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آموزش قوانین جذب پول
و ثروت ()1

قانون جذب چیست؟

از این هفته با مبحث شــیرین جذب
پول با شــما مخاطبان گرامی همراه
خواهیم بود .امید اســت روز به روز بر
ثروت و دارایی تک تک شــما عزیزان
افزوده شود.
قانون جذب؟
قانون جذب یک قانون ثابت در جهان
است که همیشــه و همه جا در حال
عمل کردن اســت .البته بهتر اســت
بگویم قانون جــذب یک قانون ثانویه
است و قانون اصلی قانون ارتعاش نام
دارد .شما اگر قانون جذب را باور دارید
یا ندارید ،همیشــه و همه جا در حال
اســتفاده از این قانون هستید .یعنی
شما همیشه از این قانون استفاده می
کنید و این قانــون برای همه در حال
عمل کردن اســت .خیلی از افراد فکر
می کنند که قانون جذب وجود ندارد
ولی عمال از آن استفاده می کنند .پس
بهتر است از قانون جذب برای رسیدن
به خواســته ها و آرزوهایتان استفاده
کنید .همان طور که گفتم قانون اصلی
قانون ارتعاش است .یک تعریف ساده
از قانون ارتعاش این است که ذهن شما
همیشــه و همه جا در حال فرستادن
ارتعــاش به کائنات و جهان هســتی
است .یعنی ذهن شــما یک ماشین
فرستنده و گیرنده ارتعاش است .افکار
شما یک ســری انرژی و ارتعاش دارد
که به کائنات و جهان هستی فرستاده
می شود .افکار به دو دسته تقسیم می
شود -۱ :افکار مثبت  -۲افکار منفی
افکار مثبت ارتعاش مثبت به کائنات
و جهان هســتی می فرستد و شما را
به خواســته و اهداف تان نزدیک می
ال اگر بابت درآمدی که دارید
کند .مث ً
شکرگزار هســتید در حال فرستادن
ارتعــاش مثبت به کائنات هســتید.
همین ارتعاش مثبت باعث می شــود
ثروت بیشــتری را جذب کنید .افکار
منفی باعث فرســتادن ارتعاش منفی
به کائنات و جهان هســتی می شود
و شما را از خواسته و هدفی که دارید
ال اگر بــه بی پولی و
دور میکنــد .مث ً
نبود شــغل فکر می کنیــد در حال
فرســتادن ارتعاش منفی به کائنات و
جهان هستی هستید و کائنات چنین
شرایطی را وارد زندگی تان می کند .اما
بین قانون جذب و قانون ارتعاش یک
رابطه وجود دارد و آن هم این است که
قانون جذب ارتعاشاتی را که به کائنات
می فرستید ســازمان دهی می کند.
دقیقا کار اصلی قانون جذب این است
که طبق ارتعاشی که می فرستید شما
را به خواســته و هدف تان نزدیک یا
دور می کند .اما نکته بسیار مهم این
جاست ؛برای این که بفهمید در حال
فرســتادن ارتعاش منفی و مثبت به
کائنات هستید باید به احساسات تان
توجه کنید.
احساســات در قانون جــذب مانند
یک قطب نما عمل مــی کنند یعنی
با اســتفاده از احساســات میتوانید
بفهمید در حال جذب خواسته هایتان
هستید یا ناخواسته هایتان.
ممکن اســت این سوال برایتان پیش
بیاید که چطور می توانیم با استفاده از
احساسات بفهمیم چه چیزی را جذب
می کنیم؟ به این سوال در مطلب بعد
پاسخ خواهیم داد.
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بانک و بیمه

راحله شعبانی

روزنامهنگار

معموال همزمان
با فرا رسیدن
سال جدید
بسیاری از
خانوادهها در
تکاپوی ایجاد
تغییر و تحوالت
در منزل خود
هستند .از خرید
هرگونه لوازم
منزل مانند لوازم
آشپزخانه و لوازم
صوتی گرفته تا
فرش و مبلمان
به احتمال زیاد در
فهرست تغییر
قرار میگیرند.
اگر تصمیم به
انجام چنین
کاری دارید اما از
نظر مالی شرایط
مطلوبی ندارید،
قطعا استفاده از
تسهیالت بانکی
با در نظر گرفتن
شرایط تان
به شما کمک
شایانی خواهد
کرد

وام حداقلی برای لوازم خانگیگران!
با توجه به شرایط اقتصادی این روزها اگر درآمد قابل قبولی نداشته
باشــید برای نونوار کردن منزل تان ناچار به دریافت وام خرید لوازم
خانگیخواهیدبود.بانکهاوموسساتمالیواعتباریبراساسضوابط
داخلی خود ،بابت خرید کاالهایی که به طور مداوم استفاده می شوندو
طول عمر مفید مورد انتظار آن ها حداقل یک سال است تسهیالت
اعطا می کنند .این کاالها باید فرایند ساخت ،تولید و مونتاژشان در
داخل کشور انجام شده باشد .تسهیالت فروش اقساطی این بانک ها

معادل  ۸۰درصد پیش فاکتور تا سقف قوانین داخلی خودشان است.
اگر چه این سقف بسیار کوتاه و در برخی موارد 1.5میلیون تومان است
که برای قیمت های این روزهای لوازم خانگی چیزی در حد شــوخی
محسوب میشود .اقساط مساوی و مدت بازپرداخت حداقل  ۳۶ماه و
در بعضی موارد تا پنج سال است .داشتن سپرده از جمله شرایط الزم
برای دریافت وام است .بر اساس این قانون افرادی که بیش از یک سال
از تاریخ افتتاح حساب آنها در این بانک میگذرد  ،در اولویت هستند.

ابنکمیل

بانک ملی بر خالف سایر بانکها شرایط سادهتری را
برای ارائه تسهیالت خود به متقاضیان در نظر گرفته
است و تقریبا به میزان دو برابر سایر بانکها به مشتریان
خود وام میدهد .به این منظور کافی است یک برگ از
پیش فاکتور کاالی خریداری شده را که ساخت داخل
است  ،به بانک ارائه دهید .سپس وام مورد نیاز خود را
به راحتی دریافت کنید .اقساط تسهیالت بانک ملی
به صورت سه ساله و با ســود  ۱۲درصد از متقاضیان
دریافت میشود.
مدارک مورد نیاز دریافت وام خرید کاال
این مدارک تقریبا در سایر بانک ها به همین صورت
است:
یک قطعه عکس متقاضی
دو عدد تمبر مالیاتی که باید از بانک تهیه شود.
اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامن/ضامنین
معرفی ضامن /ضامنین معتبر و مورد قبول بانک
اصل و کپی فیش حقوقی و مستندات شغلی ضامن/
ضامنین
اصل و کپی کارت ملی متقاضــی و ضامن/ضامنین
(متن و ظهر )
فیش حقوقی متقاضی با ذکر میزان حقوق ،مستندات
شغلیمتقاضی
یک برگ پیش فاکتور خرید کاالی تولید داخل شامل
یخچال ،فریزر ،اجاق گاز ،تلویزیــون ،ضبط صوت،
رایانه ،ماشــین لباس شــویی ،فرش ،مبلمان ،چرخ
خیاطی و…. .

ابنکتجارت

بانک تجارت نیز مانند بانک ملی تسهیالت خود را در
ازای خرید لوازم خانگی با برند داخلی به متقاضیان خود
اعطا میکند .عالوه بر لوازم خانگی ،کاالهای دیگری
مانند دوچرخه ،رایانه ،لپ تــاپ و چرخ خیاطی نیز
در فهرست اقالم مشمول قرار دارد .مدت بازپرداخت
تسهیالت حداکثر  ۳۰ماه است .متقاضی تسهیالت
الزم است در حوزه فعالیت شعبه باشد و تقاضای خود
را در برگ درخواست مربوطه تنظیم و به شعبه ارائه
کند .بانک تجارت مشــتریان ارزنده یا متقاضیانی را
که از طریق آنها معرفی شده باشند ،کارکنان نهادها،
سازمانها و موسسات دولتی که اغلب فعالیت بانکی

خود را نزد بانک تجارت متمرکز کردهاند  ،در اولویت
دریافتتسهیالتقرارمیدهد.حداکثرتسهیالتقابل
پرداخت به هر متقاضی به منظور خرید یک یا بیش از
یک نوع از کاالهای مصرفی با دوام در مجموع مبلغ ۱۵
میلیون ریال است.

ابنکصادرات

لوازم خانگی تنها گزینه موجود در فهرست کاالهای
مشمول وام لوازم خانگی بانک صادرات هستند .شرط
دریافت این وام ،مانند سایر بانکها این است که کاالی
مدنظر حتما از تولیدات داخلی باشد .کاالی مصرفی
باید نو و دست اول باشد .عالوه بر این الزم است میزان
حقوق و مزایای متقاضی وام خرید کاال و ضامن وی
حداقل معادل دو برابر قسط ماهانه تسهیالت بانکی
باشــد .ارائه پیش فاکتور خرید کاال که در آن مهر و
نشانی فروشنده رســمی کاال و نمایندگیهای مجاز
تولیدکننده کاالهای داخلی ثبت شده ضروری است.
مبلغ تســهیالت مدنظر در وجه فروشنده کاال صادر
میشود.

ابنکگردشگری

بانک گردشگری نیز مانند سایر بانکهای دیگر یک
سری شــرایط عمومی را برای اعطای تسهیالت به
متقاضیان در نظر گرفته است از جمله اینکه کاالی
مدنظر باید تولید داخل باشد و دیگر اینکه الزم است
چک وام در وجه فروشــنده کاال صادر شــود .بانک
گردشــگری نیز مانند بانک صادرات برخی شرایط
عمومی را برای دریافت وام لوازم خانگی برای متقاضیان
تعیین کرده است .به عنوان مثال میزان حقوق و مزایای

روش جایگزینی کارت ملی به جای دفترچه بیمه
ل  99در تمام شعب
صدور دفترچه درمانی از اول اســفند سا 
و کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی متوقف خواهد شد.
تمام افراد تحت پوشش این ســازمان میتوانند با ارائه کارت
ملی ،شناســنامه یا جلد دفترچه درمانــی در اختیار خود ،از
خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند.
در نتیجه در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و
درمانی الزامی به ارائه دفترچه درمانی از ســوی بیمار نیست.
تمامبیمهشدگانومستمریبگیراناصلیوتبعیبرایتسهیل
دریافت خدمات درمانی میتوانند با مراجعه به ســایت این
سازمان به نشانی  eservices.tamin.irبرای ایجاد حساب
کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه
(موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام کنند .تمام بیمهشدگان در
صورت ایجاد حساب کاربری میتوانند خالصه سوابق درمانی
خود را با مراجعه به سامانه ذکر شده در پنجره مخصوص بیمه

شدگان مالحظه کنند .تمام بیمهشدگان و مستمری بگیران
اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی میتوانند برای
استعالم استحقاق درمان از طریق یکی از روشهای زیر اقدام و
از پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل کنند:
روش  :۱مراجعه به سایت  ،medical.tamin.irورود کدملی
و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش :۲شمارهگیری  ، *۴*۱۴۲۰#انتخاب گزینه( ۱استعالم
اعتبار درمانی) ،ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه
درمان
روش :۳شمارهگیری  ، *۴*۱۴۲۰*۱#ورود کدملی و مشاهده
وضعیت پوشش بیمه درمان
روش  :۴استفاده از اپلیکیشن موبایل ،مراجعه به سایت pwa.
 ،tamin.irورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش  :۵شــمارهگیری  ، *۱۶۶۶#انتخــاب گزینــه ۱

متقاضی و ضامن وی حداقل باید معادل دو برابر میزان
قسط ماهانه تسهیالت باشد.اکنون بانک گردشگری
مبلغ  ۴میلیون تومان را برای وام خرید لوازم خانگی در
نظر گرفته است .برخالف بانک ملی ،در صورت دریافت
تسهیالت این بانک باید مبلغ وام خرید کاال را ظرف
مدت دو سال بازگرداند و سود در نظر گرفته شده برای
این تسهیالت  ۱۴درصد است.

ابنکملت

هم اکنون سقف وام خرید کاال که بانک ملت به منظور
خرید لوازم خانگی اختصاص داده اســت  ۴میلیون
تومان است .همچنین شرایط بازپرداخت اقساط این
وام نیز با توجه به حداکثر عمر مفید اموال خریداری
شده بررسی و مشخص میشود.

جمعبندی

معموال همزمان با فرا رسیدن سال جدید بسیاری از
خانوادهها در تکاپوی ایجاد تغییر و تحوالت در منزل
خود هستند .از خرید هرگونه لوازم منزل مانند لوازم
آشــپزخانه و لوازم صوتی گرفته تا فرش و مبلمان به
احتمال زیاد در فهرســت تغییر قرار میگیرند .اگر
تصمیم به انجام چنین کاری داریــد اما از نظر مالی
شــرایط مطلوبی ندارید ،قطعا استفاده از تسهیالت
بانکی با در نظر گرفتن شرایط تان به شما کمک شایانی
خواهد کرد .همانطور که در باال نیز اشــاره شد ،این
تسهیالت فقط به منظور خرید کاالهای تولید داخل
واگذار میشود و بازپرداخت تسهیالت نیز با توجه به
بانکی که ازآن وام خــود را دریافت کردهاید ،متفاوت
خواهد بود.

(استحقاقسنجی) ،ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش
بیمه درمان
در مواردی که بیمهشده بر اساس نتایج دریافتی از روشهای
فوق یا اعالم مراکز درمانی ،فاقد اســتحقاق درمان است ،در
صورت اعتراض میتواند موضوع را از طریق ســامانه ۱۴۲۰
پیگیریکند.
ارائه خدمات درمانی در بخش بستری در مواردی که نوزاد فاقد
کدملی باشد ،تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص کدملی به
نوزاد (حداکثر تا یک ماه پس از تولــد) از طریق کدملی مادر
امکانپذیر است .چنان چه از تاریخ ۱۱۲/ ۱۳۹۹/و بعد از آن،
برخی از بیماران با دفترچه درمانی خود به پزشک مراجعه کنند،
پزشک میتواند در صورت نبود امکان نسخهنویسی الکترونیک،
مانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران برای تجویز خدمات
پزشکی استفاده و برگ مخصوص پزشک را مانند گذشته به
مدیریت درمان استان ارسال کند .در صورت عدم نسخهنویسی
الکترونیک ،بیمار میتواند نســخه کاغذی پزشک معالج را
به داروخانهها یا موسســات پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه و
خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

