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 بیمه را شروع کرده بودمهای اولی که کار گردم به سالمیوقتی به گذشته خود بر

شناختم تا نمیهایی در آن زمان نبود یا من بیمه فروشخورم که چرا چنین کتابافسوس می

نیت عرض کنید این را با خلوص آنها را مطالعه کنم و از آنها نهایت استفاده را ببرم باور

امروز در های که ها، آموزشکالس ها،کنم اطالعاتی که امروز وجود دارد و کتابمی

، تبلیغات موجود است اگر آن زمانی که من بیمه صنعت بیمه و بازاریابی و فروش

توانستم بدست فروش شروع کرده بودم وجود داشت درآمدهای خیلی بیشتری می

توانستم رقم بزنم هرچند که تر و بهتری برای خود میبیاورم و زندگی به مراتب راحت

ام این فقط کالم من نیست تحقیق کنید و از همکاران با تا به امروز دلنشین زندگی کرده

سابقه خود نیز سؤال کنید ببینید آن روزها برای فروش یک بیمه چه مشقتی را باید 

ها کردند و یا اگر اطالعات و امکانات امروز در آن زمان وجود داشت چه کارتحمل می

خواستم دفتر می کنم روزی کهنمیتوانستند بکنند و چه درآمدهای کسب نمایند. فراموش می

متری نوساز وشیک در میدان  75یک ملک کار به شرکت بیمه متبوعم معرفی کنم 

در همان زمان دوستان و  میرداماد تهران مبلغ خریدش بیست و دو میلیون تومان بود.

همکارانی داشتم که در ماه بیش از یک یا دومیلیون تومان در همین صنعت درآمد 

داشتند یعنی بیش از پنج تا ده درصد ارزش آن ملک آن هم در شرایطی که اطالعات 

امروز نبود و فرهنگ بیمه این اندازه رشد نکرده بود حال تجسم کنید همین امروز که 

این کنید مبلغ آن ملک چقدر است و چه کسانی از فعاالن مطالعه می این کتاب را

 کنند. می صنعت همان پنج یا ده درصد یا بیشتر آن ارزش ملک را در ماه درآمد کسب

 روز و مطالعه وتوانم بگویم کسانی که با  داشتن اطالعات و دانش به جرأت می

که نقشه راه برای خود هستند کنند کسانی آموزش دیدن در این صنعت فعالیت می

اند. این مطلب را برایتان بیان کردم تا ارزش اطالعاتی که در این کتاب و تعریف کرده

 .مد نظر داشته باشیدها را بهتر و بیشتر درک کنید و ها و دورهها و کالسمطالعه کتاب

دیگر ویا های چه مبلغی را برای این کتاب یا کتاببه قیمت کتاب نظری بیندازید 

و حال به این فکر کنید که شما با این پرداخت  پردازیدیک کالس یا یک دوره می

 مقدمه



 

آورید و راحتی بدست میتجربه مؤلف را به ها تالش و فعالیت و مطالعه ونتیجه سال

      شوید و راحتی مطلع میاند بهانجام داده شسعی و خطاهایی که او و همکاراناز نتیجه 

 به کار بگیرید یا از اشتباهات دوری کنید.برای خود و در کار خودتان توانید آنها را می

دانید ارزش این اطالعات در زندگی شما چه میزان است؟ حال فکر کنید اگر آیا می

بدهید؟  توانستید انجامها میآوردید چه کارچندین سال پیش این اطالعات را به دست می

کنید در چه سن و سالی هستید ولیکن اگر در کتاب را مطالعه می دانم اکنون که ایننمی

دادید گشتید به دوران دبیرستان چه کارهایی را انجام میسن میانسالی هستید اگر برمی

 تان به این سؤال پاسخ بدهید. ؟ لطفاً در ذهندادید؟ چراو چه کارهایی را انجام نمی

ه بدانید در آینده چه برگشت را دارد ک مطالعه این کتاب در این زمان حکم همان

. گذشته است ،کاری را نباید انجام دهید. گذشتهد چگونه انجام بدهید و چه کاری را بای

ها تجربه و مطالعه و آموزش دیدن و فروش این اطالعات را بر اساس سالبیمه  منِ

این کتاب ام که در قالب ن در شغل نمایندگی بیمه کسب کردهآموزش دادن و کارکرد

دگان بیمه در .این مطالب هم اکنون توسط نماینکنمآن را تقدیم شما می بخشی از

ن گردد وفروش بسیار عالی و درآمد مناسبی  نصیب این عزیزاسراسر کشور اجرا می

 .شودشده و می

 :برانگیز را شروع کنیمبیاید با هم چند سؤال بحث

 ؟ هایی داریداز نظر مالی چه حق انتخاب 

 آیا هم اکنون گرفتاری مالی ندارید ؟ 

 ؟ کنیدنمیپنجه نرم وآیا هر ماه با مشکل مالی دست

 ؟ ایدخواستید بدست آوردهآیا واقعاً هر آن چیزی را که در زندگی می

کنید، ها و رویاهای خودتان که سالیان سال است با آنها زندگی میبه آرزو اًواقع آیا

 ؟ رسیدیا می ایدرسیده

 ؟ راحتی بازنشسته شوید و دیگر نخواهید کارکنیداید تا بهآیا آنقدر سرمایه جمع کرده

 ؟های بدهی درحال حاضر خود داریدای برای پرداختچه برنامه



 

  

 ؟بریدآیا از کار و زندگی خود لذت می 

آورید خاطر درآمد ناچیزی که هم اکنون در آن بدست میآیا این کار را فقط به 

 ؟توانید رها کنیدنمی

 اید؟آیا از روی بیکاری به این شغل و حرفه رو آورده 

 ؟اگر اتفاقی بیفتد و نتوانید کار کنید درآمد خود را دارید 

روز دوم صبح نویسم ساعت یازده و بیست و سه دقیقه امروز که این مطالب را می 

دومین روز از عید نوروز  عبارتیهزار و سیصد و نود و نه است بهماه سال یکفروردین

سال نود ونه است روزهای که باید معموالً به تفریح و دید و بازدید برای هموطنانم 

ام و خاطر ویروس کرونا در خانه نشستهاند ومن نیز بهنشین شدهبگذرد ولی همه خانه

پردازم و این ویروس نه تنها کشور من را بلکه سراسر جهان را درگیر به نوشتن می

 کارها و زندگی مردم را مختل ساخته است. وود کرده و کسبخ

کار و زندگی افراد را در وکردید که یک ویروس بنام کرونا تمام کسبباورمی اصالً

کردید که حتی گفتند باور میاگر برای شما می سراسر دنیا تحت تأثیر قرار بدهد؟ اصالً

   ؟ اصالً باور آنها معاشرت داشته باشیدتوانید عزیزان خود را مالقات کنید و با نمی

کردید که بعضی ؟ اصال باور میگذاری به دفتر شما مراجعه نکندکردید که هیچ بیمهمی

افراد از کار خود در یک طیف وسیع در سراسر دنیا بیکار شوند و نتوانند کسب درآمد 

ه نیاز پیدا کنید و برای هر این حد و اندازکردید که روزی به الکل در ؟ اصال باور میکنند

مصرف بارکردید که روزی نیاز به دستکش یکمی ؟ اصال باورلیتر آن این مبالغ را بپردازید

این وسعت داشته باشید و نیاز به ماسک زدن برای رفتن به بیرون از خانه داشته در 

به تفریح و کردید که بتوانید درخانه بمانید و سرکار نروید و ؟ اصال باور میباشید

کرد که روزی ای در هر صنفی باور می؟ اصال هیچ فروشندهوگذار نپردازیدگشت

هیچ فروشی نداشته باشد. بله همه این موارد اتفاق افتاد و  مشتری سراغ او نرود و

امروز  نمودیدبسیاری از شما دوستان با چشم خود آن را دیدید و لمس کردید و تجربه 

آورم بیش از یک ماه است که ویروس ناقابل ته تحریر در میکه این کتاب را به رش

کرونا کشور عزیزم ایران و سراسر جهان را درگیر خود نموده است و اقتصاد جهان را 



 

بریم و من نیز دفترم را به سر میبهها تحت تأثیر وجود خود قرار داده است همه در خانه

تأثیر این ویروس عید نوروزمان تحت کنمدنبال میام و کارهایم را از منزل منزل منتقل نموده

توانیم به دید و بازدید عزیزانمان برویم مسائلی که اگر حتی نمی کرونا قرار گرفت و

کنیم و اعتقاد داشتیم با پیشرفتی  کرد محال بود آن را باورروزی کسی برایمان بازگو می

ولی خود شما آن را از نزدیک ممکن است که  علم  در این زمان دارد چنین چیزی غیر

تجربه کردید و اسناد و مدارکی که از این روزها برای آیندگان باقی خواهد ماند گواه 

کنید سالیان زیادی از این مطالب است. شاید امروزی که شما این کتاب را مطالعه می

ی ایم گذشته باشد و علم و دانش پیشرفت بسیار زیاداین روزهای که ما تجربه کرده

خواهم این را بازگو کنم در همین زمان هم پیشرفت علم و دانش در کرده باشد ولی می

تأثیر چیز را تحتحد خود خیلی خوب است ولی یک ویروس ناقابل کوچک همه

آینده برای  خود قرار داده است این شرایط امروز برای ما اتفاق افتاد و امکان دارد در

های جهانی کشورها و همانطور که در گذشته جنگشما به نوعی دیگر اتفاق بیفتد 

تأثیرخود قرار دادند و در صد سال گذشته بیماری وبا و طاعون در ها را تحتملت

کشور عزیزم شیوع پیدا کرد. این مطالب را بیان کردم که به شما عزیزان بگویم وقت آن 

ه، آینده نامعلوم رسیده که با یک نقشه راه مناسب خودتان را آماده کنید برای آیند

تر تر و مناسبدیگری که از هم اکنون باید خود رابرای آن ساخت تا بتوان راحت

 زندگی کرد. 

 : کنمتر و معطوف به موضوع کتاب را مطرح میهای ویژهحال سؤال

سازی و فروش در آن به مراتب از اگر به این نتیجه برسید که این صنعت و تیم

دانید چگونه در آن تر و بهتر است میروزه امنفروش یک بورس، امالک، یا خرید و

 ؟ های بیشتری داشته باشیدفعالیت کنید و فروش

رسانید دوستان دانید هم اکنون که شما در یک روز چند بیمه به فروش میآیا می

شما و همکاران شما با همین مجوزی که در اختیار شماست در روز چند ده یا چند 

 ؟ رسانندوش میصد بیمه به فر

 دانید چگونه باید کارشناس فروش استخدام کنید؟ آیا می



 

  

 ؟ دانید چگونه باید حق و حقوق کارشناس فروش را پرداخت کنیدآیا می

 ؟ دانید چگونه باید تیم فروش بسازیدآیا می

 دانید چگونه باید تیم فروش خودتان را مدیریت کنید؟ آیا می

 آید چگونه برخورد کنید؟ های که به وجود میدانید با چالشآیا می

 ؟دانید چگونه درآمد ماهیانه و سالیانه خود را افزایش بدهیدآیا می

 های فروش خود را افزایش بدهید؟ توانید بازاردانید از چه روشی میآیا می 

 ای را بیشتر و بیشتر کنید؟ دانید چگونه فروش هر محصول بیمهآیا می

 اطالعات و دانش خود و کارکنان خود را افزایش دهید؟ دانید چگونه باید آیا می

 از پس همه کارها بربیاید؟  توانیدتنهایی نمیدانید شما بهآیا می

خواهید یک کار عالی با درآمد عالی با یک دفتر شیک و عالی و زندگی عالی آیا نمی

 ؟داشته باشید

 خواهید بیشتر استراحت کنید و بیشتر درآمد کسب کنید؟ آیا نمی 

 خواهید به ورزش و تفریح بپردازید و درآمد کسب کنید؟ آیا نمی

 دانید بهترین راهکار برای جذب افراد چیست؟ آیا می

 کنند؟ دانید چطور همکاران شما کارمزدهای میلیاردی دریافت میآیا می

 د غلبه کنید؟ های خودانید چطور بر ترسآیا می

ای خود چه قابلیت و نکات کلیدی را راه کردن اوضاع کار بیمهدانید برای روبهآیا می

 نیاز دارید؟ 

دانید چطور مجموعه تحت امر خود را رهبری کنید و آن را گسترش بدهید و آیا می

 ؟ به آنها خدمت کنید

 ؟ رودسازی فقط کسب پول است یا فراتر از مسائل مالی میآیا تیم

 ؟ دانید چگونه باید از زیر مجموعه خود محافظت کنیدآیا می

 ؟ ای توانمند باقی بمانیدکار بیمهودانید چگونه باید در این کسبآیا می

دانید با همین مجوزی که در اختیار شما هست در همین شغلی که شما در آن آیا می

؟ کنندمیلیون تومان درآمد کسب میدوستان و همکاران شما ساعتی چند کنید فعالیت می



 

بینیم وضعش زیاد جالب خود بگویید ای بابا ما هرکه را در این شغل می شاید برای

تعداشان هم زیاد است.  نالند. حق با شماست چون این افراد وجود دارند ونیست و می

ندارند های که هیچ نقشه راهی برای فعالیت خود ولی این افراد چه کسانی هستند همان

شوند همان کسانی که در همان کسانی که هر روز به امید خدا بر سر کارشان حاضر می

کنند همان کسانی که در کتاب یا یک کالس آموزشی را تجربه نمیطول سال حتی یک 

گذاران نزد آنها بروند همان کسانی که نه مانند که بیمهند و منتظر مینشینخود می دفاتر

طور صحیح اطالعاتی دارند و از فروش و نه از تبلیغات معموالً بهاز بازاریابی نه 

اند و کنند بله آنها از همین دسته هستند افرادی که وارد این صنعت شدهاستفاده هم نمی

دهند ساز شعار میی بالقوه پولی عمرشان علیه یک حرفهخورند و بقیهشکست می

شان در پرسیدن سؤال مناسب در ابتدای ها خودشان باید بابت کوتاهیدرحالی که آن

ای بگیرند یک دفتر کنند باید یک مجوز بیمهکسانی که فکر میکار و فعالیت سرزنش شوند 

اش را ایگذار بیاید و کارهای بیمهداشته باشند و بنشینند تا بیمه و یک کامپیوتر و لوازم

گویند پارتی کار درآمد دارد می انجام بدهند اگر به آنها بگویید که فالنی این قدر از این

کند، با مسئولین شعبه و شرکت با هم هستند، یا در فالن شهر است و وبند میدارد، زد

اید و اید و هم شنیدهکنند ولیکن انصاف داشته باشید هم دیدههزار دلیل دیگر ردیف می

مین مجوزی که هم از نزدیک با آنها آشنا هستید بسیاری از همکارانمان هستند که با ه

همین بازاری  کنند و درمن و شما داریم در ماه و سال درآمدهای بسیار عالی کسب می

کنیم آنها کنند و همین شرایطی که ما تجربه میکنیم آنها نیز فعالیت میکه ما فعالیت می

کنیم در همان شهر می تر از آن در همان شهری که ما فعالیتمهم کنند ونیز تجربه می

کنند ولی پدر بهانه بسوزد ما برای توجیه اعمال و رفتار خودمان هزاران بهانه لیت میفعا

بار محض رضای خدا دست از خواهیم قبول کنیم که یکهیچگاه نمی تراشیم ومی

ها و ها و کالسهای مفید و گذراندن دورهبهانه تراشی برداریم و با مطالعه کتاب

برد تا از راه سعی و خطا و تجربه نکردیم و زمان می ها آنچه را که بلد نیستیمآموزش

 .به آن برسیم را یاد بگیریم و به کار ببندیم



 

  

 درت شده و عملی را های اثباپردازد و پاسخها میتک این پرسشاین کتاب به تک

 پیشرفت کنید.  دهد تا با کمک آنگذارد. همچنین ابزارهایی به دست شما میاختیار شما می

. هیچ وضعیتی تان استب راهنمای ساده آسان فهمی برای شما و عزیزانکتااین 

سازی فرصتی است تیم ،زمان دیگری بیش از هر ،ولی امروز ؛ثابت و همیشگی نیست

دست دارید که مقصد آن  شما نقشه راهی در ،مشروع و مجاز برای ثروت آفرینی کامالً

 موفقیت شگرف است. 

تجربه و آموزش  ،مطالعه ،تفکراید حاصل دو دهه فعالیت، کتابی که در دست گرفته

است کنید به خودتان مربوط است. اینکه با این اطالعات چه کار میبیمه در صنعت 

های اولی که کار بیان کنم اگر این اطالعات در سالخواهم یک چیز را ولی اجازه می

این کتاب را مانند ا خطرسید و به جای سعی و یمه را شروع کرده بودم به دست میب

های بسیار زیادی در نصف زمان به توانستم موفقیتکردم میخواندم و مطالعه میمی

انید و در عمل پیاده شما دارید آن را بخو ولی دست بیاورم من این نقشه راه را نداشتم

 .کنمفروش تضمین میبیمه تان را منکنید موفقیت

 


