قرار  Fدر شش ضلعی  B&Oعالوه بر این، ایستگاه مرکزی های ریلی به شکل ذیل قرار داده شده است. در این مثال، تایلمثال: 

 Eشروع شده، از  Fاز  FEDشود. بنابراین گذرد مشخص میهایی که آن مسیر از آنها میهر مسیر با حروف شش ضلعیگرفته است. 

است )درآمد در  DEFهمان  FED –در تمامی موارد مسیر از هر سمت بخوانیم همان مسیر است  شود.تمام می Dگذرد و در می

ای دیگر گفته نشده باشد، هر قطار . اگر به گونه] استمسیرهای غیر قانونی در براکت نشان داده شده  [پرانتز آورده شده است(. 

شهر برای  8مسیر قانونی با  2به بعد، سعی کنید  5ی قبل از خواندن شماره. کندمیرا طی  تواندمیبیشترین تعداد شهرهایی که 

 پیدا کنید.  8ار یک قط

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com


 Nima.Masghadi@Yahoo.com  0381 نیما مسقدی

47 
 

 Aیک ریل مستقیم بود که  Bاگر توان نواحی قرمز رنگ را در وسط مسیر قرار داد. غیر قانونی است زیرا نمی EDAتوجه کنید که 

ی پایان یک مسیر ی شروع و هم نقطههم نقطه تواندمیی قرمز رنگ نیک ناحیه –قانونی بود  DABCFEDکرد، وصل می Cرا به 

 باشد. 

 

 :کندمیکه بیشترین درآمد را ایجاد  دهدمیبه ازای هر مجموعه قطار، جدول زیر یک مجموعه مسیر را ارائه 

 بهترین مسیر های درآمدی قطارها : درآمد

 FCBEیا  FE $ 82:  5یک قطار 

  FCBEو  FE $ 162: 5دو قطار 

 FIJو  FCBEو  FE $ 552: 5سه قطار 

 FEDو  FIJو  FCBE $ 582: 3و یک قطار  5دو قطار 

 FCBEHو  FEDو  FIJ $ 512: 3و دو قطار  5یک قطار 

 FCBEHو   FED $ 512:  3دو قطار 

 DEBCFIJو  FEH $ 552:  4و یک قطار  3یک قطار 

 

 :2( مسیرهای قانونی با یک قطار 0

 FE (80) ، FCBE (80) ، FIJ (60) 

 : 2( مسیرهای غیر قانونی با یک قطار 2

FCG ]اتصالی برعکس در نقطه حرکت[  
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FCBAD ]تغییر ریل در تقاطع[ 

DE, EH,EBCG ]نبود ایستگاه در مسیر[ 

 : 2( مسیرهای قانونی با دو قطار 8

 0ی در شماره 2هر مسیر با طول 

 :2مسیرهای قانونی با سه قطار ( 4

 0ی مسیر گفته شده در شماره 8تمامی 

 :8مسیرهای قانونی با یک قطار  (5

EFIJ (90) ، EBCFIJ (90) ، GCBEF (100) ، FED (110) ، FEH (100) ، FCBED (110)  یاFCBEH (100) 

 : 8با یک قطار ( مسیرهای غیر قانونی 6

 ، 2ی عالوه بر مسیرهای ذیکر شده در شماره

FEBCF ] ی یک شهر مشابه در مسیر دوباره امتیازگیری[  

EFE ] ی یک شهر مشابه در مسیر ی مجدد از یک ریل و امتیازگیری دوبارهاستفاده[ 

 :8( مسیرهای قانونی با دو قطار 2

EFIJ(90)  و هر کدام از مسیرهایFCBED(110)  یاFCBEH(100) ،GCBEF(100)  وFIJ(60) ، 

 سفر کند:  2مثل یک قطار  تواندمیفقط  8دومین قطار 

EBCFIJ(90)  و هرکدام از مسیرهایDEF(110)  یاHEF(100) ،FCBED(110)  وFEH(100) یا ،FCBEH(100)  وFED(110) 

 : 8مسیرهای قانونی با دو قطار  (3

 عالوه بر مسیرهای ذیکر شده: 

FED  وFEH ]  مشابه  شوند چون از یک ریلغیر قانونی می ترکیب شوندبه صورت جداگانه قانونی هستند اما اگر باهمEF  استفاده

 ] کنندمی

 خرید قطار (6-6)
 در پایان نوبت عملیاتی خود قطارهایی را از بانک خریداری کند. تواندمییک شرکت 

 .قطارها را باید یکی یکی خرید 

 قطار بخرد.  تواندمیاگر شرکت قبال به محدودیت فاز فعلی برای تعداد قطارها رسیده باشد، ن 

 زن بانک یا یک شرکت دیگر خرید. توان از بانک، مخقطار را می 
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  به فروشو به ترتیب اندازه از کوچک به بزرگ  )که بر روی کارت نوشته شده است(با ارزش اسمی بانکقطارهایی درون 

به فروش رفت  2شوند. زمانی که تمام قطارهای ، در ابتدا خریداری می2ترین قطارها، یعنی قطارهای رسند. کوچکمی

 دیزلی را ببینید(. یو الی آخر. )استثنا: بخش قطاها 4گیرند، سپس قطارهای دسترس قرار میدر  8قطارهای 

 گیرند. این قطارها را قرار میمخزن بانک را ببینید(، در  0-6-6شود )بخش ها سوزانده میقطارهایی که توسط شرکت

 شود. پرداختی وارد بانک می توان با ارزش اسمی آنها خرید )که بر روی کارت نوشته شده است(. مبلغمی

 تمام تراکنش بایدو به یک قیمت توافقی بین مدیرعامل)های( آن دو شرکت خرید. یک شرکت دیگر توان قطار را از می 

 واندتمینیازی نیست که یک شرکت قطار شرکت دیگری را بخرد. یک شرکت در نوبت خرید قطار شرکت کامل شود. 

 دالر است.  0هم بخرد. حداقل مبلغ برای فروش یک قطار به یک شرکت دیگر آخرین قطار یک شرکت دیگر را 

  6زمانی که اولین قطار  –قطارهای دیزلی ( خریداری شود، قطارهای دیزلیDرا هم می ) از بانک  6توان عالوه بر قطارهای

ی را با آن معاوضه کند، هزینه 6یا  5، 4دالر است اما اگر شرکت یک قطار  0011ی یک قطار دیزلی خریداری کرد. هزینه

ر اگ. حتی گیردمیدالر خواهد بود. قطار تعویض شده )اگر در اثر تبادل منسوخ نشده باشد( در مخزن بانک قرار  311آن 

 قطار داشته باشد این تبادل قانونی است.  2شرکت در حال حاضر 

 ( قطارهای اضافی6-6-1)
خریداری شود،  4قطار داشته باشد. زمانی که اولین قطار  4حداکثر  تواندمیخریداری شود، هر شرکت  4تا زمانی که یک قطار 

خریداری شود، حداکثر تعداد قطار هر شرکت  5که اولین قطار  یابد. زمانیقطار کاهش می 8حداکثر تعداد قطارهای هر شرکت به 

 یابد. قطار کاهش می 2به 

اگر یک شرکت خود را در موقعیتی ببیند که قطار اضافی داشته باشد، مدیرعامل باید یک قطار را بسوزاند. قطار سوزانده شده وارد 

گر چند شرکت مجبور به سوزاندن قطار به صورت همزمان شوند، . اکندمیشود و آن شرکت بابت آن پولی دریافت نمخزن بانک می

 به پایین.شوند، از بیشترین ارزش سهام ها سوزانده میقطارها به نوبت و بر اساس ارزش سهام آن شرکت

 ( خرید اجباری قطار6-6-5)
 اگر شرکتی دارای یک مسیر قانونی باشد اما در پایان نوبت عملیاتی خودش قطاری نداشته باشد، باید فورا یک قطار بخرد. 

  یک قطار از مخزن بانک، بانک یا یک شرکت دیگر خریداری کند.  به صورت عادی تواندمیشرکت 

  ،ترین قطار ممکن را خریداری کند. ارزانباید در غیر اینصورت، اگر شرکت پول کافی داشته باشد 

  ترین قطار ممکن را خریداری ارزانباید روی هم رفته پول کافی داشته باشد، شرکت و مدیرعامل در غیر اینصورت، اگر

ت ما در اینصورا را مدیرعامل باید با پول خودش تقبل کند.مانده تمامی پول شرکت باید مصرف شود و مقدار باقیکنند. 

 بیشتر از ارزش اسمی آن قطار باشد.  تواندمیقطار یک شرکت دیگر نخرید ی پرداختی برای ههزین

خواهد قطارها را باید یکی یکی خرید چون ممکن است خرید یک قطار منجر به تغییر فاز شود. بنابراین، اگر یک شرکت می -نکته

بیشتر از یک قطار بخرد، باید اولی را بخرد، هر نوع تغییر فازی را حل و فصل کند، سپس یک قطار دیگر بخرد و به همین ترتیب... . 

یر فاز شود و آن تغییر تعداد قطارهای تحت مالکیت یک شرکت را کم کند، آن شرکت ممکن است اگر خرید یک قطار منجر به تغی

 خود را در وضعیتی ببیند که نتواند قطار دیگری خریداری کند. 
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را خریداری کند چون قبل از این خرید آن شرکت  5اولین قطار  تواندمیاست  4و یک قطار  8یک شرکت که دارای یک قطار مثال: 

قطار داشته باشد. اما فورا پس از خرید، آن شرکت باید یکی از قطارهای خودش را به بانک بازگرداند زیرا اکنون  8جازه داشته که ا

 قطار قرار دارد.  2باالتر از محدودیت 

 حداکثر تعداد قطار آغازگر فاز فاز 

 4 2قطار  5

 4 8قطار  3

 8 4قطار  4

 2 5قطار  8+

 مانده در بازی خواهد شد.باقی 4قطار دیزلی موجب حذف شدن قطارهای  خرید اولین -نکته

 یک قطار را بسوزاند یا اوراق کند تا برای یک قطار جدید جا باز شود.  تواندمییک شرکت ن –نکته 

 اگر شرکتی دارای مسیر قانونی برای حرکت قطار نباشد، نیازی به خریدن یا مالکیت قطار نخواهد داشت.  –نکته 

یرعامل دی پول مدیرعاملش برای خرید قطار کافی نباشد، ماگر یک شرکت مجبور به خرید یک قطار شود و پول آن شرکت بعالوه

مدیرعامل پول کم بود،  خود بفروشد تا پول مورد نیاز را جور کند. اگر همچنان و بعد از فروش تمام سهام مجبور است که از سهام

 شود.ی تمام میآن بازیکن ورشکست شده و باز

 

های دیگر برای قطارهای در دسترس عبارتند از قطارهای داخل بانک، مخزن بانک و قطارهای پیشنهاد شده توسط شرکت -نکته

 فروش. 

ک قطار تر از یکه یک قطار از شرکت دیگر بخرد، حتی اگر آن قطار ارزان شرکتی که از نظر مالی ضعیف است مجبور نیست -نکته

 تر از قطار موجود در مخزن بازی باشد مجاز است. در بانک یا مخزن بانک باشد. خرید قطار از یک شرکت دیگر حتی اگر گران

زمانی که مدیرعامل از پول خودش استفاده اما، توان قطار یک شرکت را خرید تا یک خرید اجباری قطار را برطرف کرد. می –نکته 

 خرد پرداخت کند. بیشتر از ارزش اسمی قطاری که از شرکت دیگری می تواندمین کندمی

 ( فروش اجباری6-6-3)
های شرکت و مدیرعامل را کنار مدیرعامل آن روی هم رفته کفاف خرید یک قطار را ندهد، تمام پولو اگر میزان پول شرکت 

های خصوصی خودش را بفروشد تا زمانی که پول کافی برای خرید یک قطار ها و / یا شرکتگذاریم. حال مدیرعامل باید سهاممی

 مهیا شود. قوانین مربوط به فروش اجباری از قرار ذیل است:

 نشودموجب تغییر مدیرعاملی شرکتی که قطار ندارد  ممکن استها فروش سهام . 

 واندتمیشود. در این مورد، مدیرعامل جدید افتد، فورا اعمال مییرعاملی که در اثر فروش سهام اتفاق بیهر نوع تغییر در مد 

ای چیده فاق افتاد، شرایط به گونهترا در این فرآیند لغو کند. اگر این ا ی که قطار نداردخرید یکی از قطارهای جدید شرکت

 م )و مدیرعامل جدید باید یک طرح جدید را امتحان کند(.شود که انگار در ابتدای گام خرید قطار هستیمی
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  یا  ها وچه چیزی خریداری شود، به چه ترتیبی و با چه قیمتی، و اینکه چگونه سهام گیردمیمدیرعامل است که تصمیم /

 های خصوصی فروخته شوند. شرکت

  به آن اندازه سهام بفروشد که بتواند امکان خرید اجباری قطار را مهیا کند. تواندمیمدیرعامل فقط 

 های خصوصی تحت مالکیت خودش را بفروشد )اگر بتواند یک خریدار پیدا کند(، اما مجبور به مدیر ممکن است شرکت

 انجام این کار نیست. 

  از شرکت دیگرش برای شرکتی که قطار ندارد بخرد. یک قطار  تواندمی، کندمیاگر مدیرعامل بیش از یک شرکت را کنترل

 مدیرعامل مجبور به انجام این کار نیست. 

 ( ورشکستگی6-1)
اگر یک شرکت مجبور به خرید قطار شود و پول آن شرکت و مدیرعاملش روی هم رفته برای خرید قطار کافی نباشد، مدیرعامل باید 

 التفاوت را جبران کند )باال را ببینید(. را بفروشد تا بتواند مابه سهام خودتمام 

های مدیرعامل باز هم پول کافی برای خرید قطار وجود نداشت، او ورشکسته شده است و بازی تمام اگر بعد از فروش تمام سهام

 است. 

 ( پایان بازی1)
 شود. زمانی که پول بانک تمام شود، بازی در شروع راند سهام بعدی تمام می

o ود.شهای عملیاتی فعلی کامل خواهد شد و سپس بازی تمام میاگر پول بانک در یک راند عملیاتی تمام شد، مجموعه راند 

o ل به شک مجموعه راند عملیاتیشود، یک اگر پول بانک در یک راند سهام تمام شد، راند سهام به شکل طبیعی کامل می

 شود.شود و سپس بازی تمام میبازی می طبیعی

. شما کندمیو به شکل طبیعی پول دریافت  دهدمیدر طول بازی، بعد از تمام شدن پول بانک، بانک همچنان به پرداخت ادامه 

ن مساوی پول به بانک بازگرداند تا پرداخت طبیعی میزا تواندمیها را در یک کاغذ بنویسید. همچنین، هر بازیکن پرداختی توانیدمی

 بانک ادامه پیدا کند. 

 برنده ثروتمندترین بازیکن در پایان بازی است. یعنی، بازیکنی که جمع موارد ذیل برای او بیشتر از همه باشد:

o پول شخصی 

o سهام.  آن ارزش ضرب در. به ازای هر شرکت، تعداد سهام او در آن شرکت  های اوی سهمارزش کلیه 

o  .این مورد ممکن است اما احتمال آن ارزش اسمی هر شرکت خصوصی تحت مالکیت او که همچنان وجود داشته باشد(

ها هستند یا های خصوصی که تحت مالکیت شرکتتمام شود(. شرکت 5ممکن است بازی قبل از خرید قطار  –کم است 

 اند ارزشی ندارند. بسته شده

 ی در اثر ورشکستگی( پایان باز1-1)
کالسیک، همچنین در صورت ورشکستگی  0381را ببینید(. در یک بازی  2های بانک تمام شود بازی تمام است )بخش زمانی که پول

 شود. دیگر هیچ بازیکن یا شرکتی هیچ اقدامی انجام نخواهد داد. یک بازیکن بازی تمام می
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 شود.خرید قطار باقی بماند به مدیرعامل داده میهر مقدار پول که بعد از فروش سهام و  –نکته 

 شود.اگر مدیرعامل نتواند پول کافی برای خرید قطار مهیا کند، ورشکسته شده و بازی فورا تمام می –نکته 

است که نفروخته است. ممکن است، اما احتمال آن کم  یامتیاز نهایی مدیرعامل ورشکسته )ثروت او( ارزش تمامی سهام –نکته 

 ی بازی شود. است، که یک بازیکن ورشکسته برنده

شود که ی کامل از راندهای عملیاتی بعد از هر راند سهام، موجب جلوگیری از اختالس مالی میبازی کردن یک مجموعه –نکته 

داند، نیازی نیست نگران آن باشید. اما حاضر این مورد را غیرقانونی می است. چون قوانین در حال بسیار ویرانگرهم  0381حتی در 

اید که به دهش یبزرگبردار کالهکافی  یبپرسید که به اندازهدانید که در مورد چه صحبت میکنیم، شاید باید از خودتان اگر هنوز نمی

 دار نام خود را پرآوازه کنید. عنوان یک سهام

 راند عملیاتی تمام شود، این راند و دو راند باقی مانده بازی خواهد شد.  8های بانک در اولین راند عملیاتی از اگر پولمثال: 

+1832 

ی بازی چاپ شده شود، که در پشت صفحهتر اطالق میی بزرگدر یک نقشه 0381های بازی نامی است که به یک از شیوه 0381+

 است. 

 1832و + 1832ی تفاوت میان صفحه

 وجود دارد: 0381ی +ی کالسیک و صفحهتفاوت اصلی بین صفحه 8

 به سمت جنوب گسترده شده است، و دو ردیف شش ضلعی دیگر به همراه شهرهای  0381ی +صفحهLexington ،

Huntington ،Richmond  وNorfolk  .به آن اضافه شده است 

 های از پیش چاپ شده تغییر یافته است: برخی از شش ضلعیE9 دریاچه( ی شرقیErie دارای یک خروجی دیگر به )

به بعد دارای درآمد  5حاال دارای دو دایره و یک خروجی به غرب است و از فاز  A19 ،Montrealسمت غرب شده است، 

( یک خروجی دیگر I19) Atlantic Cityه است، شد Montrealدارای یک خروجی دیگر به سمت  A17بیشتری است، 

به آن رسید.  2توان در فاز ( یک خروجی از قبل چاپ شده به غرب دارد و میE5) Detroitبه سمت جنوب دارد، 

Altoona (H12به عنوان یک تایل سبز شماره ) شود که ایستگاه مرکزی شروع می 28یPRR  در هرجایی از آن تایل

غیر  29( به عنوان یک تایل شمارهی D24) Boston. شمال شرقی کندمیها را بلوکه نرد، و سایر شرکتقرار بگی تواندمی

 ( حاال یک شش ضلعی با دو شهر کوچک است.B20) Burlingtonقابل ارتقا از پیش چاپ شده است. 

 ضافه شده است. ها ادالری دیگر به هزینه 41ی های جغرافیایی تغییر کرده است. یک الیهبرخی از هزینه 
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 1832ی +بازی در صفحه

توان از آن برای بازی ای که درآینده ارائه خواهد شد مناسب است، اما میهای توسعهبستهتمام برای  0381ی +با وجود اینکه صفحه

 رنگ کم خواهد آمد. های زرداستاندارد هم استفاده کرد. فقط بدانید که به احتمال زیاد تایل

و برداشتن کمی فشار از  Canadian Pacificتر شدن جالب با شود، مخصوصااکثر تغییرات منجر به هم سطح شدن زمین بازی می

 در جنوب. B&O، و دادن انتخاب بیشتر به New Yorkروی 

 نشانگرهای درآمد اختیاری

توان از آنها بر روی اند که میای از نشانگرهای درآمد شدهدارای مجموعه، صفحات قابل پانچ 0381های بازیکنان بر اساس درخواست

 ی شمارش درآمد استفاده کرد)که در بازی وجود ندارد(.یک صفحه
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 فازهای بازی

2 6 5 4 8 2 0  

خرید قطار 

 دیزلی

فروش  8خرید قطار  4خرید قطار  5خرید قطار  6خرید قطار 

شرکت های 

 خصوصی

 شروع شروع بازی

قطارهای   2قطار  8قطار  4قطار  5قطار  6قطار  دیزلی

 جدید

قطارهای     2قطارهای   8قطارهای  4قطارهای 

 منسوخ

های تایل  زرد سبز  ایقهوه  

 جدید

محدودیت   4 4 8 2 2 2

 تعداد قطار

تعداد   0 2 2 8 8 8

راندهای 

 عملیاتی 

قابلیت خرید   خیر بله بله - - -

شرکت های 

خصوصی 

توسط 

 شرکت ها

بسته شدن   - - - بله - -

شرکت های 

 خصوصی

درآمد نواحی   کمتر کمتر کمتر بیشتر بیشتر بیشتر

خارج از 

 صفحه

 

 متغیرها بر اساس تعداد بازیکنان

 تعداد بازیکنان

6 5 4 8 2  

 پول شروع 0211 311 611 431 411

 گواهیمحدودیت  23 21 06 08 00

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com


 Nima.Masghadi@Yahoo.com  0381 نیما مسقدی

57 
 

 های خصوصیشرکت
 

 

Schuylkill Valley (SV,20/5) 

 

 

Champlain & St. Lawrence (CS, 40/10) (1) 

( قرار B-20) CLیک تایل بر روی شش ضلعی  تواندمیشرکتی که مالک این شرکت خصوصی باشد 

هیچ  اصال بههای آن شرکت متصل باشد و یا دهد. نیازی نیست که این شش ضلعی به یکی از ایستگاه

توان عالوه بر تایل گذاری عادی آن شرکت انجام داد، یعنی این شرکت فقط در آن ریلی متصل باشد. قرار دادن این تایل را می

 نوبت دو تایل در صفحه قرار دهد.

 Delaware & Hudson (DH,70/15) (5) 

 تگاه در شش ضلعییک تایل و یک توکن ایس تواندمیشرکتی که مالک این شرکت خصوصی باشد 

DH (F-16قرار دهد. هزینه ) دالر خواهد بود، اما قرار دادن توکن  021ی کوهستان مثل همیشه

. های شرکت متصل باشد و یا اصال ریلی به آن وصل باشدایستگاه مجانی است. نیازی نیست که این شش ضلعی به یکی از ایستگاه

توکن ایستگاهی در زمان قرار دادن تایل بر  DHآید. اگر در آن نوبت به حساب می گذاری آن شرکتقرار دادن تایل به عنوان تایل

روی آن نگذارد،  بعدا باید از قوانین عادی قرار دادن ایستگاه پیروی کند )مثال، باید یک مسیر بلوکه نشده به آن شش ضلعی داشته 

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com


 Nima.Masghadi@Yahoo.com  0381 نیما مسقدی

58 
 

است تایل بگذارند که در این صورت  DHیلی که محل شروع توانند طبق قوانین معمول بازی بر روی تاها میباشد(. سایر شرکت

 دیگر وجود نخواهد داشت. DHتاثیر خاص 

Mohawk & Hudson(MH, 110/20) (3) 

از بانک یا مخزن بانک  NYCدرصد سهام  01آن را در ازای  تواندمیباشد  MHبازیکنی که مالک 

در  NYCرا نگه دارد و سهامی از  NYCبتواند یک سهم دیگر از معاوضه کند، البته در صورتی که 

در راند  هاتوان در نوبت سهام بازیکن یا بین نوبت سایر بازیکنان یا شرکتبانک یا مخزن بانک وجود داشته باشد. معاوضه را می

 بسته خواهد شد.  MHبا این کار سهام یا راندهای عملیاتی انجام داد. 

Camden & Amboy (CA, 165/25) (4) 

. این اقدام باعث کندمیرا بدون پرداخت پول دریافت  PRRدرصد سهام  01فورا  CAاولین خریدار 

توان فروخت اندازی نشده است، سهام را زمانی میراه PRRشود. در این لحظه نمی CAبسته شدن 

 مشخص شده باشد.  PRRخریداری شده باشد و یک ارزش اسمی برای  PRRکه بر طبق قوانین معمول بازی سهام مدیرعاملی 

Baltimore & Ohio (BO, 220/30) 

را بدون پرداخت پول دریافت  B&Oفورا گواهی مدیرعاملی شرکت  BOمالک شرکت خصوصی 

توان به هیچ شرکتی . این شرکت خصوصی را نمیکندمیو یک ارزش اسمی برای آن مشخص  کندمی

را از دست بدهد به بازیکن دیگری منتقل نخواهد شد. زمانی که شرکت  B&Oدر صورتی که مالک آن مدیرعاملی فروخت، و 

B&O .اولین قطار خودش را بخرد، این شرکت بسته خواهد شد 

 لغت نامه

 خصوصیهای ها نیست، همچنین شامل تمامی شرکتهایی است که دست بازیکنان و شرکتیک عبارت کلی برای پولبانک: 

 شود.فروخته نشده، گواهی سهام و قطارها نیز می

های و جدا از سهام گیردمیهای سهام فروخته شده توسط بازیکنان در آن قرار ی بازی که گواهیفضایی در صفحهمخزن بانک: 

 شود. بخش پیشنهاد اولیه نگهداری می

 به بانک و مخزن بانک است. های مربوط بازیکنی که مسئول انجام تمامی تراکنشمسئول بانک: 

افتد که یک شرکت مجبور به خرید یک قطار باشد، ولی مجموع پول آن زمانی ورشکستگی اتفاق می 0381در باز یورشکستگی: 

 شرکت و مدیرعاملش )به همراه اموال قابل فروش آنها( برای خرید قطار کافی نباشد. 

در سمت دیگر است. هر دو سمت آن  0381ی +و نقشه 0381ی کالسیک نقشهی بازی در یک سمت دارای صفحهی بازی: صفحه

شما   -ها تقسیم شده استنقشه به یک جدول از شش ضلعی. دهدمیشرقی ایاالت متحده و جنوب شرقی کانادا را نشان شمال

های رای یک بازار سهام و سایر المانی بازی داهمچنین صفحهسازید. آهن خود را با قرار دادن تایل در این جدول میهای راهریل

 بازی است. 
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ها به این معنی است که شما یا صاحب یک شرکت خصوصی هستید و یا صاحب بخشی از سهام داشتن یکی از این کارتگواهی: 

 یک شرکت.

شود. کت استفاده میها و قطارهای آن شرداری از پول، توکنآهن دارای یک چارتر است که برای نگههر شرکت راهچارتر شرکت: 

 همچنین در این چارتر اطالعاتی در مورد آن شرکت وجود دارد.

آهن توسط یکی از بازیکنان که بیشترین سهام را در آن شرکت دارد )مدیرعامل آن شرکت( هر شرکت راهآهن(: شرکت )شرکت راه

رهای ها فاکتوعملیات آنها، تعداد و میزان پرداخت سود، و ارزش سهام شرکتشایستگی میزان ها، شود. کنترل این شرکتکنترل می

 کنند چه کسی برنده است. ای هستند که مشخص میاصلی

 شود.های ریلی قرار داده میها تایلی بازی که بر روی آنفضاهای شش ضلعی موجود در صفحهها: شش ضلعی

ی بازی که دارای لوگوی یکی از هشت شرکت بازی است. در شروع صفحه ی شهر یا یک شش ضلعی دریک دایرهشهر خانگی: 

 .دهدمیهای خودش را بدون هزینه در شهری که دارای لوگوی آن شرکت است قرار اولین نوبت عملیاتی، هر شرکت یکی از توکن

 را ببینید(. 2-8-6یک مورد خاص است )بخش  Erieشرکت 

های سهام آن شرکت که هنوز تحت مالکیت هیچ بازیکنی قرار شرکت عبارت است از گواهیی هر پیشنهاد اولیهپیشنهاد اولیه: 

رزش سهام اهای خصوصی به شخصی تعلق نگرفته است(. نگرفته است )یعنی نه خریداری شده نه بر اساس تاثیرات مخصوص شرکت

 دول ارزش اسمی است. همیشه برابر با ارزش اسمی نشان داده شده بر روی جی هر شرکت پیشنهاد اولیه

خرد، و تا درآمد کسب کند، قطار می دهدمیسازد، قطارهایش را حرکت در این فاز از بازی، هر شرکت ریل میراند عملیاتی: 

های سهام وجود بسته به نوع قطارهای موجود در بازی، یک تا سه راند عملیاتی بین راند. دهدمیهای متنوع دیگری انجام فعالیت

 دارد.

اولین بار گواهی مدیرعاملی آن  برای های یک شرکت، که توسط بازیکنی کهی سهامقیمت اولیه(: Par)قیمت( اسمی )ارزش 

ارزش سهام موجود پیشنهاد اولیه برابر با شود. مشخص می کندمیرا کسب  )که قبال تحت مالکیت بازیکن دیگری نبوده( شرکت

 برابر ارزش اسمی آن شرکت است. 01اندازی شده کت که تازه راهی یک شری اولیهارزش اسمی است. سرمایه

درصدی شرکت را در اختیار دارد مدیرعامل آن شرکت است. این بازیکن عملیات آن  21بازیکنی که گواهی مدیرعاملی مدیرعامل: 

 .کندمیی آن شرکت را مدیریت شرکت را کنترل و چارتر و خزانه

ی این سهام دارنده – دهدمیدر آن نشان  "مدیر عامل"درصد از سهام هر شرکت را با عبارت  21این گواهی گواهی مدیرعاملی: 

 مدیرعامل آن شرکت است. 

این کارت به بازیکنی که در سمت چپ آخرین بازیکنی نشسته که در راند سهام، سهام خرید و فروش کرده اولویت معامله: کارت 

، و بازی از سمت چپ او ادامه دهدمیر راند سهام بعدی اولین بازیکنی خواهد بود که خرید یا فروش انجام شود. این بازیکن دداده می

 خواهد یافت.
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شود که در آن قیمت و درآمد شرکت مشخص شده است. تا هر شرکت خصوصی با یک گواهی نشان داده میشرکت خصوصی: 

دام . تاثیرات خاص هر ککندمیهر راند عملیاتی درآمد ثابتی نصیب مالکش  زمانی که یک شرکت بسته شود و از بازی خارج شود، در

 آمده است.  52ی ها بر بازی در صفحهاز این شرکت

 شرکت را ببینید. آهن: راه

ی شهرهایی که در مسیر قطارهایش قرار دارد ، ممکن است بر اساس ارزش کلیهدهدمیزمانی که یک شرکت عملیات انجام درآمد: 

کت ی شرشود یا به صورت کلی به خزانهداران تقسیم میدرآمد تولید کند. در هر نوبت درآمد شرکت یا به عنوان سود بین سهام

 شود.شود درآمد اطالق میتی داده میهمچنین به درآمدی که به مالک یک شرکت خصوصی در هر راند عملیاشود. پرداخت می

ی و در نقطه کندمیبر روی مسیری که دو یا چند شهر را به هم متصل  تواندمییک مجموعه ریل متصل به هم. یک شرکت مسیر: 

انی که م، قطارش را حرکت دهد. زکندمی، یا از یک ریل مشابه دوبار استفاده نکندمیشود، در تقاطع ریل عوض ناتصال برعکس نمی

گر توانند در شهرها با یکدی، باید از مسیرهای مختلف استفاده کند، اما این مسیرها میدهدمییک شرکت بیش از یک قطار را حرکت 

 یک شش ضلعی یا توکن استفاده کنند.  های مختلفریلطالقی کنند و یا از 

توکن ایستگاه دارد که بر روی  4یا  8، 2هستند. هر شرکت ها این نشانگرهای رنگی و گرد دارای لوگوی شرکتتوکن ایستگاه: 

 گیرند.ی بازی قرار میشهرهای صفحه

 تا ارزش فعلی سهام آن شرکت را نشان دهد. کندمیها بر روی آن حرکت ها که توکن شرکتجدولی از قیمتبازار سهام: 

 شود که تمام بازیکنان پشتدر این فاز از بازی، بازیکنان فرصت خرید و فروش سهام دارند. یک راند سهام زمانی تمام میراند سهام: 

 سر هم  نوبت خود را پاس دهند. 

 ها هستند. های ساخته شده توسط شرکتای رنگ شش ضلعی که نمایانگر ریلهای زرد، سبز و قهوهتایلهای ریلی: تایل

ی شناسایی یا حرف، شکلی از آن لوکوموتیو و یک هزینه است. عدد هر کارت قطار دارای یک شمارهقطار(:  هایرتقطارها )کا

توانند هر ( میDدر مسیرش به یکدیگر متصل کند. قطارهای دیزلی ) تواندمیروی کارت نمایانگر تعداد شهرهایی است که آن قطار 

 تعداد شهر را به یکدیگر متصل کنند. 

اقدام جایگزین کردن یک تایل زرد با خارج کردن آن از صفحه و قرار دادن یک تایل سبز رنگ به جای آن )یا جایگزین ارتقا تایل: 

 را ببینید. 54ی ای رنگ(. جهت اطالع از قوانین جزئی ارتقا صفحهکردن یک تایل سبز رنگ با یک تایل قهوه

 Nima.Masghadi@Yahoo.com 

 نیما مسقدی

 www.bazinovin.ir 

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com
mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com
http://www.bazinovin.ir/

