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  به نام خدا

  پژوهش و رويه ي بيمه
ز بازديد دقيق از مقاالت تحقيقاتي منتشر شده به عنوان ضميمه مقرر براي مجالت اپژوهش و رويه ي بيمه مجموعه هايي 

  ۲۰۰۶تحقيقات و رويه ي بيمه آخرين بار در جوالي سـال  . همچنانكه در پي مجالت پيشين ادامه دارد . دو ماهانه هستند 
  . ده است منتشر ش

اگـر شـما   . هدف پژوهش و رويه ي بيمه منتشر كردن مقاالت تحقيقاتي با كيفيت باال مربوط به رويه ي كلي بيمـه اسـت   
  . عالقه مند به ارائه دادن مقاله به نشريه در اين رشته مي باشيد لطفاً به توضيحات مقاله نويس نگاه كنيد 

  . فرستاده شود   Cllه بايد به سازمان اطالعاتي تمامي تحقيقات مربوط به پژوهش و پيشه ي بيم
اوت (  ۴شـماره  )  ۲۰۰۸آوريل (  ۳شماره )  ۲۰۰۸فوريه (  ۲شماره ) ۲۰۰۸ژانويه (موضوع ويژه ) ۲۰۰۷دسامبر ( ۱شماره 
  .صفحه خانگي مجله   ۱فرم گذاري حق انحصاري اثر   ۱توضيحات مقاله نويس ) ۲۰۰۸

  )  ۲۰۰۷دسامبر (   ۱شماره 
  يه ي اداره سيل در بريتانياي كبير آت

  و حقوقدان خبره بيمه  FCll , MA , David Crichtonبا  
  لندن   Benfield VCL Hazardمالقات با پروفسور ، مركز تحقيقاتي كالج دانشگاهي  

    Middlesex University Flood Hazardمالقات پروفسور ، مركز تحقيقاتي  
   Dundeeانشگاه  اعضاء تحقيقاتي افتخاري ، د

  خالصه 
اين موضوع را كه چگونه جامعه بايد به خطرات احتمالي سيل اقـدام كنـد را يكبـار ديگـر مطـرح        ۲۰۰۷سيل در تابستان 

ديگر بيمـه ي ارزان را بـراي پوشـش خانـه هـاي نـو در سـيل ناحيـه مخـاطره آميـز           ) هيچ(صنعت بيمه در انگلستان . كرد 
Hazard   در چنـين  به سـاختمانهاي فرضـي   براي ساليان بسيار اين مردم را قادر به رهن كردن و تشويق . را پيشنهاد نكرد

  . نواحي كردند 
داشته مي  اين تغيير در تدبير درنظر. چنانكه بيمه در سيل ناحيه ي مخاطره آميز گران تر مي شود ، سخت تر پيدا مي شود 

  . كاهش دهيم  را در اين نواحي) ختمان سازيسا(شود كه ساختمان ها 
سـاختمان سـازي جديـد را    )  نقشه كش(مهندسان شهرسازي :  حصار نگران كننده اي براي توافق پديدار شده است ولي 

در عوض ، اقدام به پيشرفت هاي جديدي شده است كه وابسته به وجود . در مناطق سيل زده انگلستان را متوقف نگردند 
براي فقرا ،  منازل مخصوص سالمندان ، بيمارستان هايي براي بيماران و مـدارس  ) سازماني(منازل اجتماعي :  رهن نيست 

  .براي جوانان 
تعاوني هاي مسكن همچنـين مـادامي   !  چقدر طعنه آميز است كه بسياري از مردم در مقابل سيل بسيار آسيب پذير هستند 

ندگان اتوبوس در منـاطق سـيل زده سـاخته مـي     كه براي كارگران ضروري همانند آموزگاران ، پرستاران ، پليس ها و ران
  .شوند و مادامي كه اين كارگران كمتر آسيب پذير هستند ، اگر منازلشان ويران شود جامعه به طور كلي زيان مي بيند 

  :فرصت هايي براي صنعت بيمه وجود دارد 
            سـازي ، معمـاران ،   استفاده از مهرت هاي مديريتي خطـرات احتمـالي بـراي كمـك كـردن بـه مهندسـان شـهر

 . خدمات رفاهي و مناطق ديگر جامعه در جهت اداره كردن خطرات احتمالي سيل 

    براي بازپس گرفتن وجود اظهارنامه از اولياي امور ، از اين قرار رفتن به دادگاه . 


