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آموزش قوانین جذب پول
و ثروت ()۲

احساسات
مهم و ثروت ساز

برای این کــه بفهمیــد در حال جذب
خواسته هایتان هستید یا نه باید ببینید
که احساس تان خوب اســت یا بد .اگر
احساس خوبی داشته باشید نشانه این
است که به خواسته هایتان نزدیک می
شــوید .اما اگر دیدید که بد است دارید
از خواســته هایتان دور می شوید و باید
هرچه سریع تر احســاس تان را خوب
کنید .در زمینه قانــون جذب ثروت اگر
احساس تان به پول بد است باید احساس
تان را خوب کنید .قانون جذب ثروت یک
قانون ثابت در جهان است که با استفاده
از آن مــی توانید ثروت و پــول فراوانی
را جذب کنید .اگر اصــول قانون جذب
ثروت را بدانید و در زندگیتان پیاده سازی
کنید مطمئن باشید ثروت فراوانی وارد
زندگیتان خواهد شد.
یکی از مهم تریــن نکاتی که می توانید
با اســتفاده از قانون جذب ،ثروت و پول
فراوانی را جذب کنید این است که باید
عاشق کاری که انجام می دهید باشید یا
کاری را انجام بدهید که در واقع عاشقش
هستید.همیناحساسوحسخوبشما
باعث می شود که کارایی شما چندین و
چند برابر شود و ثروت جذب کنید .باید
در کسب و کارتان ایده های خوب داشته
باشید و ایده ها را به بهترین شکل ممکن
اجرا کنید .ایده زمانی به سمت شما می
آید که کارتان را دوست داشته باشید و از
صمیم قلب عاشق کارتان باشید .اگر در
کارتان عشق و عالقه وجود نداشته باشد
هیچ انگیزه و انرژی هــم وجود نخواهد
داشــت و همین باعث می شود که شما
از ثروت دور شــوید .اما یکی از قدرتمند
ترین راه ها برای جذب ثروت این است
که باید بابت هر پولی که وارد زندگی تان
می شود ،شکرگزار باشید .شما با استفاده
از شــکرگزاری قوی ترین ارتعاش را به
کائنات ارســال می کنید .پس از همین
االن تصمیم بگیرید کــه بابت هر پولی
که وارد زندگیتان میشود شکرگزاری
کنید .مطمئن باشــید اگر شکرگزاری
کنید ثروت و پول زیادی وارد زندگیتان
خواهد شد .هر اتفاق مالی خوبی برایتان
افتاد باید شکرگزار خدا باشید .باید بابت
تکتک معامالتی که انجام می دهید و
سود می کنید خدا را شکر کنید .باید بابت
هر چیز ارزانی که می گیرید یا هدیه ای
که دریافت می کنید خدا را شکر کنید.
شــکرگزاری قوی ترین ارتعاشی است
که به کائنات ارسال می کنید .مطمئن
باشید اگر همین قانون شکرگزاری را به
درستی و از ته قلب انجام بدهید ،پول و
ثروت فراوانی وارد زندگی تان می شود.
یکی دیگر از قوانین جذب ثروت برای این
که بتوانید پول و ثروت بیشتری را جذب
کنید این است که باید پولتان را دوست
داشته باشــید .پول مقدس است .یکی
از بزرگ ترین دالیلی که باعث میشود
ثروت و پول فراوان وارد زندگیتان نشود،
دوست نداشتن پول است .ما در الیه های
زیرین مغزمان پول را دوســت نداریم و
همین باعث می شود که از پول و ثروت
دور شــویم و نتوانیم به درستی از قانون
جذب ثروت استفاده کنیم.
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بانک و بیمه

چگونه درباره بیمه خودرو اطمینان پیدا کنیم

راحله شعبانی

مسیرهای استعالم بیمه خودرو

روزنامهنگار

گاهی به هر دلیلی بیمهنامه دم دستمان نیست و نمیدانیم سررسید
بیمه رسیده است یا نه .گاهی اوقات هم پیش میآید که نماینده قبلی
به اشتباه و بدون هماهنگی با ما بیمهنامه را تمدید میکند و ما مجدد
برای پاسخ به
این سوال که
چگونه بفهمیم
خودرویی بیمه
دارد میتوانیم
از نماینده بیمه
خود بپرسیم
که پیگیری کند
و به ما اطالع
دهد .اما بهترین
و راحت ترین
راه ،استعالم
از سامانه
هدایت و نظارت
الکترونیکی بیمه
(سنهاب) است.
با استعالم از
این سامانه
شما میتوانید با
ورود اطالعات
متعددی،
درخصوص
داشتن یا
نداشتن
بیمهنامه خودرو،
شرکت بیمه و
تاریخ سررسید
آن باخبر شوید

درخواســت تمدید آن را میدهیم .در این زمان ها چگونه بفهمیم
ماشین بیمه دارد یا خیر ؟ در این مقاله با چند روش آشنا خواهید شد
که به راحتی آب خوردن اطالعات مد نظر را به شما می دهد.

استعالم صحت بیمهانمه

برای پاســخ به این ســوال که چگونــه بفهمیم
خودرویی بیمه دارد میتوانیــم از نماینده بیمه
خود بپرسیم که پیگیری کند و به ما اطالع دهد.
اما بهترین و راحت ترین راه ،اســتعالم از سامانه
هدایت و نظارت الکترونیکی بیمه (سنهاب) است.
با استعالم از این سامانه شــما میتوانید با ورود
اطالعات متعددی ،درخصوص داشتن یا نداشتن
بیمهنامه خودرو ،شــرکت بیمه و تاریخ سررسید
آن باخبر شوید .اطالعاتی که شما میتوانید برای
استعالم استفاده کنید عبارت است از:
کد یکتــای بیمهنامه :از ســال  97روی تمام
بیمهنامههای شخص ثالث یک کد یکتا درج شده
اســت .این کد برای هر بیمهنامه منحصر به فرد
است .با اســتفاده از این کد و کد ملی بیمهگذار
میتوانید از ســامانه سنهاب اســتعالم بیمهنامه
خود را دریافت کنید.
شماره و شرکت بیمه :اگر بدانید که بیمه خود
را از کدام شرکت بیمه خریداری کردهاید و شماره
بیمه را هم بدانید ،مشکل حل است! میتوانید با
مشخص کردن شــرکت بیمه ،درج شماره بیمه،
شماره تلفن همراه و کد ملی بیمهگذار ،استعالم
بیمهنامه خود را دریافت کنید.
حاال اگر از کد یکتا و شــماره بیمه خود اطالعی
نداشته باشیم چگونه بفهمیم  ،خودرو بیمه دارد
یا خیر؟! روش فوق بیشــتر برای استعالم صحت
بیمه نامــه کاربرد دارد و ممکن اســت برای این
که بفهمیم خودرو بیمه دارد همیشــه کاربردی
نباشد .در بیشترمواقع با این شرایط مواجه ایم و
ممکن است هنگام دریافت استعالم ،درخصوص
اطالعات بیمهنامه خود چیزی ندانیم .در این زمان
ها باید از روش دیگری برای اســتعالم از سنهاب
استفاده کنیم.

استعالم از سهناب اب کد میل

مراحل دریافت استعالم ســوابق بیمه خودرو با
داشتن کد ملی ب ه صورت زیر است:
درخواست ثبت استعالم جدید :در
ابتــدای کار با  2گزینه ثبت اســتعالم
جدیــد و پیگیــری اســتعالم مواجه
میشویم .چون ما میخواهیم درخواست استعالم
ثبت کنیم باید روی گزینه ثبت اســتعالم جدید
کلیک کنیم.
تایید ماده  24قانون ارتقای سالمت
نظام اداری :در این بخش از ســامانه
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سنهاب شما از ماده  24قانون ارتقای سالمت نظام
اداری مطلع میشوید .با تایید این بخش به مرحله
بعدی و دریافت استعالم وارد میشوید.
انتخاب رشته بیمه مورد استعالم:
در این مرحله باید مشــخص کنید که
میخواهید اســتعالم بیمه شــخص
ثالث را دریافت کنید یا بیمه بدنه .با اســتفاده از
این نوع از اســتعالم میتوانید اســتعالم هر دو
نوع بیمه خودرو را دریافت کنید.
اطالعات اســتعالم کننده :در این
قســمت با ورود اطالعــات الزم درباره
بیمهگذار اعم از کد ملی ،تاریخ تولد و…
باید مراحل دریافت استعالم را تمام کنید .پس از
آن بایــد منتظر بمانید که از طرف این ســامانه،
 SMSکد تأیید اطالعات واردشده برای شماره
بیمهگذار ارسال شود .در این مرحله ثبت استعالم
شــما به پایان رســید .برای پیگیری اســتعالم
ثبتشده خود باید روی دکمه «پیگیری استعالم»
کلیــک تا نتیجه اســتعالم درخواســتی خود را
مشاهده کنید.
پیگیری استعالم و دریافت نتیجه
مورد انتظار :پس از پیامک اول ،پیامک
دیگری حــاوی کد پیگیری اســتعالم
ثبتشده دریافت میکنید .با ورود این کد پیگیری
و کد ملی بیمهگذار میتوانید استعالم درخواستی
خود را دریافت کنیــد .در پایان به اطالعات مورد
نیازی که به دلیل آنها اقدام به استعالم کردید،
دست پیدا کنید.
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بیمهانمهمان تقلیب است یا نه؟!

این روزها در صنعت بیمه افــراد زیادی فعالیت
میکنند .ممکن است در این بین افرادی سودجو
اقدام بــه فــروش بیمهنامههای تقلبــی کنند؛
ی که بیمهنامه از ســوی شــرکت بیمه
بهطــور 

وام سهام عدالت ،چقدر و چگونه؟
بانکهای ملی و تجارت از  ۲۵بهمن به شکل الکترونیکی
و بدون مراجعه به دارندگان ســهام عدالــت ۵۰ ،درصد
ارزش این ســهام را وام می دهند .مدت زمان بازپرداخت
این تسهیالت سه ساله است .هیچ گونه مدرک یا ضامنی
غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این
وام خواهد شد.
بانک ملی به صورت آزمایشــی از مرداد امسال پرداخت
تسهیالت به سهامداران عدالت را شروع کرده و آماده است

تا از بستر الکترونیکی برای پرداخت این تسهیالت استفاده
کند که نیازی به مراجعه به بانک هم ندارد .مردم در این
زمینه تنها مدارک خود در سامانه ایوا را ارسال میکنند و
در کمترین زمان ممکن کارت اعتبــاری برای دارندگان
سهام عدالت صادر میشود .این تسهیالت سه ساله است
و نیاز به مدرک و ضامنی ندارد .متقاضیان اگر در بازه یک
ماهه این تسهیالت را تسویه کنند هیچ گونه کارمزدی از
آنها دریافت نمیشود .در سامانه زمرد بانک تجارت نیز

صادر نشــده و فاقد اعتبار باشــد .با اســتفاده از
سنهاب افزون بر این که به سؤال چگونه بفهمیم
خودروبیمه دارد پاسخ میدهیم ،میتوان فهمید
بیمهنامهای که خریداری کردهایم تقلبی یا اصل
اســت .البته ممکن است این ســامانه اطالعات
بیمهنامه شما را با تأخیر وارد کند و بالفاصله پس
از صدور بیمه ،قابل استناد نباشد.

بیمه داریم و خودمان خرب نداریم!

مواردی پیش میآید که نماینده قبلی بیمه ما به
اشــتباه و بدون اطالع ما ،بیمهنامه خودروی ما را
تمدید میکند به این امید کــه بعدا حق بیمه را
دریافت کند .ما هم بدون اطــاع از این موضوع
اقدام بــه تمدید بیمهنامه خــود از جای دیگری
میکنیم و متوجه میشــویم که بیمــه داریم و
خودمان خبر نداریم .در ایــن مواقع نیز میتوان
از استعالم ســنهاب اســتفاده کرد و متوجه شد
کــه بیمهنامه جدید از کدام شــرکت بیمه صادر
شــده اســت و اطالعات مختصری درباره آن به
دست آورد.

د یگراطالعات درج شده در استعالم
دریافیت از سهناب

افزون بر پاسخ به ســؤال چگونه بفهمیم خودرو
بیمه دارد ،اطالعات متعدد دیگری نیز در نتیجه
اســتعالم دریافتی از ســنهاب موجود اســت .با
دریافت این اســتعالم میتوانید از ســوابق بیمه
خودروی خود مطلع شــوید .میتوانید بفهمید
بیمهنامه خودروی شــما به نام چه کســی صادر
شده است .همچنین اطالعات دیگر نیز در نتیجه
استعالم سنهاب نهفته است که با دریافت استعالم
میتوانید متوجه آنها شوید .این سامانه فقط برای
جواب دادن به سؤال «چگونه بفهمیم خودرو بیمه
دارد؟» نیست!

به صورت غیر حضوری ثبت نام برای دریافت کارت اعتباری
سهام عدالت انجام میشود و نیازی به حضور در شعب بانک
تجارت نیست .بر حسب دستورالعمل ها ،کارت اعتباری
برای دارندگان ســهام عدالت ارائه خواهد شــد .نماینده
وزارت اقتصاد در این زمینه گفت :مدارک مورد نیاز مدارک
هویتسنجی اســت و بر اســاس هماهنگیها با سازمان
بورس ،این کارتها حداکثر ظرف یک هفته قابل استفاده
خواهد بود .موسوی با اشاره به متغیر بودن میزان اقساط
تصریح کرد :ارزش کارتهای اعتبــاری  50یا  60درصد
میزان دارایی ســهام عدالت افراد اســت و سازمان بورس
میتواند آن را بهعنوان وثیقه بگذارد ،از این رو پرداخت این
تسهیالت نیاز به ضامن ندارد.

