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  راستین يداربانکدر بانکداري سبز و تأمین مالی پایدار 
  

  1بیژن بیدآباد

  

  چکیده
 از جلوگیري نحوهتر است به  در این مقاله ضمن اشاره به آیات قرآن کریم و تأکید بر اینکه اسراف از ربا مذموم

هاي مطرح شده در راستاي  شیوهپردازیم.  می راستین بانکداري درمین مالی پایدار أهاي ت به شیوه بانکی منابع اسراف
 بر مبتنی کهگردد ذکر می بانکی منابع بهتر تخصیص براي مواردي لذاباشد.  بانکداري سبز می اقتصاد سبز و مشخصاً

 و قوانین تصویب با موارد این رعایت چنانچه. است اسالمی و انسانی دستورات از منتج و اخالق اقتصاد هاي آموزه
 در گذاري سرمایه ارکان از که بانکی منابع اسراف از توان می شود الزام بانکی تسهیالت اعطاي عملیات بر الزم مقررات
  .و زمینه حرکت به سمت اقتصاد سبز را فراهم نمود نمود جلوگیري است اقتصاد

  

  ز، تأمین مالی پایدار، بانکداري سب، اقتصاد سبزبانکی واماسراف، تبذیر، بانکداري راستین،  :ها کلیدواژه

  مقدمه
اقتصاد اخالق به عنوان مبحثی که کمتر در نظریات جدید اقتصادي مورد توجه قرار گرفته از مباحث مهمی است 

اسراف به معنی تباه کردن منابع برخالف اصل  تواند در روش زندگی بشر تأثیرات مثبت قابل توجهی داشته باشد. که می
سراف منابع نوعی اتالف منابع نیز هست ولی واژه اسراف مفهوم عامتري ا 2بردن حداکثر از منابع در اقتصاد است. بهره

شود بخشی از شود که اتالف این تنوع مفهومی را ندارد. اسراف سبب می روي در همه امور نیز می دارد که شامل زیاده
  منابع دچار تباهی شود. 

زندگی انسانی و برابري اجتماعی همراه با سبز را به عنوان نتیجه بهبود  برنامه محیط زیست سازمان ملل اقتصاد
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یک اقتصاد  سبز به عبارت دیگر اقتصاد 3کند. کاهش مخاطرات زیست محیطی و کمبودهاي اکولوژیک تعریف می
هاي  گذاري کربن، با کارایی منابع و اشتمال اجتماعی است. در اقتصاد سبز، رشد درآمد و اشتغال منتج از سرمایه- کم

با افزایش کارایی انرژي و منابع منجر به کاهش انتشار کربن و آلودگی شده و مانع از دست  که خصوصی و دولتی است
  شود. رفتن تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم می

ها و قواعد مشخصی باید مئرعی گردد که در این ارتباط جهت دهی  براي حصول انتقال به اقتصاد سبز شیوه
هاي  هاي مختلف در کلیه بخش ز دولتی و خصوصی و اصالح سیاستگزاريگذاري اعم ا هاي سرمایه مشخص فعالیت

اقتصاد و وضع قوانین و مقررات مرتبط قابل ذکر است. این موارد به طور کلی در راستاي مسائل توسعه پایدار قراردارد و 
دهد. در  سعه پایدار قرار میاي ذیل برنامه تو مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقتصاد سبز و فقرزدایی را به عنوان الحاقیه

  گیرد: هاي اساسی ذیل مد نظر قرار می این ارتباط سرفصل

 سرمایه گذاري در سرمایه طبیعی (مشتمل بر منابع طبیعی و اکوسیستم)  - 1

 کشاورزي •

 ماهیگیري •

 آب •

 جنگل و مرتع •

 گذاري در کارایی انرژي و منابع سرمایه - 2

 انرژي تجدیدپذیر •

 صنایع •

 و ضایعات زباله •

 ساختمان •

 حمل و نقل •

 توریسم •

 شهر و شهرسازي •

 حمایت از انتقال به اقتصاد سبز - 3

 الگوسازي •

 شرایط تحقق •

 تأمین مالی •

                                                             
3 United Nations Environment Programme (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and 
Poverty Eradication. P.16. 
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آنچه که در اینجا به آن  4توان در متون یافت. بسیار زیاد است که مواردي از آنها را میمنابع مصادیق اسراف 
را و بانکداري سبز که عمده مباحث اقتصاد سبز  استو تأمین مالی گذاري  در حیطه سرمایهاسراف و تبذیر پردازیم  می

، گذاري منجر به عمر کم تأسیسات، تجهیزات، ساختمان . اگر به هر دلیلی تخصیص منابع به سرمایهدهد تشکیل می
استهالك آنها زیاد اي باشد که  طراحی یا تولید آنها به گونهیا اي گردد  ی سرمایههایکاالبه طور کلی یا آالت  ماشین

هاي اقتصادي در ارتباط با همسوئی بکارگیري از محصوالت تولیدي آنها گردد  یا باعث افزایش هزینه سایر بخشد، باش
عمالً ها گردد  ها، یا کاهش عمر انسان ها، تخریب محیط زیست، افزایش بیماري یا عمالً تولیدات آنها باعث نضج نارسائی

اقتصاد سبز با توجه به گستردگی موضوعات لذا ایم.  را فراهم آورده عمنابروي در مصرف منابع موجبات اتالف  با زیاده
هاي تأمین مالی در  هاي حمایتی براي انتقال به اقتصاد سبز از طریق اصالح رویه در این مقاله به بحث پیرامون روش

  پردازیم.  می تحت عنوان بانکداري سبز و تأمین مالی پایدار 5بانکداري راستین

اجتماعی که بشر امروز سرفصل سیاستهاي راهبردي خود قرار -بسیاري از مباحث اقتصاديد که باید اضافه کر
توان به مبحث توسعه پایدار اشاره کرد که از  از این مباحث می در کتب آسمانی و مشخصاً قرآن کریم آمده است.داده 

ث هرچند به شکل نظري و مدرن آن در قرن المللی از اواخر قرن گذشته است. این مبح مسائل مطروحه بشر در مجامع بین
هاي دینی و اخالقی  دارد و ریشه آن در آموزهبیستم مطرح شده است ولی مفاهیم آن در مباحث اقتصاد اخالق قرار 

  6تبذیر است. اسراف و منجمله این مباحث  شود. قرآن کریم به وضوح دیده می

سریعتر  7اي کوتاه و جایگزینی سرمایه الً عمر کاالي سرمایهگذاري عم هاي سرمایه یتلدر اثر اسراف منابع در فعا
گردد تا بازدهی بنگاه حفظ  منابع بیشتري مصرف میافتد که این به موضوع به معنی اتالف منابع جامعه است و  میاتفاق 

د و نتیجتاً زمینه را ده را در اقتصاد افزایش میمنابع گردد. صرف منابع به معناي تقاضاي بیشتر براي منابع بوده و قیمت 
د. صرف منابع بیشتر به معنی بکارگیري عوامل تولید بیشتر و فراغت کمتر نمای می ضیقها  گذاري براي دیگر سرمایه

عوامل تولید بیشتري ، نیروي انسانی بیشتري بکار گرفته، کاالي کمتري تولیدلذا در اقتصاد  نیروي انسانی خواهد شد.
                                                             

  د:متون زیر در این ارتباط هستن 4
(بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده)، مجموعه مقاالت همایش اصالح الگوي مصرف، موسسه  بیژن بیدآباد، اسراف در اقتصاد اخالق

  ، تهران.49-76، صفحات 1388مرداد  4مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، وزارت بازرگانی، 
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  . 59-63صفحات ، 104، شماره 1388بیژن بیدآباد، پدیده جهانی گرسنگی و اسراف در غذا. مجله بانک و اقتصاد، بهمن 
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  توضیحات درباره بانکداري راستین در مجلدات زیر آمده است: ٥

  .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. نظري مباحث: اول جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن
  .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. کاربردي مباحث: دوم جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن
 .1394 پژوهان، نوین مؤسسه. اجرایی مباحث: سوم جلد راستین، بانکداري بیدآباد، بیژن

ح الگوي مصرف، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بیژن بیدآباد، تبذیر در اقتصاد اخالق و توسعه پایدار، مجموعه مقاالت همایش اصال 6
 ، تهران.377- 400، صفحات 1388مرداد  4بازرگانی، وزارت بازرگانی، 
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اگر حیطه  شود. رفاه جامعه کمتر میو کارائی و نهایتاً  رود تولید بیشتر و قیمت آنها باالتر میتقاضاي عوامل ، تولید صرف
ها گردد یا  شد که موجب تخریب محیط زیست و کاهش عمر متوسط انسانباهایی  گذاري بکارگیري منابع در سرمایه

   اي دیگر تحقق یافته است. نهبه گو اسراف منابعدرمان بیشتر شود عمالً ها به  سبب شود تا نیاز انسان

هاي اقتصاد اخالق و منتج  مبتنی بر آموزهشمریم که  مواردي را براي تخصیص بهتر منابع بانکی برمیدر این مقاله 
عملیات اعطاي  ن و مقررات الزم برانیوق ا تصویببرعایت این موارد چنانچه از دستورات انسانی و اسالمی است. 

 د.وگذاري در اقتصاد است جلوگیري نم توان از اسراف منابع بانکی که از ارکان سرمایه می ودتسهیالت بانکی الزام ش
مطرح شده که عمالً براي اجرائی شدن آن  8پیشنهادي بانکداري راستیننامه اجرائی  و آئینکلیات این موارد در الیحه 

هاي اجرائی تخصصی دولت تدوین و  ستگاههاي اجرایی آن توسط د نامه پس از تصویب این الیحه باید مقررات و آئین
  به تصویب مقامات ذیصالح برسد.

  تر از ربا اسراف مذموم
: تبذیر به معناي پراکنده کردن و اصل آن پاشیدن بذر است و براي 9نویسد در تعریف تبذیر راغب اصفهانی می
کند و ریشه  ال از روي اسراف معنی میرود. طبرسی تبذیر را پراکنده کردن م هر کسی که مالش را ضایع کند به کار می

آن پاشیدن بذر است با این فرق که تبذیر پراکندن همراه با فاسد و ضایع کردن است ولی اگر به گونه اصالح باشد تبذیر 
  10نیست.

اي فرزندان آدم بخورید و «فرماید:  قرآن کریم می در قرآن کریم صریح است.و تبذیر و مذمت اسراف  نفی
اوست که باغهاي داربست زده و  و« :و می فرماید 11»دارد اسراف مکنید که او اسراف کنندگان را دوست نمیبیاشامید و 

هاي  از میوه ،همگون و ناهمگون آفرید انار بن و کشتزارها که میوه آنها متفاوت است و زیتون و بدون داربست و خرما
و  12.»اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد آن چون میوه آورد بخورید و حق خدا را روز برداشت بدهید و

ایم؛ و در آن طغیان نکنید، که غضب من بر شما وارد شود و هر  اى که به شما داده بخورید از روزیهاى پاکیزه«فرماید:  می

                                                             
  به متون زیر مراجعه شود:  8

 پوربهروز، محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، آذرنگ بیدآباد، بیژن
  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس

 پوربهروز، محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود للهی،عبدا سعید امیراستوار، آذرنگ بیدآباد، بیژن
 .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پیشنویس

و طرحُه فاستعري لکل مضيع  التبذير و التفريق و أصله القاء البذرراغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن انتشارات دارالفکر. ذیل ماده بذر:  9
  .ملا له، فتبذير البذر تضييع فی الظاهر ملن مل يعرف مآل مايلقيه

  سوره اسراء. 26ذیل آیه  410ص 6طبرسی مجمع البیان، ج 10
  .»ا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسِرفنيَ آَدَم ُخُذوا زيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفو   � َبين«.  31سوره اعراف آیۀ  11
 ُكُلوا ُمَتشاِبهٍ  َغْريَ  وَ  ُمَتشاِ�اً  الرُّمَّانَ  وَ  الزَّيـُْتونَ  وَ  ُأُكُلهُ  ُخمَْتِلفاً  الزَّرْعَ  وَ  النَّْخلَ  وَ  َمْعُروشاتٍ  َغْريَ  وَ  َمْعُروشاتٍ  َجنَّاتٍ  َأْنَشأَ  الَّذي ُهوَ  وَ «. 141سوره انعام آیۀ  12

  .»اْلُمْسرِفنيَ  حيُِبُّ  ال ِإنَّهُ  ُتْسرُِفوا ال وَ  َحصاِدهِ  يـَْومَ  َحقَّهُ  آُتوا وَ  َأْمثَرَ  ِإذا هِ َمثَرِ  ِمنْ 
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ف و زیاده مانده را بده و اسرا حق خویشاوند و مسکین و راه«می فرماید: و  13.»کند مى طکس غضبم بر او وارد شود، سقو
فرماید  و نهی می 14.»دگار خود کفران کردرروي هم نکن چرا که اسراف کاران برادران شیاطینند و شیطان نسبت به پرو

در قرآن کریم آیاتی  15»کنند اطاعت مکنید. کنند و اصالح نمی کاران را که در این سرزمین فساد می فرمان اسراف«که 
همانا مسرفین «و  17»کند اوند کسی که مسرف دروغگو است را هدایت نمیخد«و  16»مسرفان را هالك کردیم«نظیر: 

همه داللت بر عدم رضایت الهی بر تبذیر و بطور کلی اسراف است و خداوند به هیچ وجه این عمل را  18»اصحاب آتشند
  تجویز نفرموده است. 

ربا « :که شده استنازل ربا رة باقرآن کریم در در بدتر است.تر و  مذمومباید اذعان داشت که اسراف از ربا 
مهیا خوردند و ما براي کافرینشان عذاب دردناکی  و اموال مردم را به باطل می ده بودند از آنش گرفتند و نهی می

مخورید و از خدا بترسید، باشد که  ضافۀ مضاعفاه اي کسانی که ایمان آوردید ربا را ب«فرماید:  و می 19»ایم. کرده
حمت واقع رشد که مورد باید از آتش که براي کافران مهیا شده خدا و رسول را فرمان برید رستگار شوید و بترس

و اگر  ارید اگر مؤمن هستید.ذاي کسانی که ایمان آوردید تقوا ورزید و آنچه از ربا مانده واگ«فرماید:  و می 20».شوید.
نه ستم کنید و نه  اصل اموالتان،براي شماست و اگر توبه کردید  اید، را خواسته نکردید پس جنگی از خدا و پیغمبرش

، و چنانچه بدو ببخشید براي شما بهتر است اگر به او بدهید پس مهلتی تا فراخ دستی بودو اگر تنگدستی  ستم ببینید
طان شیبا تماس با که  یسککنند) جز مانند  خیزند (قیام نمی خورند به پاي نمی کسانی که ربا می«فرماید:  و می 21»بدانید.
الل و ربا را حرام حربا است و خدا داد و ستد را  ثل، این به واسطه آن است که گفتند: داد و ستد مشده استآشفته 
براي اوست آنچه گذشته و کار او با خداست  ،، پس هرکس که پندي از جانب پروردگارش به او آمد و باز ایستادکرده

  .22»ویدانند.نانند یاران آتش که در آن جاآو کسی که بازگشت 

در آیه اخیر رباخوار مانند کسی که با شیطان تماس دارد معرفی شده است ولی در آیات مذکور در قبل 
                                                             

  .» فـََقْد َهوى  َو َمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضيب  ُكُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُكْم َو ال َتْطَغْوا فيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب«. 81سوره طه آیه  13
ْر تـَْبذيراً   َو آِت َذا اْلُقْرىب«. 26-27سوره االسرا، آیات  14 ريَن كاُنوا ِإْخواَن الشَّياطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه   َحقَُّه َو اْلِمْسكَني َو اْبَن السَّبيِل َو ال تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ

  »َكُفورا
  .» اْلُمْسرِفَني الَّذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َو ال ُيْصِلُحون َو ال ُتطيُعوا َأْمرَ «. 151-152سوره شعرا، آیات  15
  .»َوَأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنيَ « ،9سوره انبیاء آیه  16
ابٌ « 28سوره غافر، آیه  17 َ َال يـَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ  .»ِإنَّ ا�َّ
 ».اُب النَّارِ َوَأنَّ اْلُمْسرِِفَني ُهْم َأْصحَ «، 43سوره غافر آیه  18
  ».امٰ يْ لِ أَ اً� ذَ عَ  مْ هُ نْ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ  لِ �ٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ ٱْلبٰ بِ  اسِ ٱلنَّ  ٰوالَ مْ أَ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ  هُ نْ عَ  واْ هُ نُـ  دْ قَ   وَ �ٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ  وَ « .161سوره نساء، آیه  19
 وَ  ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ  ٱلَِّيت ارَ لنَّ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  �َ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افاً مُ عٰ ضْ أَ  �ٰ لرِّ ٱوا لُ كُ وا ال�َْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يـُّ أَ  �ٰ . «130- 132سوره آل عمران، آیات  20
  .»ونَ محَُ رْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  �َ ٱوا يعُ طِ أَ 

تُ إ رِّ�ٰ لْ ٱ نَ مِ  يَ قِ ا بَ مَ  واْ رُ ذَ  وَ  �َ ٱ واْ قُ تـَّ ٱ واْ نُ لَّذيَن آمَ ٱ ا� ايـُّهَ « .278 - 280ات سوره بقره، آی 21  نْ وإِ  هِ ولِ سُ رَ  وَ  �ِ ٱ نَ مِ  بٍ رْ وا ِحبَ ْأَذنُ وا فَ لُ عَ فْ تَـ  ملَْ  نْ إفَ  نيَ نِ مِ ؤْ مُ  مْ ن ُكنـْ
  ».ونَ مُ لَ عْ تَـ  مْ تُ نْ كُ   نْ إِ  مْ كُ لَ  ْريٌ وا خَ قُ دَّ صَ تَ  نْ أَ  وَ  ةٍ رَ سَ َميْ  َيل إِ  ةٌ رَ ظِ نَ فَـ  ةٍ رَ سْ وعُ ذُ  انَ كٰ   نْ إِ  وَ  ونَ مُ لَ ظْ اتُ ٰـ و ل ونَ مُ لِ ظْ ا تَ لٰـ  مْ كُ الِ وٰ مْ أَ  وسُ ؤُ رُ  مْ كُ لَ فَـ  مْ تُ بْـ تُـ 

 �ُ ٱ لَّ حَ أَ   وَ �ٰ لرِّ ٱ لُ ثْ مِ  عُ يْ بَـ لْ ٱ امنََّ إِ وا الُ قَ  مْ هُ نـَّ �َِ  كَ لِ ذٰ  سِّ مَ لْ ٱ نَ مِ  انُ ٰـ يطلشَّ ٱ هُ طُ بَّ خَ تَ ي يَـ ذِ لَّ ٱ ومُ قُ ا يَـ مٰ ا كَ ٰـ لّ إ ونَ ومُ قُ ايَـ ٰـ  ل�ٰ لرِّ ٱ ونَ لُ كُ �َْ  ينَ ذِ لَّ اَ « .275سوره بقره، آیه  22
  ».ونَ دُ الِ ا خٰ يهَ فِ  مْ هُ ارِ لنَّ ٱ ابُ حَ صْ أ كَ ئِ لَ وْ أُ فَ  ادَ عَ  نْ مَ  وَ   ا�ِ َيل إِ  هُ رُ مْ أَ و  فَ لَ ا سَ مَ  هُ لَ ي فَـ هَ تَـ انْـ فَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مُ  هُ ائَ ج نْ مَ  فَ �ٰ لرِّ ٱ مَ رَّ حَ  وَ  عَ يْ بَـ لْ ٱ
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در آیات ذکر تر از ربا است.  عمل اسراف مذموما این وصف باید گفت ب معرفی شده است. کار برادر شیاطین اسراف
مقام اعالن جنگ با خداو و رسولش معرفی شده. مخالفت  کار مفسد فی االرض معرفی شده ولی رباخوار در شده اسراف

کار) نسبت به خداوند از قوه به فعل رسیده ولی مخالفت دومی (رباخوار) هنوز فعلیت نیافته و در مقام اعالن  اولی (اسراف
شده اگر رباخوار رساند. اگر مطابق آیات ذکر  است. این مقایسه ذم بیشتر اسراف و تبذیر را در مقایسه با رباخواري می

اصل مال را دریافت دارد و اضافه بر آن را ببخشد معذور است ولی در مورد اسراف چنین چیزي مصداق ندارد زیرا با 
رود. همه این مقایسات داللت بر مذموم بودن بیشتر اسراف و تبذیر نسبت به ربا است.  مال اسراف شده از بین می ،اسراف

م این انتقال بهتر از تباهی مال  از لحاظ حکمی نیز نتیجه ربا در اثر اسراف انتقال ناحق مال از یکی به دیگري است و مسلّ
   است که دیگري هم که مخلوق اوست نتواند از آن بهره برد.

  ها بانکدر عملیات منع اسراف بانکداري سبز و 
گذاري در جهت منع  یهبه منظور اصالح الگوي مصرف منابع و تولید محصول و سرما 23در بانکداري راستین

اسراف و تبذیر و جلوگیري از اتالف منابع که تبعات زیانبار اقتصادي و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش 
هاي عملیاتی و تسهیل  ها در جهت کاهش هزینه بانکشوند. چنانچه  ذیل میها مکلف به رعایت مفاد  وري، بانک بهره

هاي خود عمالً شرایط بهتري را براي  با کاهش هزینه یان خود اقدامات ذیل را به عمل آورندارائه خدمات بانکی به مشتر
 :تر بوجود خواهند آورد ارائه تسهیالت ارزان

 هاي عملیاتی خود را مکانیزه کنند. سیستم -1

 جهت تقلیل هزینه عملیات و کاهش ریسک عملیاتی با مهندسی مجدد فرآیندهاي عملیاتی خود را اقتصادي، -2
 امن و اصالح کنند.

کاهش تدریجی شعب فیزیکی و خرید خدمات متقابل بانکها از یکدیگر براي انجام امور بانکی مشتریان و  -3
 رویه شعب. جلوگیري از تعدد و تراکم بی

هاي  هاي الزم به بخش هاي خدماتی مالی، پرسنل مازاد خود را با آموزش با ایجاد زمینه مناسب براي فعالیت -4
گذاري،  ی مکمل از قبیل مشاغلی چون ارزیاب، ناظر (امین)، واسط، کارگزار، مشاور سرمایهخدمات بانک

گذاري، موسسه  گر، سبدگردان، شرکت تأمین سرمایه، صندوق سرمایه ارزشیاب، بازارگردان، ناشر، معامله
ه در راستاي مالی و غیر ITبندي، موسسه پردازش اطالعات مالی، موسسه اعتبارسنجی، موسسه خدمات  رتبه

 منتقل کنند.شیوه عملیاتی بانکداري راستین 

رعی دارند ولی براي بانک مرکزي مرا بدون الزام قانونی  فوقها است تا موارد  هرچند به غبطه و صالح بانک
و موارد فوق را تدوین و پس از تصویب شوراي پول نامه اجرایی  آیینها بانک مرکزي الزم است تا  تنظیم و ارشاد بانک

  .ها را موظف به رعایت موارد مذکور در فوق نماید و بانکبه بانکها ابالغ اعتبار 

                                                             
مستندات بانکداري راستین در بخش  .اسالمیسازي بانکداري  هاي عملیاتی بانکی به منظور پیاده حل عه راهبانکداري راستین: مجمو 23

  قابل دسترس است. http://www.bidabad.comسایت  بانکداري راستین وب

http://www.bidabad.com
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  یدر تخصیص منابع بانکتحقق بانکداري سبز 
عبارت دیگر به است توسعه پایدار ها منطبق با اصول  اصالح شیوه تخصیص منابع در بانکتأمین مالی پایدار 

اي که  به گونهاست صول نیازهاي بشر و همزمان حفظ محیط طبیعی براي استفاده و مصرف منابع جهت حاست الگویی 
  . 24باشند بلکه در آینده نامتنهی نیز بتوان آنها را تاًمین نمود ءنیازهاي بشر نه تنها در زمان حاضر قابل احصا

لید و تو 25.شود مطرح میهاي مصرف پایدار و تولید پایدار  توسعه پایدار در زمینهاقتصاد سبز و اصلی مباحث 
مصرف پایدار استفاده از کاالها و خدمات در جهت نیازهاي اساسی و بهبود کیفیت زندگی است و مادامی که استفاده از 

هاي بعدي را نیز به  کند احتیاجات نسل ها را در طول عمر حداقل می منابع طبیعی و مواد سمی و تولید ضایعات و آالینده
هاي  گیرد تا کیفیت دار فعالیتهاي اقتصادي، دولت، جوامع و خانوارها را دربر میتولید و مصرف پای 26.مخاطره نیاندازد

محیطی را در تولید کارا و بکارگیري منابع طبیعی، حداقل سازي ضایعات، و بهینه سازي محصوالت و خدمات مد نظر 
ید پایدار به بخش تخصیص هاي تول از این لحاظ شاخصتاکید تولید پایدار در سمت عرضه قرار دارد و  27قرار دهند.

المللی براي تعریف و اعمال  علیرغم تالش زیادي که در سطح بین. ها قابل تعمیم است گذاري منابع بانکی به سرمایه
گذاري پایدار  گذاري پایدار صورت گرفته است ولی هنوز استانداردهاي مشخصی براي سرمایه روشهایی براي سرمایه

هاي تأمین  با توجه به اینکه شیوه 28ارهایی براي تولید و مصرف پایدار تدوین شده است.معین نگردیده است؛ هرچند معی
ها متحقق  ها غالباً از طریق بانک گذاري است و این شیوه هاي سرمایه و تخصیص منابع مالی از مهمترین ارکان تمام پروژه

 29بخش توسعه پایدار سازمان ملل توجه نمود.گذاري پایدار  شوند لذا باید هنگام تخصیص منابع به مفاهیم سرمایه می
   :دهد هاي زیر را براي توسعه پایدار مد نظر قرار می زمینه

                                                             
24 Report of the world commission on environment and development, United Nations General Assembly Resolution 42/187, 
11 December 1987, retrieved: 2007-04-12.  
"Meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". 
25 http://www.iisd.org/susprod/principles.htm  
26 Symposium: Sustainable Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994. 
27 Edwin G. Falkman, Waste Management International. Sustainable Production and Consumption: A Business Perspective. 
WBCSD, n.d. 
28 International Institute for Sustainable Development http://www.iisd.org/business/banking/sus_investment.aspx  
29 United Nations division for Sustainable Development. Documents: Sustainable Development Issues. Retrieved 2007-05-
12.  

http://www.iisd.org/susprod/principles.htm
http://www.iisd.org/business/banking/sus_investment.aspx
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  کشاورزي
  جوي  

  تنوع زیستی 
  بیوتکنولوژي
  ظرفیت سازي

  تحوالت اقلیمی
  الگوهاي تولید و مصرف

  کسالیشصحرازدایی و خ
  کاهش و مدیریت بالیا

  آموزش و آگاهی
  انرژي
  مالیه

  جنگلداري
  ب پاكآ

  بهداشت
  نزاع انسانی

  ها نماگر
  صنعت 

  اطالعات تصمیم گیري و مشارکت 
  تصمیمات یکپارچه

  حقوق بین الملل 
  المللی براي تواناسازي محیط زیست  همکاري بین

  اديهترتیبات ن
  مدیریت زمین

  اي اصلیههوگر
  کوهها

  استراتژیهاي توسعه پایدار ملی
  دریاها و اقیانوسها

  فقر 
  فاضالب

  علم
  دروم مرگ و میر ناگهانی اطفالسن

  توریسم پایدار
  تکنولوژي

  مواد شیمیایی سمی
  تجارت و محیط زیست

  حمل و نقل
  هاي خطرناك زباله
  هاي رادیواکتیو زباله
  هاي جامد  زباله
  آب

گذاري پایدار صریحاً باید مواردي نظیر ساختمان و  در ارتباط با سرمایههاي فوق  در ارتباط با تکمیل سرفصل
ها  گذاري آالت که از مباحث مهم تخصیص منابع بانکی در سرمایه ها، تأسیسات و ماشین ها، سازه سکن، زیرساختم

این البته بسیاري از این موارد از طریق مباحث اقتصاد سبز به موارد فوق افزوده شده.  .باشد را به مباحث فوق افزود می
ت آن کمتر در این عنوان در ادبیات اقتصادي مالحظه گردد  موضوعات شامل موارد تأمین مالی پایدار می که کلی

  شود. می

اي از  گذاري پایدار نیازمند مجموعه براي توسعه و تعمیم معیارهاي فوق براي توسعه پایدار به مباحث سرمایه
تخصیص و  هستیم تا هنگامدر سطح ملی ها و موضوعات فوق  هاي مشخص در ارتباط با بخش استانداردها و دستورالعمل

این موارد همگی در ذیل مبحث تأمین مالی پایدار  الرعایه نمود. گذاري آنها را الزم مصرف منابع بانکی براي سرمایه
منابع مالی در اختیار  تاشوند  میلزم ها م بانک 30بانکداري راستین دربندي فوق  عالوه بر موضوعات و فصلگنجد.  می

در نظر  32نامه از قبل موارد زیر در آنها بررسی و راه حل عملیاتی آن در طرح اختصاص دهند که 31هایی خود را به طرح
                                                             

  جزئیات موارد در سند ذیل آمده است: 30
پوربهروز،  محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ

 .1391 ایران، ملی کراستین، بان بانکداري قانونی الیحه پیشنویس
هاي اقتصادي مجري است که تحت برنامه منسجم و مشخص، در زمان محدود و با کیفیت، شرایط و هزینه معین به  طرح: مجموعه فعالیت 31

 شود. قصد انتفاع براي تأمین مالی در قالب بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به بانک ارائه می
ها و بررسی و  حاکی از مجموعه اطالعات الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح پیشنهادي و بیانگر تحلیلاي است  نامه: نوشته طرح 32

هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که توسط مجري تهیه و به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی  توجیه طرح از جنبه
بانک  PLSشود و پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی اداره  ارائه می الزم براي بررسی و اتخاذ تصمیم به بانک
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 : جلوگیري شوداسراف منابع بسیاري از وجوه تا بدینوسیله از  گرفته شده باشد

 گذاري، تولید، توزیع و مصرف شود. هاي سرمایه منجر به کاهش هزینه -1

 وري شود. منجر به افزایش بهره -2

 تر از استاندارد گردد.  هاي معیوب یا پایین حداقل ضایعات و فرآوردهخطوط تولید سبب ایجاد  -3

 کیفیت محصوالت تولیدي طرح در سطحی باشد که دچار حداقل تباهی، دورریزي یا زبالگی شود. -4

 گذاري طوالنی باشد. عمر بازدهی مفید سرمایه -5

 بادوام طوالنی باشد. عمر محصوالت بادوام و نیمه -6

 آالت طوالنی باشد. ها، تأسیسات و ماشین ها، سازه عمر ساختمان -7

ها،  شود تا توان حمل بار و تردد بیشتر فراهم و عمر راه دوینسازي و حمل و نقل به نحوي ت استانداردهاي راه -8
 تأسیسات و مستحدثات آنها طوالنی شود. 

 شده باشد. آالت و محصوالت رعایت  مالحظات مصرف بهینه انرژي و سوخت در ساختمان، تأسیسات، ماشین -9

 از فرسایش خاك کشاورزي جلوگیري کند.  -10

 مرگ و میر را کاهش و سبب افزایش طول عمر انسان شود.  -11

 هاي زیست محیطی گردد. سبب تولید پاك و کاهش آلودگی  -12

 رعایت مالحظات تولید و مصرف پایدار را بنماید.  -13

 هاي اکولوژیک تولید صنعتی را بنماید. رعایت حلقه  -14

 ي ناصحیح معادن جلوگیري کند.بردار از بهره  -15

 گذاري از قبل بررسی و امکان آن در طراحی منظور شده باشد. نحوه ارتقاء سرمایه  -16

 بینی و اتخاذ شود. تمهیدات و تدابیر الزم براي مقابله با حوادث طبیعی در مرحله طراحی از قبل پیش  -17

 د.از اتالف منابع در اثر ترکیب نابهینه عوامل تولید جلوگیري کن  -18

گذاري و محصول از هرگونه افساد سریع یا تدریجی  تمهیدات و تدابیر الزم براي حفظ و حفاظت از سرمایه  -19
ناشی از عوامل محیطی از قبیل دما، حوادث طبیعی و عوارض جوي و مواردي نظیر زنگ زدگی و خوردگی به 

 بینی و اعمال شود. دلیل رطوبت یا اسیدیته آب و هوا از قبل پیش

هاي مکانیکی، الکترومکانیکی، الکتریکی  ها، قطعات و دستگاه ها، سیستم تانداردهاي یکسان اتصال ماشیناز اس  -20
 هاي مختلف استفاده شود. و الکترونیکی در دستگاه

طول عمر مفید هر قطعه یا محصول صنعتی فاسد نشدنی باید با تولید محصول اعالم گردد و تولیدکننده در  -21
یم و چه غیر مستقیم) در قبال تضمین عمر مفید قطعه یا محصول صنعتی تولیدي خود مقابل خریدار (چه مستق

 در طول دوره عمر مفید آن ضامن است.

                                                                                                                                                                                              
 سندي است که مفاد آن در هر صورت به طرفیت مجري قابل استناد است. 



10 

مراحل  (PLS) 33اعمال نمود در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستینبراي اینکه بتوان این مالحظات را 
هاي متقاضیان  نامه بانکداري فعلی طرحدر شده است. رفته در نظر گمتفاوت از شیوه فعلی  نامه هر طرح ارزیابی طرح

بانکداري راستین نماید. در  تسهیالت اعتباري صوري است و هیچگونه تعهدي را به متقاضی تسهیالت اعتباري بار نمی
 و دهد می قرار جامع بررسی مورد مالی و فنی اقتصادي، هاي جنبه از را طرح یک پذیري توجیه که است سندي نامه طرح
هاي اقتصادي، فنی و مالی طرح در  جزئیات رئوس بررسی .است استناد قابل 34مجري طرفیت به صورت هر در آن مفاد
 بودن متعارف و دقت صحت، از تا است ملزم مجريدر این روش  باشد. نامه اجرائی بانکداري راستین درج می آئین

 و مدارك و باشد داشته اطمینان نامه طرح در مندرج برآوردهاي و ها بینی پیش و محاسبات ارقام، و آمار اطالعات،
 عملیات ریز زمانبندي برنامه داراي باید الزاماً نامه طرحو  کند ارائه نامه طرح با همراه را آنها صحت بر دال الزم مستندات
 تمام پایش براي ینظارت هاي برنامه و ها لیست چک ارزیاب آن با منطبق و باشد طرح کامل مدیریت جهت اجرایی
 نامه طرح همراه بایدنیز  هاي الزم أییدیهطرح ت مستندات و مداركهمراه . کند می تهیه را طرح فیزیکی پیشرفت مراحل
تا ارزیاب مطمئن گردد که موارد فوق براي جلوگیري از اسراف منابع  شود تحویل 35ارزیابی واحد به مجري توسط

بانک نظارت بر  36نامه، واحد امین راستین پس از طی مراحل ارزیابی و تصویب طرحدر بانکداري  اند. بانکی رعایت شده
و در صورت عدول مجري از مفاد  نامه عدول ننماید عملیات مجري را برعهده خواهد داشت تا مجري از مفاد طرح

 و ابزار و ها خصصت و ها مهارت از شخصیتی برخوردار امین باشد. نامه ملزم به تحمل خسارات ناشی از آن می طرح
 دردو  هر امینارزیاب و  تعریف شده است. طرح بر نظارت براي الزم افزاري نرم و افزاري سخت امکانات و تجهیزات

 بازخواست و تعرض از مصون استخدامی و اداري مقررات جهت از خصوص این در و داشته رأي استقالل اظهارنظر مقام
 د،نگرد محسوب آن مسبب امینارزیاب یا  که شود وارد خسارتی امینارزیاب یا  تقصیر از هرگاهو از سوي دیگر  هستند

                                                             
ي بر مبناي هاي اقتصاد گذاري و فعالیت گذاران در سود و زیان طرحهاي سرمایه : مشارکت سپرده)PLS(مشارکت در سود و زیان راستین  33

  سازي بانکداري بدون ربا مبتنی بر اصول اخالق اسالمی.  نرخ بازدهی حقیقی طرح و به منظور پیاده
گذار را به  ایی سپرده گذار منابع سپرده : واحدي است که به نمایندگی از طرف سپردهPLSبانک در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 

شود.  گذار و بانک و مجري تقسیم می دهد و طبق قراردادهاي مشخص سود یا زیان حاصله، بین سپرده میمتقاضیان منابع اعتباري تخصیص 
گذاران را به درخواست ایشان  گذاران نموده و منابع سپرده بانک در ازاي دریافت حق الجعاله اقدام به ارائه خدمات مدیریت سرمایه به سپرده

گذاران گواهی راستین مربوط  نماید و در عوض به سپرده گذاري می سود و زیان راستین، سرمایه در یکی از محصوالت بانکداري مشارکت در
گذار بوده و در این راستا  گذار موظف به حفظ حقوق سپرده نماید. بانک به عنوان وکیل سپرده به نوع تأمین مالی بکار گرفته شده تسلیم می

 فع وي بکار برد. باید کلیه امکانات تخصصی خود را براي حفظ منا
نامه اقتصادي خود را به منظور تامین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح در قالب  مجري: شخصی است حقیقی یا حقوقی که طرح 34

راي گذار مراحل اج کند و پس از اقدام بانک در جهت مشارکت وي با سپرده بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به بانک معرفی می
سازد. مجري عالوه بر اهلیت قانونی، مالی، فنی و اجرایی باید از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي مشارکت و  طرح را تا پایان عملیاتی می

 اجراي طرح برخوردار باشد.
 سنجد. اجراي طرح را میبانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان  PLSواحد ارزیابی: واحدي است در اداره  35
خصوص  را به نمایندگی از طرف بانک در PLSواحد امین: واحدي است که امور نظارتی فرآیندهاي مشارکت در سود و زیان راستین  36

با هاي اعالم شده، نحوه تخصیص منابع و چگونگی مصرف بهینه آنها،... را  حسن اجراي طرح، کنترل عملیات اجرایی در مقایسه با برنامه
 استفاده از شاخصهاي کلیدي و رسیدگی به صورتهاي مالی و نظارت بر تحویل طرح به عهده دارد.
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   37.بود دنخواه مسئول

ها تدوین نشده است.  و مقرراتی موارد جلوگیري از اسراف منابع بانکی هنوز براي همه بخشجزئیات عملیاتی 
دهند ولی این  ا مد نظر قرار میبعضی از موارد جلوگیري از اسراف منابع مذکور در فوق ر 38گرچه برخی مقررات

عد سرمایه هاي اجرائی نظیر گذاري و رعایت موارد فوق کافی نیست. براي رفع این معضل وزارتخانه موضوع هنوز از ب 
وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ،وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازي انرژي  حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان بهینه پزشکی، وزارت نیرو، سازمان

را تدوین و پس  ی شدن موارد جلوگیري از اسراف منابع بانکیاجرای شوند تا مقررات الزم برايمکلف باید و شهرداري 
از طرفی با توجه به اهمیت  د.نبالغ کنها ا از تصویب مراجع ذیصالح به واحدهاي تابعه و از طریق بانک مرکزي به بانک

ها و موسسات آموزش  تحقیقات و فنآوري سرفصل امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،وزارت علومموضوع الزم است تا 
ها و موسسات  به دانشگاه تهیه وو در راستاي تحقق اقتصاد سبز  موارد جلوگیري از اسراف منابع بانکیعالی را با توجه به 

  الغ نماید.تابعه اب

  گیري نتیجه
هاي توسعه پایدار به  دهی انتقال به اقتصاد سبز و تحقق زمینه براي توسعه و تعمیم معیارهاي بانکداري سبز و جهت

ها و  هاي مشخص در ارتباط با بخش اي از استانداردها و دستورالعمل گذاري پایدار نیازمند مجموعه مباحث سرمایه
هاي  الزم االجرا در سطح ملی هستیم تا هنگام تخصیص منابع بانکی به پروژه موضوعات فوق در قالب مقررات

ها و مکانیزم تحقق این موارد در  ها در چارچوب کلی مقررات مزبور عمل نمایند. سرفصل گذاري مجریان و بانک سرمایه
هایی  ر اختیار خود را به طرحمنابع مالی دشوند تا  لزم میها م بانکبینی شده که از این طریق  بانکداري راستین پیش

در  نامه در آنها بررسی و راه حل عملیاتی آن در طرحمشخصی در ارتباط با اقتصاد سبز اختصاص دهند که از قبل موارد 
  تا بدینوسیله از اسراف منابع جلوگیري شود. نظر گرفته شده باشد

  منابع
 مجلس شوراي اسالمی. 23/4/1388مصوب وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  قانون افزایش بهره •

  مجلس شوراي اسالمی. 4/12/1389، مصوب قانون اصالح الگوي مصرف انرژي •
  انتشارات دارالفکر.  ،راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن •
جمع ،الطبرسی الحسن بن فضل ابوعلی  • یان مرآن تفسیرِ فی الب  http://www.noorsoft.orgجامع التفاسیر نور.  .القُ

                                                             
  جزئیات موارد در سند ذیل آمده است: 37

 پوربهروز، محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ
  .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه ئینآ پیشنویس

 مجلس شوراي اسالمی. 23/4/1388مصوب وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  قانون افزایش بهره 38

 مجلس شوراي اسالمی. 4/12/1389، مصوب قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

http://www.noorsoft.org
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