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آموزش قوانین جذب پول
و ثروت ()۳

قانون جذب ثروت
را فعال کنید!

برای این که ببینیــد از قانون جذب
ثروت اســتفاده می کنید یــا نه باید
ببینید که نسبت به پول چه احساسی
دارید .باید بررسی کنید و ببینید که
حستان راجع به پول خوب است یا بد؟
بسیاری از مردم میگویند که پول را
دوست دارند ،اما وقتی به احساسات
شــان نگاه می کنند ،مــی بینند که
احساس آن ها نسبت به پول بد است.
این نشــانه ای است که شــما پول را
دوست ندارید.
اگر کســی تمام پولی را که نیاز دارد
داشته باشــد ،آن وقت به طور یقین
احساسش نسبت به پول خوب است و
پول را دوست دارد.
اگر به دنیای اطرافیــان نگاه کنید و
اطرافیانتان را ببینید مشــاهده می
کنید که بیشــتر مردم نسبت به پول
احساس بدی دارند ،زیرا بیشتر پول و
ثروت دنیا در دست  ۱۰درصد مردم
است.
تنهــا تفــاوت بین ســایر مــردم با
ثروتمندان این اســت که ثروتمندان
نســبت به دیگران به جــای این که
احســاس بدی به پول و ثروت داشته
باشند ،احســاس خوب از خودشان
نشــان می دهند و همین احســاس
خوب باعث می شــود که به وســیله
قانون جذب ثــروت ،ثــروت و پول
فراوانی وارد زندگیشان شود.
برای این که بتوانید با استفاده از قانون
جذب ثروت ،پــول و ثروت فراوانی را
جــذب کنید باید احساســات تان را
نسبت به پول تغییر بدهید .باید ریشه
بد احساســات تان را از بیــن ببرید.
باید احساســات خــوب را جایگزین
احساسات بد کنید.
چرا قانــون جذب ثــروت کار
نمیکند؟
یکی از بــزرگ ترین دالیلی که باعث
می شود قانون جذب ثروت کار نکند
این است که بیشتر مردم نسبت به پول
احســاس بدی دارند ،اما دلیل اصلی
احساسات بد مردم نسبت به پول این
اســت که درباره پول و ثروت عقاید
منفی دارند .آن عقاید منفی از بچگی
درون ذهنشان ســاخته شده است.
همین موضوع باعث شــده است که
این افکار مخرب وارد ضمیر ناخودآگاه
شان بشود.
شاید بپرسید که منظور از عقاید منفی
یعنی چه؟ عقاید منفــی درباره پول
همان باورهای منفی اســت که باعث
می شود قانون جذب ثروت به درستی
برای شما کار نکند و شما را از ثروت
و پــول دور کند .عقایــد منفی مثل
"پول ما را از خدا دور می کند""،افراد
ثروتمند افراد خوبی نیستند""،آدم
های ثروتمند صادق نیستند"" ،پول
کثیف اســت"" ،پول باعث فساد می
شود" و…
اگر عقاید و باورتــان راجع به پول به
این صورت باشد مطمئن باشید ،نمی
توانید پول و ثــروت زیادی را جذب
کنید .برای این که با استفاده از قانون
جذب ثروت ،پول و ثروت فراوان وارد
زندگی تان شود باید عقاید و باورتان
را نسبت به پول عوض کنید.
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بانک و بیمه

بررسی انواع وام های فوری و شرایط دریافت وام

راحله شعبانی

وامدارشدن درکوتاه ترین زمان

روزنامهنگار

این وام در شرایطی خاص در کوتاهترین زمان ممکن به متقاضیان
تعلق میگیرد.
شــرایط دریافت وام فوری در بانک های مختلف ،متفاوت است
و مشتریان هر بانک با توجه به شرایط آمده در قوانین هر بانک
 2راه برای
دریافت فوری
وام وجود دارد:
وام فوری آنی
بانک ها و وام
خریدن یا همان
وام فروشی.
شرایط دریافت
وام فوری
داشتن ضامن
معتبر یا سند یا
سپرده است.
متقاضی وام
فوری میتواند
سپردهگذاری
کند و پول
بیشتری بهعنوان
وام فوری
دریافت کند .وام
فوری میتواند
وام خرید کاال،
وام ازدواج ،وام
مسکن ،وام
قرضالحسنه
و ...باشد با این
تفاوت که بانک
آن را سریعتر به
متقاضی تحویل
میدهد و غالباً
دوره بازپرداخت
کوتاهتری دارند

میتوانند از تســهیالت وام فوری بهرهمند شوند .معموال برای
بسیاری از افراد پیشآمده است که برای یک کار ضروری به دنبال
دریافت وام فوری باشند ولی با مراجعه به بانک های مختلف با این
جمله روبه رو میشوند که :وام فوری نداریم!

آیا وام فوری وجود دارد؟

ولی آیا واقعا بانک های خصوصی و دولتی وام فوری
ندارند و نمیتوان از هیچ روشــی برای تسهیالت
استفاده کرد؟ طبق بخشــنامههای مختلف بانک
مرکزی بســیاری از بانک های دولتی و خصوصی
موظف به ارائه تســهیالت فوری به مشتریان خود
هســتند و بانک ها نیز به اعطای تسهیالت فوری
بهشــرط تضمین مناسب و ســود متناسب با آن
عالقهمند هستند .در حقیقت وام فوری وامی است
که بانک ها در شرایط خاص و در زمان کوتاهی (۲
تا  ۳روز کاری) به متقاضیان پرداخت میکنند.
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 2راه برای دریافت فوری وام وجود دارد :وام فوری
آنی بانک هــا و وام خریدن یا همان وام فروشــی.
شــرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا
سند یا سپرده اســت .متقاضی وام فوری میتواند
سپردهگذاری کند و پول بیشتری بهعنوان وام فوری
دریافت کند .وام فوری میتواند وام خرید کاال ،وام
ازدواج ،وام مسکن ،وام قرضالحسنه و ...باشد با این
تفاوت که بانک آن را ســریعتر به متقاضی تحویل
میدهد و غالبــاً دوره بازپرداخت کوتاهتری دارند.
راه دیگر دریافت فوری وام ،خرید وام اســت که در
باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته میشود.
افرادی وجود دارند که باوجود ســپردهگذاری در
بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت
وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب
ســود ،وام خود را به فروش میگذارند .این روش
چون به نوعی دور زدن قانون محســوب میشود،
خطرهایی دارد و درخواســتکننده باید حسابی
احتیاط کند تــا در دام کالهبــرداران نیفتد .اگر
میخواهید با استفاده از تبلیغات وام فوری با سفته
یا وام فوری بدون ضامن یــا وام فوری فرهنگیان
وام بگیرید ،حتماً با فروشنده وام قرارداد محضری
تنظیم کنید که فروشــنده پــس از دریافت وام و
برداشــتن مبلغ مورد توافق ،بقیه مبلــغ وام را به
شما تحویل دهد .گرفتن چک یا سفته از فروشنده
بهعنوان ضمانت در زمان عقد قرارداد نیز ضروری
و اطمینانبخش است.

سواالت متداول درابره وام فوری
حداکثر مبلغ وام فوری چقدر است و
شرایط باز پرداخت آن چگونه است؟
وام فوری تا سقف یک میلیارد تومان در
برخی از بانک ها پرداخت میشود .نرخ سود در بانک
ها باهم متفاوت است .مدت بازپرداخت وام فوری
در بانک ها متفاوت و در باز ه زمانی  ۴۸ ،۳۶و حتی
 ۶۰ماهه است.
آیا وام فوری را می توان بدون سپرده
گذاری دریافت کرد؟
بله .اگر متقاضی ســند یــا ضامن معتبر
داشته باشــد ،بانک بدون سپردهگذاری  ۴۸تا ۷۲
ساعت به او وام فوری پرداخت میکند.
از کدام بانک می توان وام با ســود
کمتر بگیریم؟
بانک های زیادی هســتند کــه در ازای
پرداخت وام فوری ،ســود  ۲یــا  ۴درصد دریافت
میکنند .در جدول های باال مقایسه و نتیجهگیری
کنید.
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در جدول زیر تعدادی از ابنک هایی که وام فوری بدون نیاز به سرپده ارائه یم کنند
به قرار زیر است
نام بانک و طرح های آن ها

سود

ترنج کارت آینده
کارگشای آینده
خرید کاالی اقتصاد نوین
حاتم انصار
تجارت
همراه فرهیختگان بانک توسعه
تعاون
حواله حکمت ،حکمت ایرانیان
فیروزه دی
انتخاب رفاه ،رفاه کارگران
یاس بانک سینا
سپهر بانک صادرات
ملی
ملت
پارسیان

%16
%18
%18
%15
%18
%18
%14
%7
%15
%18
%15
%18
%12
%18

حداکثر زمان نوع ضمانت
بازپرداخت
(ماه)
رسمی
36
رسمی
36
رسمی
36
رسمی
48
رسمی
36
رسمی
48
30
36
36
36
36
36
36
36

سقف وام
(میلیون
تومان)
50
20
50
50
10
100

30
رسمی
اعتبار شغلی 30
50
رسمی
20
رسمی
20
رسمی
50
رسمی
50
رسمی
30
رسمی

در جدول زیر نیز ابنک هایی آمده اند که نیاز به سرپده گذاری دارند:

نام بانک و طرح های آن

سود

طرح ارزینو اقتصاد نوین % 4

نوع ضمانت

مدت
بازپرداخت
(ماه)
مسدودی سپرده
36
مسدودی سپرده
۳۶

وام نقدی تجارت

%۲

طرح فردا تجارت
طرح مفید توسعه تعاون
طرح  ۲۴دی
طرح تامین رفاه کارگران
وام نقدی سامان
طرح آذین سینا
فوری شهر

% ۱۵

% ۱۸

۳۶
۳۶
۶۰
۳۶
۳۶
۳۶
۴۸

طرح نوید پارسیان

%۴

۶۰

%۲
%۲
% ۱۸
% ۲۱
%۵

سقف وام
(میلیون
تومان)
200
۶۰

یک میلیارد
مسدودی سپرده
۵۰
مسدودی سپرده
۵۰
مسدودی سپرده
۱۰۰
سند ملکی
یک میلیارد
مسدودی سپرده
۲۰۰
مسدودی سپرده
مسدودی سپرده و ضامن ۸۰
رسمی
ضامن رسمی و سند ملکی ۲۰۰

