
] 164 [

بانکداری اخالقی    پرون���ده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

مرتبط با محيط زيست كمترين ميزان اهميت را داشته است )38درصد(.
 مدیریت زکات و وقف: تنها 10درصد از پاسخ دهندگان بيان داشته اند كه خطي مشي معيني براي 
مديريت اموال وقفي سپرده شده از جانب مشتريان خود داشته اند، به عالوه تنها 33درصد گفته اند كه 

زكات مشتريان خود را مديريت كرده اند.
به طور كلي، نتايج نشان مي دهند كه موسسات مالي اسالمي، برخالف انتقادات وارد شده بر اين 
صنعت، در غالب ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي، شروع خوبي داشته اند، گرچه گستردگي اين موضوع 
در ميان اين موسسات متفاوت بوده است. همچنين، موسسات مزبور مي بايست از چارچوب فعلي كه 
همان غربالگري منفي مبتني بر »اجتناب دهي و دستورات نهي كننده« بنا شده است )نسل اول(، به 
سمت چارچوب عملكرد مثبت كه در فعاليت هاي مسئوالنه اجتماعي بر هر دو جنبه »اجتناب دهي« 
و »همكاري و تعامل اجتماعي« بنا شده  است )نسل دوم(، حركت بيشتري از خود نشان دهند. اين 
همان جايي است كه موسسات مالي اسالمي حقيقتا مي توانند تغييري در زيربناي موسسه مالي خود 
ايجاد نمايند. الزم به ذكر است نتايج اين بررسي نبايستي به ساير موارد تعميم داده شود چرا كه ممكن 
است پاسخ ها صرفا حاصل پاسخگويي موسسات فعال و مسئوليت پذير از لحاظ اجتماعي بوده و تحت 

تاثير گرايش هاي پاسخ دهنده قرار گرفته باشد.

جمع بندي
با يك مرور اساسي پيرامون پاسخ ها و مستندات تأييدكننده آنها، واضح است كه موسسات مالي 
اسالمي جدا از تعدادي مغايرت كوچك، در غالب جنبه هاي مسئوليت پذيري اجتماعي بررسي شده، 
شروع خوب و اميدواركننده اي داشته اند. با توجه به نتايج برآمده از تحقيق، مشخص مي شود كه غالب 
موسسات مالي حائز توانايي الزم براي دريافت ذخاير مالي از مركز سرمايه و ارسال آن به مركز كمبودها 
بوده تا بتوانند توزيع مجدد ثروت را براي بلندمدت به منظور كاهش فقر و محروميت تضمين نمايند. 
عالوه  بر اين، الزم مي نمايد كه موسس��ات مالي اسالمي از انواع نوآوري ها و ابزارهاي مالي به منظور 
افزايش بيش��تر مسئوليت پذيري اجتماعي ضمن اقدامات و كاركردهاي مالي متداول خود، استفاده 
نمايند.  يك روش براي استفاده كارآمد از زيربناي موسسات مالي در توزيع مجدد ثروتها، سياستگذاري 
در جهت تأمين مالي ش��ركت هاي كوچك و متوسط )SMEs( و كارآفرينان خرد در كشورهاي در 
حال توسعه است. تأمين مالي اين اشخاص و شركت ها بارها ثابت كرده است كه نهايتا منجر به جريان 
درآمدن پايدار براي استراتژي هاي مناسب مديريت ريسك شامل تنوع بخشي به سبد سرمايه گذاري ها، 

كاهش ريسك تمركزگرايي و غيره، خواهد شد.
زماني هم كه موسسات مالي اسالمي به اشخاص نيازمند در كشورهاي در حال توسعه، دسترسي 
ندارن��د، مي توانند ذخاي��ر مالي خود را از طريق متصديان اختصاص يافته ب��ه اين امر به كار گيرند؛ 
اشخاصي كه با تضمين فنون مناسب كاهش ريسك، ذخاير مالي را گرفته و آنها را در روشي مناسب، 
در بين نيازمندان توزيع مي نمايند. در جايي هم كه موسس��ات مالي اسالمي سرمايه اي براي خطر 
كردن ندارند، مي توانند ذخاير خيريه خود را براي آزمون پروژه موردنظر به كار گيرند تا پس از مدتي، 
س��ودآوري و حفظ سرمايه اثبات گرديده و ريسك سرمايه گذاري براي اين موسسات تا حد ممكن 
كاهش يابد. همچنين در همين راس��تا، موسسات مالي اسالمي مي توانند مشروط به وجود جريان  
درآمدهاي سودآور، در بخش هاي صنعتي خاص مانند آموزش، بهداشت و درمان، تأمين اجتماعي، 

نمك زدايي از آب آشاميدني، مديريت مواد زائد و غيره، سرمايه گذاري نمايند.
پي نوشت ها:

1- نوشته حاضر ترجمه و تلخيصي است از گزارش:
 “Social Responsibility Trends at Islamic Financial Institutions, Based on 2009
 Social Responsibility Survey”, Organized by Dinar Standard and Dar Al Istithmar
 and supported by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions, January 2010.

2- عالمه محمدتقي عثماني يكي از علماي اهل سنت معاصر پاكستان داراي مدارك تحصيلي اقتصاد 
و سياست، حقوق و ادبيات عرب مي باشد. وي به طور عمده در حديث، فقه و اقتصاد به ويژه در مسائل 

بانكداري از متخصصين بزرگ اهل سنت به شمار مي رود. )منبع: ويكيپديا(
3- The International Council of Fiqh Academy

4- تورق، عقدي است كه به موجب آن خريدار كااليي را به صورت اقساط خريداری مي كند و آن را 
با قيمت ارزان تر به شخصي غير از فروشنده به صورت نقد مي فروشد. )مترجم(

5- هيئه المحاسبه و المراجعه للموسسات الماليه االسالميه:
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAO-
IFI)
6- Islamic Financial Institutions (IFIs)
7- Dinar Standard
8- Dar Al Istithmar
9- Jaipur
10- Al Baraka
11- Screen

انس��ان ها چه به تنهايی و چه در جمع، نمی توانند بدون چارچوب و فارغ از هرگونه 
محدوديت، زندگی كنند. تمامی اديان، شرايع و مسلك ها، بر وجود محدوديت ها، قوانين 
و مقررات برای زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، تاكيد كرده اند. اين قوانين و مقررات، 
در قالب ارزش ها نمايان می ش��وند. از آنجا كه ارزش ها، محور اخالقيات و اصول اخالقی 
هس��تند، اخالقيات به عنوان مفهومی روزمره مطرح شده است كه انسان ها در هر كجا 
و هر زمان با آنها مواجه هس��تند. اخالق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان 
تعريف كرده اند كه به صورت اعمال و رفتاری كه از خلقيات درونی انسان ناشی می شود، 
بروز ظاهری پيدا می كند و بدين سبب گفته می شود كه اخالق را از راه آثارش می توان 
تعريف نمود. دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی می كنند، اما رفتارهای فردی 
وقتی كه در س��طح جامعه يا نهادهای اجتماعی تسری پيدا می كند، به اخالق جمعی 
تبديل می شود. امروزه در تجزيه و تحليل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخالق و ارزش های 
اخالقی يكی از الزامات است. اخالقيات در سازمان به عنوان سيستمی از ارزش ها و بايدها 
و نبايدها تعريف می شود كه بر اساس آن نيك و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از 

خوب متمايز می شود.
اخالق��ی بودن يا نبودن رفتارها و عملكردها می تواند موجب بروز پيامدهای مثبت 
يا منفی در س��طح سازمان گردد. مديران سازمان بايد از نظر اخالقی جوی سالم برای 
كاركنان به وجود آورند، تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره وری هرچه بيشتر در جهت 
رسيدن به اهداف متعالی سازمان تالش نمايند. مسلم است هر فردی از اعضای سازمان، 
دارای ارزش های خاص خود است كه بر انجام وظايف و فعاليت های او تاثير می گذارد، 
اما اين ارزش ها لزوماً بين تمامی افراد س��ازمان يكس��ان نبوده و جنبه مشترك ندارد. 
علت اين تفاوت نيز عمدتاً در تفاوت ميان ارزش ها و باورهای آن هاست. بنابراين، برای 
ايج��اد هماهنگی و وحدت رويه در حركت به س��وی مطلوب جمعی، بايد معيارهايی 
اخالقی و ارزش��ی در اختيار آنها قرار گيرد و به نوعی در آنان درونی ش��ود تا همچون 
س��وگندنامه »بقراط« كه اخالق حرفه ای پزش��كان را ش��كل می دهد، ديگر مديران و 
كاركنان نيز از اين سرمش��ق ها و رهنمودهای اخالقی و ارزشی مشترك، بهره گيرند. 
از اين رو، مديران و كاركنان، عالوه بر ضوابط و معيارهای رسمی سازمان، به منشور يا 
مجموعه ای از رهنمودها و معيارهای اخالقی- ارزش��ی نياز دارند تا به آنان در اقدامات 
و تصميم گيری هايشان ياری رسانده و هرگاه در مورد موضوعی دچار ترديد می شوند، 

گمان آنها را مبدل به يقين سازد.
بر اين اساس بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران به منظور اشاعه و اعتالی فرهنگ 
اسالمی و ارزش های انسانی و سازمانی و نهادينه كردن ابعاد آن در انديشه و عمل كاركنان 
بانك، اقدام به تدوين منش��ور اخالقی، فرهنگی و اداری سازمان خود در 12 اصل و 24 

مفاد به شرح ذيل نموده است 1:

الف اصول حاکم بر منشور
1- اصل خدامحوری: كاركنان با اعتقاد به خداوند متعال، در همه حال رضايت او را مدنظر 
قرار داده و بر آنچه امر يا از آن نهی می كند، توجه كامل داش��ته و او را ناظر بر اعمال و 

كردار خود بدانند.
2- اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور مربوط به بانك مبنای قانونی دارند 

منشور اخالقی
فرهنگی و اداری بانک مرکزی

 فهيمه فروردین*
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و تصميمات و اقدامات كاری كاركنان بايد بر اساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ 
و انجام گردد.

3- اصل برابری: همه كاركنان موظف به اجرای مقررات و آيين نامه و ضوابط بانك می باشند.
4- اصل احترام و اعتماد: كاركنان در تعامالت و رفتارهای خود با ساير افراد از قبيل مافوق ها، 
زيردس��تان، همكاران و مراجعه كنندگان بايد احترام آنان را حفظ نمايند. برای انتظارات و 

احساسات ديگران اهميت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل نمايند.
5- اص�ل ش�فافیت: كاركنان بايد تمامی اطالعات مجاز و قابل انتش��ار مرب��وط به امور و 
فراينده��ای كاری خود را به طور ش��فاف و به دور از مخف��ی كاری در چارچوب مقررات و 
ضوابط موجود جهت همكاری، تشريك مساعی و تصميم گيری جمعی در اختيار ذی نفعان 

قرار دهند.
6- اصل پاسخگویی: كاركنان بايد مسئوليت تمامی تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته 

و در مورد هر كدام از آنها پاسخگو باشند.
7- اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی: كاركنان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلی و 
س��ازمانی خود در جهت منافع شخص يا گروه خاصی استفاده نمايند. اختيارات شغلی و 

سازمانی فقط بايد برای انجام وظايف سازمانی و در جهت منافع بانك به كار گرفته شوند.
8- اصل تعهد و وفاداری به بانک: كاركنان بايد نسبت به بانك، اهداف، ماموريت ها و ضوابط 
آن متعه��د و وفادار باش��ند و با عالقه مندی و تمام ت��وان از طريق انجام صحيح وظايف و 

مسئوليت های شغلی و سازمانی تالش نمايند.
9- اصل به کارگیری مهارت و تخصص: كاركنان بايد تالش نمايند تا مهارت، دانش و تخصص 
مربوط به وظيفه شغلی و سازمانی خود را فرا گرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای 

خويش را برای انجام بهينه فعاليت های شغلی و سازمانی به كار گيرند.
10- اص�ل دانش مداری و نوآوری: كاركنان بايد همواره در جهت افزايش دانش، آموخته ها، 
بهب��ود نگرش و پرورش مهارت ها، تجربيات كاری خود و همكاران كوش��ا بوده و در همه 

زمينه ها خالقيت و نوآوری را سرلوحه انديشه خود قرار دهند.
11- اصل کارگروهی )مشارکت( : كاركنان بايد همواره روحيه كار جمعی را در خود تقويت 

كرده و در انجام فعاليت های گروهی، مشاركت جو و مشاركت پذير باشند.  
12- اصل بهره وری و بهبود مستمر: كاركنان همواره بايد با استفاده بهينه از منابع موجود در 
بانك و تالش در جهت بهبود مستمر فرايندهای كاری خود، به منظور رسيدن به اهداف كارا 

و اثربخش و در چارچوب رسالت بانك، كوشا باشند. 

ب مفاد منشور
1- با رعايت كامل موازين و معيارهای اخالقی و قانونی، در رفتار خود نيز س��يره، گفتار و 

منش بزرگان دين را مبنای عمل قرار دهم.
2- به ماموريت، اهداف و ضوابط حاكم بر بانك متعهد و وفادار بوده و تمامی تالش خود را 

برای تحقق و دستيابی به آنها به كار گيرم.
3- به مراجعه كنندگان به صورت عادالنه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط، خدمت 

ارائه دهم.
4- همواره رع�ايت نظم و انضباط را در انج�ام فعاليت های شغلی سرلوحه خود قرار داده و 

نسبت به حضور به موقع در بانك، اهتمام ورزم.
5- همواره تالش می نمايم تا آراس��تگی ظاهری و پوشش مناس��ب اسالمی و اداری را در 

بانك رعايت نمايم.

6- با همه همكاران و مراجعه كنندگان در شرايط مشابه، رفتار يكسانی خواهم داشت.
7- روحيه قدردانی از ديگران را در خود تقويت كرده و س��عی نمايم كه اين امر را در بين 

همكاران اشاعه دهم.
8- تا حد ممكن در حل مش��كالت ش��غلی همكاران تالش نموده و از تجسس در زندگی 

خصوصی آنان پرهيز نمايم.
9- همواره گزارش ها و اقدامات كاری خود را به شيوه ای صادقانه، شفاف و قابل فهم ارائه نمايم.

10- رازداری و امانتداری را در انجام وظايف و مسئوليت های محوله، تكليف و وظيفه خود 
می دانم.

11- همواره در خصوص اقدامات و گزارش های خود پاس��خگو بوده و برای هر مورد، دليل 
منطقی و قانونی ارائه نمايم.

12- پاسخگويی صادقانه، صريح و همراه با ادب و احترام نسبت به همكاران و مراجعه كنندگان 
را به عنوان امری واجب بر خود می دانم.

13- همواره تالش می نمايم تا در انجام فعاليت ها، اقدامات، تصميم ها و تعامالت خود، روابط 
خويشاوندی، قومی، جنسيتی، نژادی، مذهبی و غيره تاثيری نداشته باشند.

14- همواره در انجام وظايف و مسئوليت ها پشتكار و جديت داشته و آنها را با دقت، صحت 
و به موقع انجام دهم.

15- از تمامی مهارت ها، دانش ها و تخصص های شغلی و سازمانی خود به منظور انجام بهينه 
وظايف كاری استفاده نمايم.

16- همواره تالش می نمايم تا دانش خود را در زمينه فعاليت های ش��غلی و س��ازمانی به 
روز نگه داشته و آنها را با توانمندی، ابتكار و نوآوری در انجام فعاليت های اداری و سازمانی 

به كار گيرم.
17- دانش، تجربه و توانمندی های كاری خود را با سعه صدر در اختيار همكاران قرار داده و 

در ارتقای توانمندی های آنان كوشا باشم.
18- همواره به ايده ها و افكار كاربردی جديد ارزش قائل شده و حتی االمكان برای اجرايی 

كردن آنها به شكل منطقی در بانك تالش كنم.
19- در راستای ارتقای حوزه فعاليت خود تالش می كنم.

20- همواره روحيه انتقادپذيری داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتی برای 
اصالح و بهبود خود و فعاليت هايم بدانم.

21- تالش می كنم برای باال بردن حوزه فعاليتم كارايی خود را افزايش دهم.
22- خواس��ته های قانونی همكاران و مراجعه كنندگان خود را با گشاده رويی در چارچوب 
وظايف و با صحت، دقت، س��رعت و بدون تشريفات زايد اداری و تحميل هزينه اضافی، به 

وی ارائه دهم.
23- س��عی می نماي��م تا فرهنگ تكريم مراجعه كنندگان، پاس��خگويی، شفاف س��ازی و 

گره گشايی از مشكالت آنان به عنوان يك ارزش حاكم در بانك نهادينه شود.
24- از امكانات، تجهيزات و سرمايه های بانك حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب 

از آنها كوشا باشم.
* رئیس گروه مطالعات پرسنلی بانک مرکزی ج. ا. ا

پی نوشت:
1- اين اصول و مفاد توسط گروه مطالعات پرسنلی اداره كارگزينی با همكاری كارگروهی 
متشكل از ادارات روابط عمومی، كارگزينی، پايگاه بسيج و امور ايثارگران بانك مركزی ج. ا. ا 

تهيه شده و به تاييد و تصويب شورای فرهنگی اين بانك رسيده است

منشور اخالقی
فرهنگی و اداری بانک مرکزی
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