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 1بیمۀ باران و شوق پرواز رفیع

 حسین عبده تبریزي 

 

 اقتصاد ایران و مشکل قراردادهاي بلندمدت 

 لیبه دل  ی،طیشرا   نیهمراه است. در چن  اری بس  يهاکه اقتصاد کالن با چالش  میدانیو م  میدار  یمگان بر مشکالت کشور آگاهه

مشکالت   نماید.اي از اقتصاد ایران بسیار دشوار میعرصهبلندمدت در هر  ریالی    يانعقاد قراردادها  ،و نرخ تورم باال  ینگیرشد نقد

بلندمدت تنظیم قرارداد که کند . هر جا که ویژگی محصول مالی ایجاب میشودیمحدود نم زندگی ۀمیبلندمدت به ب يقراردادها

بلندمدت بنگرید،   يهایدر خلق بدهدولت    ۀبست  نگاه کنید، به دستِ  یبازنشستگ  يهاوقصندکند. به وضعیت  یشود، مشکل بروز م

نظاره    ،هاي رهنییعنی بازار وام،  شوداعطا می  مسکن   دیبلندمدت خرهاي  بلندمدت که در آن وامبازار  ترین  مهمبه وضع آشفتۀ  

  ... بکنید،  نم  . است  انیپایمشکالت  ا گذارد که  یتورم  در  بلندمدت  باشد  رانیقرارداد  بن  نیا   .معنادار  تا زمان حل   ن یادیمشکل 

حل   نیادیبن  يا وه یبه ش  ،شدن نرخ تورمیتبع آن منطقو به  ینگینقدو کاهش نرخ رشد حجم    رانیاقتصاد کالن در ا   ي هايگرفتار

   .نخواهد شد

به لحاظ    اما   دلیل متغیرهاي نامناسب اقتصاد کالن مناسب نیست،به    قراردادهاي بلندمدتساختن  تنظیم و جاريشرایط براي  هر چند  

آمار .  بیش از گذشته مورد نیاز است  هاي عمرنامهبیمه، افزایش تعداد و رواج  مقابله با آثار تورمضرورت  و  مردم  وضعیت معیشتی  

 هیآت  نیمأ ت  ،روایناز   .استتا امروز      86خانوارها از سال  مالی    تیوضعبیانگر تضعیف مداوم  سفانه  متأخانوار و درآمد سرانه    ۀبودج

  د ی عمر با  يهامهیب،  دشوار اقتصاد کالن  طِی شرا   نیدر ا   یحت  .شده است  لبد  ي ضرور  ي بسیاربه امر  ندهیآ  يبرا کردن  اندازو پس

 برآورده کند. زین را   رانیاقتصاد کالن ا گذاران، نیازهاي بیمه ازینتا ضمن پاسخگویی به   ابدیتوسعه 

که  است    ن یچن  .ناممکن است  ،ایعمر دن  يهانامهبیمه   اقیس  مدت، بهیعمر طوالن  يهانامهمه یب  یطراح در ایران    ،یشرایط  نیدر چن

باران با   ۀمیب  .کرده است  ع یرا ضا  گذارانمهیحقوق و منافع ب ،شده و به فروش رفته  یطراحگذشته    يهاسال   درکه    يعمر  يهامهیب

، حریم منافع  است  رانیا   یتورم   طی که متناسب با شرا   يا وهیش   به  ،اندازيپس  نامۀمهیب  یطراح  تا با  دهیوشک  یتیواقع  نیچن  افتیدر

 را پاس دارد. ان گذارمه یب
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انباشت   يمردم به معنا   ي بیشتربرا ، و  شودیم  رائها   ياندازپس  يهامهبی  لبه شکباران    ۀ زندگیمیبشرکت  که در    زندگی  يهامهیب

  ت یاز جمعدیگر    ی بخشبراي    ،در قبال تورم استسپري    ایو    لیاتومب  ،خانه  دیخر  لیاز قب  ياقتصاد  مات یتصمعمال  ِاجهت    سرمایه

رفاه    نیمأتابزار  ها  نامهمهیب  نی ا .  را دارد   مکمل  یبازنشستگ  يهانقش صندوقاست و عمالً  آنان    یبازنشستگ  يهاطرح  ةکنندلیتکم

 . است ازیشدت مورد نو بهبوده دورتر  يهاسال يبرا 

ی،  زندگ   ياندازپس  هايبه بیمه  دنیشیاند ام،  شستهها  خود در شرکت  ییاجرا هاي  فعالیتتمام  دست از    1396سال    براي من که از

نشستدادن گاهمشورت در  و شرکت  هنوز  وبیگاه  است که  تنها کنشی  باران،  بیمۀ  مدیریتی  دنیاي کسبهاي  با  پیوند مرا    وکار 

 .  کنمیدنبال مآن تحوالت را چنان جذاب شده که من هم با شور و شوق آن زندگی ۀتوسعۀ صنعت بیم دهد.می 

 

 رقباي بیمۀ باران 

را    دانمی  تواندخصم ایستاده و می   در مقامِ  ما  یکاهل  ند، بلکهست یرقبا دشمنان ما ن .  دنآماده باش  دی رقابت با  يباران برا   ۀمیهمکاران ب

 ش یپبرتر در بازار    تیکسب موقع  يو برا   میوکارمان دور کنرا از کسب  يروزمره و تکرار  فی وظا  دیبا  .گسترده کند  رقبا  يبرا 

اي بسیار خوبی در اختیار دارید که به مردم شما در بیمۀ باران محصوالت بیمه  .شناسندآن را نمیچندان    گرانیدبازاري که    ؛میرو

 .مان دهندساکند وضع مالی آیندة خود را سروکمک می 

د  ن نخواه  م یما بدون مبارزه تسلش  يرقبا  ،البتهبیمۀ باران استحقاق و ظرفیت آن را دارد که به شرکت بیمۀ زندگی بزرگی تبدیل شود.  

  رانیدر ا خواهند کرد.    دیتقلشد. رقبا از شما   هبرندشود  نمی   ،جنگ   بهوارد شدن    که بدون  ایدهدی رس  جهینت  نیبه ا   شما هم حتماً   .شد

به صنعت   دیجد  يورود رقبا  يحائل برا   واریامروز د  .گسترده دارد  یرواج  دیاما تقل  ،دشوار است  اریبسکاري    دیجد  ةدیانداختن ا جا

تا امروز اگر    .سر در خواهند آورد بیمۀ زندگی  از بازار    يزودبه  ند،فعال  هیکه در بازار سرما  ياد یجوانان ز   .است  شدهکوتاه    مهیب

  ف یچگونه محصوالت خود را تعردانستند  اندرکاران صنعت نمیدستکه    هعلت بود، بدین  هکوچک بوددر کشور ما    مهیصنعت ب

براه را نشان دادند. آنان  باران    ۀمیبهمکاران شرکت    د.نکن ایران،  میدر صنعت   فیدرست و نادرست را تعر  گریبار دۀ زندگی 

  گونه د محصوالت خود را چیدانید که میفشاریم  پا  ادعا  نیبر ابقیه نیز این مسیر را دنبال خواهند کرد. شما در بیمۀ باران    ردند.ک

اگر به قدرت   . دیباشحاد کشور  تورم  ویژه  بهو    رانیکالن اقتصاد ا   يرهایمتغی اقتصاد و  طیمحنیازهاي    يد تا پاسخگویکن  فیتعر
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پیروز میدان مبارزه    نیدر ا   اید، شده  باران معتقدزندگی    ۀمیب  رانیمالکان و مد  یو به تعهد اخالق   ایدبرده  یخود پاي  بیمهمحصوالت  

   .ثمر نخواهد بودیان بتتالشخواهید بود، و  

 

 کارمزدها  چالش

  يجد  ییجوعمر صرفه   يها نامهمهیبکردن  صدور و جاري  يهانههزی  در مورد  میناچاراندازي،  رقابت با سایر ابزارهاي پسبراي  

صنعت    .داردن  اقبالیگذاران  بیمه وجه نزد  چیبه ه  مهیبارقام بزرگ حق  يبرا فروش  سه درصد کارمزد    یحت  ای  پنج  پرداخت  .میکن

ارقام    نیا  يکاهش جد  دی با   عیتوز  ۀباران از دوستان شبک  ۀمی درخواست ب  .کاهش دهد  ديطور جارقام را به    نیا  دیبایعمر م  ۀمیب

 ۀ درآمد شبک  ي،اندازپس  يهامهیب  تیظرف  شی با افزا   د بای  ،به جاي کسب درآمد از طریق درصد باالي کارمزدهاي فروش  د. باش

  .میده شیرا افزا يکارگزار

موکول   یوصول کارمزدها را به زمان   متوانی. میمیکن  افتیدرنامه  زمان صدور بیمهرا در    فروش  يها کارمزدضرورتی ندارد  ،به عالوه

 نیب  ۀفاصل  .ستا مناسب  کارمزد    افتیدربراي    ،آن زمانباشد؛  خود مطمئن شده    ايمهیب  سود سرمایۀگذار از تحقق  مهی که ب  میکن

توافق   دو طرف دییایب .ماه است 6فقط گذاران در بیمۀ باران بازده بیمهکارمزد از  افتیدرو  مهیاصل حق ب کارمزد از  افتیزمان در

 ی تلخ  ،بیترت   نیبد  پرداخت شود.الحساب  علی  طور  به  توسط شرکت بیمۀ زندگی بارانمدت    نیا   ۀانیدر م ي فروش  کارمزدها  دیکن

زمان  در    گذاري خواهد داد. بیاییدسرمایه  ی پرداخت از سودنیریشجاي خود را به    گذارۀ بیمهمی بپرداخت کارمزد از اصل مبلغ حق

از نظر   نیا نماید.  میزشت    يریناپذ به نحو تحمل  که  مینکن  کسرگذار  مهیبهاي  بیمهحقرا از    کارمزد فروش  رقم  ،نامهمهیبصدور  

ها مهیبحقنامه، از  بیمهزمان صدور  اگر در  .  ثرتر است مؤ  يا و صدها ساعت کار رسانهتبلیغ محیطی در سطح شهر    صدهااز    یغیتبل

این رویدادي است که پیامدهایش با اندکی تأخیر به تر خواهد شد.  گذاران بسیار گسترده، استقبال بیمهنشودسر  ک  فروش  کارمزد

 شبکۀ فروش سرازیر خواهد شد.   هايکارمزدجام 

  . شبکه به اشتراك بگذارد  نیسود خود را با ا   ۀ فروش،  توسط شبک  رمزدکا  افتیدر  يبه جا  یابد  یآمادگ  باید  باران  ۀمیبعالوه،  به

  ۀ شبک  ،رونی از ا   .میرویم  شی پ  یاشتغالبه سمت خود  نترنتیا   صنعت بیمۀ عصردر    ند. در کل سود شراکت کنبهتر است دو طرف  

 بر   کارمزدها  مهیدر صنعت بپیشی گیرد.  رقبا  از  شود تا بتواند    ف یتعر  یبه شکل خوداشتغال  دیباصنعت بیمۀ زندگی هم  فروش در  

نظام پرداخت ثابت در    .استشده  بدل    عیاز صنا  ياریبس  در  یعموم شیوة پرداخت به روند    نیا   .شودی کار پرداخت م  ۀجینت  مبناي 
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  ي هاییاز ما به دنبال حفظ دارا   کیهر    ،روایناز  وجود نخواهد داشت.    و در صنعت بیمه اصالً   کمتر وجود خواهد داشت  ندهیآ

برند خود هست  ،خود   انیبه دنبال حفظ فهرست مشتر  ،خود  يمعنو ارزش  بگ  دیبا.  می به دنبال حفظ   د یجد  يکه در فضا  میریفرا 

   یم.هخود را نشان د يهامهارت

ما در گرو استقالل   یشغل  تیامن  .دیخود گوشزد کنهمکاران  به    د یرا با  نیا   .ستی نمرتبط  دستمزد ثابت    افتی در  دیگر به  یشغل  تیامن

 اریبس  یشخص  يهاییدارا  ها ومهارت  شما که  .استبیمه  و در گرو به روزماندن با تحوالت صنعت    ،در گرو ابتکارات ما  ،عمل ما

از    از سود را   یسهم  دیبا  ؛دیبه دنبال مشارکت در سود هست   ،ثابت  کارمزد  افتی در  يکه به جا  دی شو  یمدع  دیبا  ،د یدار  يارزشمند

کند   یخواست همراه   نی با ا باید  باران    ۀمیب   ند.خواهیماز شما  از سود را    یطور که کارکنان شما سهمهمان  ،دیبخواهشرکت بیمه  

که کارمند در نظام    یعمل  ي آزاد.  فروش قرار دهد  ۀشبک  اریعادالنه در اخت   ياوه یسود خود را به ش  عمدة  که بخشه باشد  آمادو  

 باشد.  او یشغل تیامناز تر ارزنده ، شایدآوردیدست م مشترك از سود به دریافت

 

 ري کارآمد گذاسرمایهمسئولیت 

نو    یبا حرکت  دیبا  ند،کن  دا ی مشکل پ  یکه از نظر مال  ند برس  يا عمر به نقطه  ۀدر چرخ  کهنیقبل از ا گذاران خود بگویید  باید به بیمه

بالقوه   می مستق  يگذارهیسرمااز آنان    ياریبس  . برايشودتقویت می ایشان    یابیباز  يرویاعتماد به نفس و ن  کهبرگردند    یتیموقعبه  

در    .مشکل است  ياریبس  يبهتر برا  طیخود به شرا   يو ارتقامالی  دشوار    طیرفت از شرا برون  يبرا   يگذارهیسرما  .است  زی آممخاطره

و وقت آن را کند  یکنندگان صرف نماندازپس   ۀهم  يبرا   ، ودانش مستقل است  ازمندیو ن  یتخصص   يامر  يگذارهیسرما  ،واقع

 اندازي خوبی دارید. مطمئن شوند که شما محصوالت پس آنان بایداز این رو، .  دنریگبرا فرا  ندارند که رموزش

باران  زندگی  بیمۀ    .باران است  ۀمیب  يگذارهیسرما  رانیمد  دوشعمدتاً بر  لیت  ئومسبار    ،گذارمهیب  مشارکت  بازده و سود  ۀدر مقول

هاي بیمۀ  گذاران، بر بسیاري شرکت گذاري وجوه بیمهسهامداران عمدة خود، در امر سرمایهبه دلیل تجربۀ برخی از  است  که مدعی  

، ستینرخ بازده ن  نیدنبال باالترگذار به  مهی که ب  داند دیگر برتري دارد، باید در میدان عمل این توانایی را نشان دهد. بیمۀ باران می

را    یشاداب و طوالنحیات  امکان    سکیسطح ر  نیباالتراست. قبول    سکینرخ ر  نیقبول باالتربه معناي  نرخ بازده    نیباالتر  چرا که

  5به دریافت  د و  دهن  تورم را شکست  خواهندی ه مک  گذارانی هستندبیمه  باران  نامۀ همیمخاطب ب  .کندسلب می باران    ۀ زندگیمیباز  
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ان  ؛ آنرا پاسخ دهد  یمال  يبازان بازارها سفته  انیپایب  ع تواند ولنمیباران    يهانامهمهیباند.  راضی  ی درصد باالتر از نرخ سود بانک  7تا  

 گنجند. صنعت شما نمی ظریفگذاران چاقی در جثۀ سرمایهچنین  مشتریان صنعت بیمۀ عمر نیستند؛

پرداخت « ی پرداخت کنند؛ معناي به مراتب باالتر از نرخ سود بانک يبه طور مداوم نرخ سودباید میکه  دانندمیباران  ۀمیب مدیران

  ي عادریها به طور غکه سود  هاییسال  و  هاماهدر    ی عنی  »سود  يهموارساز «  .استسود    يهموارسازهاي  روشاستفاده از    سود»  مداوم

 نییپا يرعادیسودها به طور غ کهباشیم ی  دوراندر ران گذا مهیبگوي انتظارات  پاسختا  میکن  رهیذخسود  یقدر کافبه باید  ،ستباال

ۀ زندگی  میب  رانیمد  ،نیبنابرا ی است.  طوالن  ةدور  يباالتر از نرخ تورم کشور برا   پرداخت مداوم سودِ  سود  يهموارسازهدف    است.

فالن بخش   ایباران کمتر از فالن سهم نامۀ زمانی بازده بیمه دورة  کیکه در  رندیها قرار بگيفضاساز برخی  ریثأتحت ت   دیباران نبا

  .بلندمدت استمشارکت مناسب در سود پرداخت مهم تداوم  .از صنعت ساختمان بوده است

 

 ضرورت شفافیت در صنعت بیمۀ زندگی 

ب  ،کار  ينجایتا امدعی باشیم که  اگر   بازده  ۀمیسهامداران  ، و درآمد شما همکاران  اندنکرده  افتدری  شرکت  از  یمناسب  یباران 

وجود  کشور بهۀ زندگی در  میدر صنعت ب  نیادیبن  یتحول  ،تی فعال  محدودِسطح    نیبا هم، در عوض  استشبکۀ فروش ناکافی بوده  

در مورد عملکرد    وقعماطالعات بهارائۀ  ضرورت  امروز  شما    اید.پاسخگوتر کرده  گذارانمه یصنعت را در قبال ب  نی ا ؛ یعنی  ایدآورده

به  هامهیب ا پاشیپ  ياستانداردي زندگی را  و    انابیبازار  ،ندگانینما  ،فروش   ۀشبک  ۀ فعاالنهم  اید.کرده  لیصنعت تبد  نی افتاده در 

که   ستیکوچک ن  يدستاورد  نیا  . دنروز دارو به  يعمر توقع اطالعات فور  ۀمیب  يهاشرکت  ۀگذاران از هم مهیدر کنار ب   ،رانیمد

با همراهی و همدلی باران افتخار دارد که  ۀمیباید. را به پاسخگویی و شفافیت مجبور کردهایران هاي صنعت بیمۀ عمر شما شرکت

 . است افتهیدستاورد مهم دست نیبه ا شما 

-کوچک  ،گذارانمهیحفظ حقوق بو    يسازشفاف  ریمس  ، شرکت بیمۀ زندگی باران ازندهیآ  يها سال  طیدرباشیم که    دواریامباید  

به  گذار  الشرکۀ دریافتی بیمه سود سهم  اگر. حتی  افتیقدر اطالعات را درخواهند    زندگی  گذارانِمهیب  انحرافی نداشته باشد.  نیتر

همدلی  خود  گر  مهیبا بدریافت کند، وي  اطالعات شفاف  ر  گذا در عوض بیمه  اماهم باالتر نباشد،  صنعت  بازده  طور متوسط از  

 آنچه   بیشتر بدهیم.  يریگم یقدرت تصم  انبه آن   ؛می کن  میتقس  یندگینما  ۀگذار و شبکمهیب  ید با  را باخود  اطالعات    انبان   .کردخواهد  

   .میکن میبا آنها تقساطالعات خود را  ؛میکن عیبازتوز ، با ایشانمیپنداری خود م دارایی که را 
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  ي و در ساختارها  ندکن  دا یعمل پ  يشبکه آزاد  نیعناصر ا   ۀشود که همیباعث م  نیا   شود.دنبال    دی باواحدي    استیسدر این عرصه،  

از آنچه   ش یبحتی  و همکاران را    گذارانمهی باران حقوق ب  ۀمبی  در  دیبا  .ماستهمۀ  به سود    تیدر نها  نیا   .ندنبهتر حرکت ک  یسازمان

امان  در    یباعث خواهد شد که از هرگونه رنجش احتمال  نیا   .می تحقق آن حرکت کن  يو در راستا، به رسمیت بشناسیم،  هست

دنیاي صنعت بیمۀ زندگی در تنگناي دو   .کندیرا آزاد مشما  و فروش    تۀ فعالیشبک  ؛کندیها را آزاد مسازمان  ،یگشودگ.  میباش

هاي بازتري نظاره کنید. اگر به کنج عزلت دفتر خود پناه ببریم و اطالعات را  از افق  شود؛ آن رااتاق دفتر کار شما خالصه نمی

انزوا میاي را میافتادهپرتمحصول انحصاري خودمان تلقی کنیم، دنیاي آرمانی   کند و به  سازیم که ما را گرفتار خمودگی و 

 مان اي شود که در سراسر عمر کاریمایۀ اندیشهباید دستشفافیت میرساند. باید سر از روشنایی برآوریم.  وکار ما آسیب میکسب

 وب خواهد کرد. ذگذار را مج. این طیبتی است که بیمهباشیمگرم صنعت بیمۀ زندگی بدان پشتدر 

 ک ی  چیاز ه  د ینباخود    ايبیمهسود  الشرکۀ  سهم  افتیو درآن    د یتمد  ،امهنمهیصدور ب  ندیباران در فرا   ۀ زندگیمیبشرکت    گذارِمهیب

 ار یفروش اطالعات کامل را در اخت  ۀکه در شبکاي  ندهیآن دوست نما  بشنود.کامل    قتیاز حق  ریغکالمی  باران    ۀمیاز عوامل ب

بداند    دیبا  ند،کاي غلو کرده و با زبان غیردقیق صحبت میگاه در مورد مشخصات محصول بیمهو بیو گاه    ،دهدنمی  قرار  گذاربیمه

 ت یشفافاندازد. بسط  به خطر می  زیمدت خود را نانیمنافع م بلکه    ،زندیصدمه م ۀ عمرمیباعتماد مردم به صنعت    انیبه بن  فقطکه نه  

  اي لحظه  به آنان  تیواقع  انی و در بداد  گذاران اطالعات  مهیبه طور دائم به ب  دیبا.  است  همیدر گسترش صنعت بترین عوامل  حیاتیاز  

 .نجامدا مین تیبه واقع ندهیکه در آ ردیشکل گ گذارانمه بی ذهن ی درانتظارات د ی نبا .نکرد دیدتر

 

 آوري تحوالت فن

اکنون    به همراه آورد.صنعت    نیدر ا   یی در این ابعاد  هایدگرگون  يورآکرد فن یتصور نم  مهیدر صنعت ب  کسچی ه  ش یسال پ  یس

 مه یصنعت ب  ،شرفتهیکه در جوامع پ  میاکنون شاهد  .مایهصنعت قرار گرفت  نیا   یکتحوالت تکنولوژ  ۀانیدر م  یکردناباورن  يبه نحو

تحوالت است  میعظ  یدچار  لزوماً  اینبدون    .شده  ا گاهی    یحت  ای  یم،باش  لیماکه  م  یم،بدان  کهنیبدون  قرار   نیا   ۀانیدر  تحوالت 

به    مهیاز صنعت ب  ییهابخشانجام  روزافزون    ايگونه. بهبرداشته استما  شدوش    يرا از رو  ياریبس  فیوظا  يتکنولوژ  ایم.هگرفت

  د یخر  يبرا   ، ارشد وارد شدم  ی کارشناس  ةدوربه  که    1353در سال    کنمیهرگز فراموش نمجدید سپرده شده است.    يتکنولوژ

که  . شاد بودم  رمیو ژاپن وام بگ  رانیاز بانک ا هزار و صد تومان  ناچار شدم    ،دادیرا انجام م  یکه چهار عمل اصل   یحساب  نماشی
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چقدر متعجب    کنمیهرگز فراموش نمرا صرف کنم. یا     ايقهی دق  10زمانی    347در    44/1763  مثالً براي ضرب    مجبور نبودم  گرید

  یهمانمی  تاالرسفید    وار ید  يرو  سفر را شده در  هیته  يهااز عکس  ییهادیاسال  ،برگشتهاز سفر فرنگ    از بستگانِ  یکی  یشدم وقت

   . دادنشان  ما میهمانانخود به 

کردن  مرتبط   ي برا   ت اس   ی راه   نترنت ی ا   . است رخ داده    در صنعت پردازش اطالعات   ي ز ی انگ تحوالت شگفت   ، تا امروز   گاران از آن روز 

در    ، آن گذشته است   ي ر ی گ وچند سال از شکل ی اکنون که فقط س   . در هر جا   ی کردن هر کس گذاشتن و انتخاب به اشتراك   ار ی جهان و اخت 

ا  ب   نترنت ی ا تبع آن  و به   انه ی را ، اما در کل  است   ار ی ها بس ها و چالش هرچند که ابهام   . ابد ی ی گسترش م   ي شتر ی با شتاب ب   این امکان   کشور ما 

را از ما دور کرده    ي روزمره و تکرار   ز وظایف ا ي  بار مشقت بسیار   ، و آورده است به ارمغان    ي ما آزاد   ي برا   ، جوانب آن   توجه به جمیع 

  ش ی سخن پ   ه بودن ب   ي نوآور در    شتاز ی اما پ   . م ی باش   ي نوآور   ان و شر ی که پ   م ی باش   دوار ی ام   د ی با   ، عمر   ۀ م ی ب   صنعت در سطح خودمان در  .  است 

سبد  ما کمک خواهد کرد به  ش به    نترنت ی ا   . است   از ی ن   بسیار و صرف وقت    یی اهنما به ر   ي، آموزش جد   ي، جد و تالش  به کوشش    . رود ی نم 

 قاط کشور دست یابید.  ن   ی خود در اقص   ان ی از مشتر تري  وسیع 

 ي برا   ستیالزم ن  گرید  .هستیمها  انهی و را   نترنتیدفاتر خود به ا   تِپرزحم  ياز کارها  یبزرگ  شبخواگذاري    رسد در مسیرِبه نظر می

نزد مشتر بیمندنمای  هزاران در سراسر جهان    . میخود را ترك کنۀ  خان  ایدفتر    ، يرفتن    کنند و در می  تیفعال  يمجاز به شکل  ه  ة 

  متیقگران  یننشیاجاره  ای  متیقگران  دفاتر  دیبه خر  يازین  گریداند.  ها شده واسطه حذف    یمدعخود    یتالیجید  وشفر  هايشبکه

  ان یاز کار را مشتر  یتا بخش  دو اجازه ده  دخود را کاهش ده  يهانهیهز  تا  است  بسیار دادهانعطاف  صنعت بیمه  به    يتکنولوژ  نیست.

 . دنگذار خود باشمهیتوانند بیکه م میالقا کن انرا به آن اساحس نیا  دی با  ؛دنخود انجام ده) گذارانمهیب(

از   ياریامروز بس   .خواهد شد  يا رایانه  ،خسارت  نامه و پرداختمهیصدور ب  ندیاز کارها در فرا   ياریبس   ،روشیپ  يهاشک در سالیب

در    یراحتهب  انتانیکه شما را با مشتراست    یمکان   ؛دیشناسیساده را م  شنیکیاپل نیا   ییجادوو قدرت    دیکنیکار م نستاگرامیشما با ا 

را    خود  ۀ خان  ایدفتر    ،انیرفتن نزد مشتر  يبرا   ستیالزم ن  گریو د  دیخود را دار   يهاتیسااز شما وب  ياریبس  .ارتباط قرار داده است

  ي به دفترها  لیعمالً تبد  تانیهال یاز شما موبا  ياریبس  يبرا   .دیریگیخود تماس م  يبا مشترو زوم    پ یاسکا  ياریبه    .دیترك کن

  تیفعال  ۀ و توسع  يمشتر در هر لحظه امکان کار و تماس با  ما  ش به  آنها    اید.هوشمند عادت کرده  ي هاتلفن  نیبه ا   و  ن شده است اکارت
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 ان یمشتر. به دیا خود را کاهش داده يهانهیهز  ي،سپاراز شما با برون ياریبس .هاستاز واسطه يار بسی فحذ  يبه معنا نیا  .دندهیم

 . رندیخود را خود به دست گ ةندیآ یمال  تیوضع تیتوانند مسئولیکه م دیآموزیخود م

جذاب   انمیبرا کشور    شیصد سال پ  ةساد  یاز بازگشت به زندگ  يریم و تصویداردر سر  را    میتهران قد  يحال که نوستالژنیدر ع

هرچند    .می کنیاز اطالعات شنا م  ییایدر دروقتی    مینک  تیاز مالل شکاو  م  یاطالعات دلزده باش  عصرِ   نیدر ا   میتوانی، لیکن نماست

، با حفظ فرهنگ  یتازگکه بهرا    ییروستا  یمردمانپرکشش    ، و خاطرةمی هست  یحاتم   یعل  يهالمی ف  شیصد سال پ  ةساد   يا یدن  دلتنگِ

نیز برایمان    ، میکنمیوکار  که در آن کسب  جدیدي  کیالکتروني  ایدن  هايتیاما شگفدر ذهن داریم،  ،  شده بودند  يشهر  روستا،

آن را به   ،ۀ ایرانمیدر صنعت بمسئولیت داریم  که    میاما ما هست   ،ماینکرده و خلق    یما طراح  امروز را   يتکنولوژ  است.  فریبندهبس  

خواهد    ر ییکار ما حتماً تغ  یسازمانده  ،متفاوت خواهد شدبسیار    يظاهر  گریسال د   10ما    يکار  يایدن  .میریبه کار گ  یعیطور وس

از منزل ادامه  اند  ردهک  یخود را خال  ۀنیدفاتر کار پرهز  ،. همین حاال هم بسیاري از نمایندگان بیمهکرد  .دندهمیو کار خود را 

دانند، بگوییم که دنیاي انقالب اطالعات نیز از سنتِ صنعت بیمۀ عمر در ایران میبدآنان که خود را واپسین صداي اصیلِ بازمانده  

 دلپذیر و تماشایی است. 

 ید، کار کن  متفاوت  يهاشنیکیو اپلهاي بازاریابی نو،  ، شیوهدیجد  يافزارهابا نرم  یدکن یتالش م  یوقت  ،مدتممکن است در کوتاه

  ریاما اعتقاد به مس  ،صنعت است کاسته شودۀ شما در این  تجربکار سنتی و    ۀسال  چندین  خیما که حاصل تارش  يور از بهره  یاندک

را در    ياریبس  يهاشغل  ندهیآ  يهادر سال  يتکنولوژمدت به نفع شماست.  ، در میاناست  یمتکاي  تازه  يکه به تکنولوژ  يدیجد

تر کوچک  يواحدها  انیم  یبه طور دائم  مهی کار ب.  خواهد  نیرا هم از ب  یکم  يهاو احتماالً شغل  ،خواهد کرد  جادیا   بیمه  صنعت

برا   يدیجد  يهافرصت  ،در کنار مشکالت خود  زیعیتو. چنین  شودیم  عیتوز ب  يرا  ا   ۀ میصنعت  در  م فراه  رانیعمر   .آوردیم 

  ید. دار يرو شیرا پ یفراوان يهامیها و تصمانتخاب

 

 همکاران سالمند در شبکۀ فروش 

-، هرچند امیدوارم که در انتخاب آنان کامالً به شایستهاستشکل گرفته    یتیجمع  بیفروش شما از چه ترک  ۀشبک  دانمینمدرستی  به

  ي هامهیب  یمبان  ير یفراگ  یآمادگ ، هنوز  ششم از عمر خودهاي  دههدر  از افراد    ياریکنم که بس یاما فکر ممعتقد بوده باشید.    ساالري  

و سالمند   سالانیمگذاران  بیمهمورد وثوق    نجوا   يهاچهره  از  . این گروه سنی شاید بیشدنما را داربراي ش  یابیبازار   زندگی و انجام
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بگشما   محصوالت  رندیقرار  خریداري  سال  پنج  زیرمدت  کوتاه  يا مهی ب  و  را  ا   .ندنک شما   انباشتۀ   هايمهارتاز    دینبا  ،رونیاز 

 سالم   را   ایشانمعتقدند کار    اناز آن  ياریبسماند.  غافل    یاري رسانند،فروش به شما    ۀتوانند در شبکیمکه    یطیبازنشستگان حائز شرا 

با روي گشاده از پیشنهاد همکاري با شما استقبال خواهند   رواین، و از  آنان است  يو سالمند  يریو پادزهر پ  داردمی   هانگ  فعال  و

استفاده ،  نیبنابرا  .د داشت نخود خواه  یحقوق بازنشستگ  يبرا   یمکملدستمزد    ،کنندیم  افتیاز آنان با آنچه از شما در  ياریبسکرد.  

  ان یشا  یکار شما کمک  شرفتیند به پتوا می   ناشدنیپسند، و اغفالگفتار، عمیقاً متمدن، حساس، مشکل درستترِمسن  ابانیاز بازار

 .کند

در   کهنی و ا ،  خود هستند  ی زندگچرخۀ    يورو بهره  يدر اوج کارآمد  ،شوندیبازنشسته م  رانی که در ا  یاز زنان و مردان  ياریبس

تأثیري مالیم بر زندگی آنان داشته، اگر گذر عمر تا این سن    . کنندیم  یاهانت تلق  یرا نوع  شوندی بازنشسته م   گیسال   60به    کدینز

استفاده از دانند.  ی میجسمان  يماریمعاف از هر نوع بآنان خود را  گیرد.  شتاب می  اثرگذارياین    ،اما در گذر از دهۀ ششم عمر

ا   زندگی  يهامه یببیشتر  نفوذ    دصدربر  تنها  هاي عمر نه  نامهبیمهفروش    ۀآنان در شبک   بر   ينور  ن یچنبلکه هم  ،انجامدیم  رانیدر 

 ، شودیم  يتکرار  یچرخش   یآنان بعد از بازنشستگ  یزندگزدوده شود.  از ذهنشان  اند  شده   ریپ  که  تصوراین  تابد تا  ی م  انآن  یزندگان

کار الزم    يبرا   يدفترآنان    ند.کن  يشما همکاربا  فروش    ۀکه در شبک  رفتیبا آغوش باز دعوت شما را خواهند پذ  رواینو از  

در تماس باشند و زمان الزم براي گذاران  مهیبو با    گرمه یبشماي    زندگی خود بامحل    ازوقت  توانند به طور تمامیچون م  ند،ندار 

 هم داشته باشند.  احتاستر

 

 رفیع  امید پروازِ

خود را    تیوضع  میاگر وقت داشت  ؛میکردبیشتري می  تالش  میاگر وقت داشت  .وقت است   ،میواقعاً کم دارمن و شما  که    يزیتنها چ

بر سر  و  می نشستیمهمکاران شبکۀ توزیع با  ياداروقت   انیدر پا میاگر وقت داشتپیمودیم. می را تري مسیر درستکرده و  یبررس

  د ی عمر خود را تمد  نامۀمهیکه ب   یسانبا ک  میاگر وقت داشتکردیم.  اي خود با آنان گفتگو میفروش محصول خوب بیمههاي  شیوه

ۀ باران کشانده میاز ب  ییرا به جدا   انآن  يزی چه چ  می بفهم  میدیشوکیو م  میکردیصحبت مشان  ، در مورد علت تصمیم اندهنکرد

با   يدمساز  ل یبدیاستاد بکردیم که از تصمیم خود منصرف شوند. اگر وقت داشتیم  می  یراضایشان را  ؛ اگر وقت داشتیم  است

  ي بودیم.تربزرگ، و نمایندة فروش تربزرگ یندگیدفتر نما ،بزرگتر یامروز شرکت  میاگر وقت داشتشدیم؛ گذاران میبیمه
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ارزش وقت   ،نیبنابرا تري باشیم.  ، دفتر و نمایندگی بزرگبیمه  خواهیم که شرکتباید رمز و راز وقت کافی یافتن را بیابیم چون می 

پیروزي   است.آور  جانیه  یمانبرا   ،مشکالت کشورانبوه گستردة  رغم  به  ،میرو دار  ش یپ  مه یکه در صنعت ب  يا ندهیآ  .میدانیخود را م

،  باید از شجاعت  .ارزدیاست که به زحمتش م  يرددستاو  یشادکاماین    کم نگیریم.هایمان را دستدر گرو آن است که توانایی

داریم و پویایی الزم براي رسیدن به چنین هدفی برخوردار باشیم. چیزي که باید در گمان ما بگنجد، آن است که ظرفیت    فراست

اي نیرومند از چنین  پیوندد. باید رگهمی آور به تحقق  اي حیرتگونه که نوید نرخ رشد باال در شرکت بیمۀ زندگی باران، بهبپذیریم  

ها باشیم، بلکه باید عاملی فعال باشیم و حضور مسلط خود در این بازار را  اید فقط تماشگر موقعیتخواستی در وجودمان باشد. نب

ایم که نگران باشیم.  هاي روان نساختهاعالم کنیم. نباید بیش از حد خودمدار باشیم و فکر کنیم دیگران نخواهند آمد. خانه بر شن

  ،ایمدرآمیخته  هاي روز دیروقتما که حدّت هوش و حافظه را با کار مداوم تا    براي هایمان پاسخ خواهد داد.  تالش و بیدارخوابی

اثري   بر زندگی ماایم،  خاطر نقشی که در موفقیت آن داشتهبه  تري خواهد بود، و  زودي شرکت بیمۀ زندگی باران شرکت بزرگبه

 .  گذاشتخواهد   ینازدودن


