
  گام اول، تهيه يك صورت وضعيت مالي ماهانه
تمام هزينه ه��اي ماهانه خود را ليس��ت كني��د. پس از 
جمع آوري تمامی صورت هاي مالي خود و ساير مستندات 
پرداخت��ي و دريافتي ها، مي توانيد با اطمينان محاس��به 
كنيد كه به طور معمول هر م��اه چقدر هزينه مي كنيد و 
چه نوع هزينه هايي مي پردازي��د، مانند رهن، وام، اجاره، 
هزينه هاي خودرو، هزينه هاي تحصيلي، صورتحس��اب 
انشعابات، بيمه، دارو، خواروبار، وعده هاي غذايي بيرون 
از منزل، هزينه هاي تفريحي، وام و ساير موارد. فراموش 
نكنيد ساير پرداختي هاي ش��ش ماهه يا ساالنه – مانند 
بيمه عمر، بيمه خودرو و غيره را لح��اظ كنيد. قراردادن 
هزينه ها در دس��ته بندي هاي مختلف مي تواند به ش��ما 
كمك كند درك بهت��ري از حوزه هايي ك��ه بخش قابل 
توجهي از درآمد ش��ما را مصرف مي كنن��د، پيدا كنيد. 
حتي مي توانيد فرضيات خ��ود را روي آنها اعمال كنيد و 
برخي را جابه جا كنيد تا ببينيد چقدر تغيير يا جابه جايي 
برخي هزينه ها بر مازاد درآمد يا كسري بودجه شما تأثير 
مي گذارد. آن موقع، خواهيد ديد كه چگونه حتي كاهش 
هزينه اي پنج ت��ا 10 درصدي در م��واردي كوچك يا به 
نظر كم اهميت، بر هزينه هاي خانوار اثر گذاشته و باعث 
صرفه جويي و پس انداز مبلغي پول خواهد شد يا حداقل 
در محل ضروري ديگري هزينه مي گردد. وقتي هزينه ها 
را نوشتيد، درآمدتان را هم بنويسيد. وقتي تمام هزينه ها 
و درآمد خود را ثبت كرديد، وقت آن رسيده كه اعداد هر 
ستون را جمع كنيد و با واقعيت روبه رو شويد. اگر درآمد 

شما از هزينه هاي تان بيشتر شد، ممكن است بخواهيد از 
خوشحالي سوت بزنيد! و تصميم بگيريد بهترين كاري كه 
مي توانيد با آن پول انجام بدهيد، چيست؟ از طرف ديگر، 
اگر هزينه هاي شما بيش��تر از درآمد تان باشد، عصباني 
نش��ويد، خود را نبازيد. مي فهميد زمان آن رس��يده كه 
فكري جدي و انتخاب هاي جديد و شايد سختي بكنيد. 
يك نكته مالي: هزينه هاي شما يا خانواده شما يا بهتر 
بگوييم هزينه هاي مندرج در يك برنامه مالي هرگز نبايد 
بيش از 90 درصد درآمدي باش��د كه به خانه مي آوريد. 
اما در مورد خيلي ها در عمل اين گونه نيست. ولي اجازه 
ندهيد نا اميدي بر شما چيره شده و حال تان پريشان شود. 
با جمع كردن درآمد و هزينه ها، ببينيد تفاوت و اختالف 
حس��اب در كجاس��ت؟ كجا دخل با خ��رج نمي خواند؟ 
با همين چند حركت س��اده، ش��ما مهم ترين گام براي 
بودجه ريزي و كنترل مالي خود برداش��ته ايد كه به شما 
اجازه مي دهد به روز هاي آينده اميدوار باشيد و بدانيد كه 
چگونه بايد براي زندگي خود برنامه ريزي كنيد. حداقل 
ديگر با چشم بسته جلو نمي رويد. به عنوان مثال، متوجه 
مي شويد براي پوش��ش هزينه ها، الزم است يك شيفت 
بيش��تر كار كنيد. به محله اي ارزان تر نق��ل مكان كنيد. 
مهارت يا حرفه جديدي را ياد بگيريد و كسب درآمد كنيد 
يا خريد خودروي جديد را به تعويق بيندازيد. تفريحات 
گران قيمت خود را كمتر كنيد. اين بار كه به سفر مي رويد، 
به جاي هواپيما با قطار برويد يا به  جاي هتل پنج ستاره در 

هتلي ارزان تر اقامت كنيد. 

  گام دوم، هنگام تدوين برنامه مالي به اين نكات 
دقت كنيم

بد نيست هنگامي كه برنامه مالي تهيه و براي خود بودجه 
بندي مي كنيد ب��ه نكاتي كه در ادام��ه مي آيد هم توجه 
كنيد. تجمالت را با ضروريات اش��تباه نگيريد. خوردن، 
يك ضرورت است اما غذا خوردن در يك رستوران چهار 
ستاره يك هزينه تجمالتي است. اگر مجبوريد هزينه هاي 
خود را كم ي��ا تعديل كنيد، از تجم��الت و ريخت و پاش 
يا هزينه ه��اي غير ضروري پرهيز كنيد ي��ا آن را كاهش 
دهيد. مراقب مورد هاي كوچك باشيد. اگر دوست داريد 
وقت خود را در كافي شاپ ها، پاس��اژ ها، مراكز تفريحي و 
امثالهم بگذرانيد، هر ماه كه مي گذرد، هزينه هاي مربوطه 
را يادداشت و جمع كنيد. جمع مبلغ همان مقدار هزينه 
ممكن است شما را شوكه كند. بنابراين گاهي اوقات آب 
بنوش��يد، يا در خانه كار كنيد و قهوه يا چ��اي خود را در 
منزل درست كنيد. وقتي پولي به دست تان رسيد، خود 
را كنترل كنيد. فقط به اين دليل كه توانس��ته ايد درآمد 
بيشتري كس��ب كنيد به اين معني نيس��ت كه بايد راه 
جديدي براي هزينه كردن آن پيدا كنيد. كنار گذاشتن 
بخش��ي از آن براي پس انداز يا براي راه اندختن كسب و 
كاري در ايام بازنشس��تگي را مد نظر قرار دهيد. گاهي از 
پول نقد استفاده كنيد. كارت هاي بانكي كار پرداخت را 
راحت و بهداشتي كرده اند ليكن چون فيزيك پول جابه جا 
نمي ش��ود، اس��تفاده بيش از اندازه از آن ع��ادي و خرج 
كردن آسان تر مي ش��ود. وقتي پول نقد خرج مي كنيد يا 

چك مي نويسيد، با دقت بيشتري مي بينيد كه با پول تان 
چكار مي كني��د. وقتي هزينه اي ض��روري پيش مي آيد، 
اس��تفاده از كارت اعتباري راحت تر اس��ت چون مجبور 
نيستيم به دس��تگاه خودپرداز مراجعه كنيم كه معموالً 
هم كمي بيش از نياز برداشت مي كنيم. از برنامه بودجه 
خود پيروي كنيد ت��ا محدوديت هايي را ك��ه براي خود 
تعيين كرده ايد، رعايت كنيد. رسيد هاي پرداخت را براي 
نظارت بر هزينه كرد خود يا خان��واده نگه داريد. بدهي و 
اقس��اط خود را مديريت كنيد. وقتي بودجه ريزي نداريد 
و اگر ديدي��د تعادل بي روي��ه اي در هزينه هاي پرداختي 
شما يا خانواده در حال رشد اس��ت، يعني كه هزينه ها و 
بدهي از درآمدتان پيش��ي گرفته اند؛ لذا هدف بخشي از 
برنامه بودجه شما بايد رس��اندن چنين اختالف هايي به 
صفر باشد. باز پرداخت هر چه سريع تر بدهي ها و تسويه 
به موقع قس��ط و وام يكي از راه هاي مفيد براي مديريت 
پول شماست كه با بودجه ريزي درست محقق مي شود. 
چنانچه بدهي شما از كنترل خارج شد، به صورت جدي 
براي بازپرداخت آن برنامه ريزي كنيد و در صورت تأهل با 
خانواده براي كاهش هزينه هاي غير ضروري گفت وگو يا 
با بانك خود براي بررسي امكان اخذ مهلت مذاكره كنيد. 
بودجه ريزي درست براي اقشار كم درآمد به بهينه هزينه 
كردن درآمدش��ان كمك مي كند و ممكن اس��ت پولي 
براي پس انداز يا هزينه هاي تفريحي باقي نماند مگر براي 
فعاليت هاي حرفه اي بيشتر تالش كرده و به دنبال راه هاي 

جديد كسب درآمد باشند.

   ليالجعفري
اين كه نقصان و كاس�تي در هر م�ورد و هر موقعيتي 
ممكن اس�ت رخ ده�د و اينك�ه كجاس�ت و چگونه 
و چه مق�دار اس�ت، اهمي�ت زي�ادي دارد ام�ا نه به 
اندازه برخ�ورد ما با آن. چه بس�ا اف�رادي كه هنگام 
به وج�ود آمدن كاس�تي ها آنق�در خ�ود را مي بازند 
كه ممكن اس�ت ن�ه تنها كالفگ�ي و پريش�اني ها را 
تجربه كنندكه دس�ت به خطاهاي بزرگي نيز بزنند. 
كس�اني كه افس�ردگي را تجربه كرده ان�د مي دانند 
وقتي براي فرد افس�رده مش�كلي پي�ش مي آيد، به 
طور معمول از انجام كاري كه بايد انجامش دهد س�ر 
باز مي زند و ش�ايد ب�راي مدت طوالني به س�راغش 
هم نرود. شايد بنش�يند پاي آن و تنها نگاهش كند، 
بي آنكه براي انجامش دس�ت به كار شود. شايد حتي 
براي رس�يدگي به ش�خصي ترين امور مانند رعايت 
بهداش�ت و نظافت ش�خصي، توان حرك�ت در خود 
نبيند و در حالي كه از ش�رايط ظاهري و زندگي خود 
ناراحت است، منفعل و بي حركت بنشيند و راكد بماند. 

        
ممكن اس��ت ماجرايي پيش بيايد كه در پ��ي آن ناچار 
باشيم بخش بزرگي از داشته هاي خود را از دست بدهيم، 
در اين صورت اتفاقات مختلفي نيز ممكن است رخ دهد. 
در اين صورت برخورد ما با ماج��راي زندگي مان چگونه 
خواهد بود، آيا آنقدر افسرده مي شويم كه ديگر تالش مان 
را از دست مي دهيم يا آنقدر احساس بيچارگي مي كنيم 
كه ديگر خ��ود را به طور كلي مي بازي��م و هر چيز خوب 
ديگر زندگي م��ان را نيز نمي بينيم؟ مص��داق اين مورد 
براي بس��ياري از م��ردم در تمام دنيا پيش آمده اس��ت. 
بسياري از ما شاهد چنين ماجراهايي در زندگي هايي كه 
سراغ داريم، بوده ايم. چه بس��يار افرادي كه در اثر چنين 
مشكالتي چنان احساس نقص و كمبود مي كنند كه حتي 
ممكن است دست به خودكشي بزنند، برخي براي جبران 
كمبودها دست به جرائم و تخلفات مختلف مي زنند و... 

در اين بين به ط��ور يقين، برخي نيز برخ��ورد معقول و 
منطقي خواهند داشت. اينكه شخصي در برخورد با چنين 
مش��كالتي مصمم برخورد كند و اين ايم��ان را در خود 
داشته باشد كه اين مشكل از بهترين راه و به بهترين شكل 
حل خواهد شد و زندگي من با اين مشكل از بين نخواهد 
رفت، شايد در توان همه نباش��د، چون بيشتر ما در اين 
مواقع دچار ترس و دلمردگي، اضطراب و استرس و افكار 
منفي مي شويم. بيشتر ما در اين موارد سطح انرژي هاي 
دروني مان پايين مي آيد و ممكن اس��ت قدرت خود را از 
دس��ت بدهيم. اين پايين آمدن ان��رژي و قدرت ممكن 
است تا جايي پيش برود كه اعتماد به نفس مان را از بين 
ببرد. كمبودها هميشه هست، ما در هر سطح و جايگاهي 

كه زندگي كنيم، به نوعي كمب��ودي داريم و با نقيصه يا 
خأليی روبه رو هستيم. اينكه اين خأل ما را مي تواند بازي 
بدهد يا نه، نكته مهمي است كه شايد آنقدرها مجال فكر 
كردن به آن را نداشته باشيم. در حالي كه زندگي پر است 
از همين كاستي ها. كاس��تي هاي تحصيلي، خانوادگي، 
مالي، ظاه��ري، اجتماع��ي و... از قديم گفته اند مش��ت 
نشانه خروار اس��ت. اگر نتوانيم با يك مشكل ساده كنار 
بياييم، آيا با مشكالت بزرگ تر مي شود برخورد درستي 
داشت؟ با نگاهي به زندگي خود و كاستي ها و كمبودها 
مي توانيم خود را محك بزني��م. مي توانيم ببينيم كه به 
راستي چگونه برخورد مي كنيم و ببينيم كه ضعف و قوت 
افكارمان كجاست. بس��ياري از ما به دنبال خودشناسي 
هس��تيم. بس��ياري از ما مي خواهيم خود را پيدا كنيم و 
بدانيم كه به راستي چگونه آدمي هستيم. اين پيشنهاد 
مي تواند يكي از مواردي باش��د كه به خودشناس��ي ما و 
پيدا كردن خودمان كمك مي كند. با مش��اهده و درك 
رفتاره��ا و واكنش هاي مان با مس��ائل زندگي مي توانيم 
خود واقعي خود را بهتر ببينيم و به درك بهتري از خود 
برسيم. ممكن است از برخود خود با مسائل راضي نباشيم 
و به نوعي رفتار و افكارمان را اشتباه ببينيم، ولي بايد اين 
را در نظر گرفت كه قرار نيست خودمان را مالمت كنيم و 
زير سؤال ببريم بلكه قرار است اشكاالت را بهبود بخشيم، 
به همين سادگي. شايد اين كار آسان نباشد، اما نبايد به 
دست افكار و ذهنيات ما پيچيده هم شود. با پذيرش آنچه 
هس��ت و پذيرش رفتار خود به جاي مقابله يا انكار آن يا 
توجيه آن مي شود راه و روش درست را ديد و تصميمات 
بهتري گرف��ت. همين كه روش درس��ت را درك كنيم، 
كارها خود به خود درس��ت مي شود. چون در اين مرحله 
به احتمال زياد به اين باور رسيده ايم كه تنها راه درست 

را انجام دهيم.
 ختم كالم اينكه زندگي بدون كاس��تي ها و مش��كالت، 
رويايي بيش نيس��ت، پس براي مواجهه با كمبودها بايد 

از رويا دربياييم. 
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روايت زندگي

باور اين ماجرا ش��ايد كمي س��خت باشد ولي 
كس��اني كه اين جور درماندگي ه��ا را تجربه 
كرده ان��د درك مي كنند كه بس��ياري از ما در 
برابر برخي كمبودها و نارس��ايي هاي كوچك 
هم ممكن اس��ت واكنش ه��اي بزرگي از خود 
نش��ان دهيم و اين درماندگي تنه��ا در مورد 
مس��ائل بزرگ و پيچي��ده به وج��ود نمي آيد. 
هزار ج��ور فكر گوناگون از ذهنم مي گذش��ت 
و من براي هر يك از آنها كار مفيدي نداش��تم 
جز اينك��ه فكر ديگ��ري را ب��ه آن اضافه كنم. 
آن همه فكر و اما و اگر ك��ه روي هم در ذهنم 
انباشته مي شد، اعتماد به نفسم را پايين آورده 
بود. با يكي از دوس��تانم كه در امور فني رايانه، 
واردتر از من ب��ود تماس گرفت��م و راهنمايي 
خواس��تم. او گفت كه به احتمال زياد مشكل 
از كابلي اس��ت كه نمايش��گر را به سخت افزار 
كامپيوتر متصل مي كند و گفت كه شايد با شل 
و سفت كردن آن و باز و بسته كردن دوباره اش 
بتوانم درستش كنم. ديگر خيالم راحت بود كه 
دست كم الزم نيست كيس را بردارم و از خانه 
بيرون ببرم، به ويژه ك��ه تعميركار مطمئني را 
هم كه بتوانم كيس را با آن همه عكس و فيلم 
ش��خصي كه درونش بود به دس��ت او بسپارم، 
نمي ش��ناختم. بنابر توصيه دوستم، كابل ها را 
باز هم زي��ر و رو كردم ولي نتيجه اي نداش��ت. 
تصوير هنوز صورتي بود و س��فيد نمي شد. من 
كه آنقدر به رنگ صورتي عالقه داش��تم، ديگر 
دلم نمي خواست رنگي از صورتي را در زندگي ام 
تصور كنم. مي خواس��تم اين رنگ محو ش��ود 
و تنها س��پيدي جاي آن را بگيرد. در ش��رايط 
رعايت موارد بهداش��تي كه اين روزها همه را 
درگير خود كرده است، حوصله بيرون رفتن از 
خانه را نداشتم. تاظهر آن روز را بيرون از خانه 
سپري كرده بودم و ديگر حوصله رفتن دوباره 
و در پي آن نظافت هاي دوباره را هنگام برگشت 
به خانه نداش��تم. ش��ايد تمام اين موارد با هم 
باعث شده بود تا آن روز با يك اشكال فني تا آن 
اندازه احساس انفعال پيدا كنم. فرداي آن روز 
با انرژي دوباره اي كه استراحت شبانه و گرماي 
جان بخش خورشيد صبح به من هديه كرده بود 
احساس بهتري داشتم. از احساس درماندگي 
و كالفگي روز پيش فقط كمي به جا مانده بود 
و با اينكه كامل از بين نرفته بود اما مي توانستم 
به خودم مسلط تر باشم. كابل را باز كردم و پس 
از كمي جس��ت وجو مغازه اي را پيدا كردم كه 
خدمات كامپيوتري را ارائه مي داد. مسئول آن 
هم همچون دوستم تش��خيص داد كه مشكل 
از كابل است و با خريد يك كابل ديگر مشكل 
قابل حل ب��ود. من هم با پرداخ��ت مبلغي كه 
از س��ه اس��كناس 10  هزار تومان��ي هم كمتر 

بود كابل ت��ازه اي خريدم و به خانه برگش��تم. 
ذوق اين را داش��تم كه كامپيوت��ر دوباره رو به 
راه مي شود و مي نش��ينم پاي كيبورد و دوباره 
كلمات را كنار هم مي چينم. كابل تازه را كه در 
جاي خود بستم، رنگ سپيد دوباره به صفحه  
نمايشگر برگشت. ذوق  زده بودم، مانند كسي 
كه چند روز را در تاريكي س��پري كرده باشد و 
با پيدا شدن نور، بتواند دوباره زندگي را ببيند. 
بايد به چند كار كوچك رس��يدگي مي كردم و 
پس از آن مي توانس��تم بنشينم پاي كامپيوتر 
و مطلبم را درباره كمبودها مي نوش��تم. براي 
همين كامپيوتر را خاموش كردم و بلند شدم. 
اما به محض اينكه آن نجواي هميشگي اش را 
كرد و خاموش ش��د، بر خالف گذش��ته، روي 
مانيت��ور چهارخانه هاي رنگي پدي��د آمد كه 
در بين آنها روي يك كادر، به زبان انگليس��ي 
كلماتي نوشته ش��ده بود كه مي گفت، كابل را 
چك كنيد. كاب��ل را دوباره باز ك��ردم و دوباره 
بستم و خالصه پس از چند باز باز و بسته كردن 
آن، با خاموش كردن آن، پيام مربوط به بررسي 
كابل در بي��ن آن پيكس��ل هاي چهارگوش از 
بين نمي رف��ت. دوباره بايد به مغ��ازه خدمات 
كامپيوتري مي رفتم و كابل را نش��ان مي دادم. 
مس��ئول آنجا با تعجب كاب��ل را از من گرفت 
و به سيس��تم مغازه خودش بس��ت. مانيتور او 
هم پيام داخل كادر را نش��ان مي داد. يكي دو 
كابل ديگر را هم امتح��ان كرد، با اينكه يكي از 
كابل ها از آن برندي نبود كه من خريده بودم، 
اما با بستن هر كدام از آنها هم پيام درون كادر، 
روي مانيتور ظاهر مي شد. به نظر مي رسيد، هم 
سيستم داخل مغازه و هم سيستم درون خانه 
من، هر دو همان كابل هايي را مي خواس��تند 
كه از ابتدا با آن متولد ش��ده بودند و شايد هم 
كابل هايي كه امتحان كرديم، از نوع غير اصل 
بودند براي همين اين دو مانيتور س��ازگاري با 
كابل گذشته را نداشتند. فروشنده كه متوجه 
مشكل كابل ها شد، كابل را از من پس گرفت و 
من دوباره راهي خانه ش��دم. نمي دانستم بايد 
چه كار كنم، تنها اين را مي دانستم كه بايد به 
نمايندگي شركتي س��ازنده كامپيوتر مراجعه 
كنم و مشكل را از طريق آنان حل كنم. ولي اين 
كار زمان بر بود و تصميم گرفتم تا وقتي كه آنها 
بيايند و مشكل را حل كنند، دست روي دست 
نگذارم. براي همين نشس��تم پ��اي كامپيوتر. 
كابل گذشته را بس��تم، صفحه صورتي دوباره 
نمايان ش��د. با بي اعتنايي به رنگ آن ش��روع 
كردم به نوشتن. با خودم گفتم بيشتر از اينكه 
به مانيتور نگاه  كنم، به كيب��ورد نگاه مي كنم. 
اگر آن روز به جاي اينكه چشم به رنگ صورتي 
بدوزم سرم را پايين نمي گرفتم و توجهم را به 
كيبورد نمي دادم، يا هنگام نگاه به مانيتور تنها 
به نوشته ها نگاه نمي كردم و با رنگ زمينه كاري 
نداشتم، می توانس��تم اين مطلب را بنويسم؟ 
اينكه دقيقاً در ميان يك چالش و كمبود بزرگ 
توانس��تم با ش��ما مخاطبي كه اين نوش��ته را 
مي خوانيد ارتباط برقرار كنم، برايم از وجود آن 
رنگ صورتي بس��يار زيباتر و پر انگيزه تر است. 
شايد اين درس كه انگيزه ها را پيدا كن خيلي 
مهم باش��د. اينكه وقتي فك��ر مي كني انگيزه 
اصلي را از دس��ت داده اي، ايمانت را حفظ كن 
از هر درسي مفيدتراست. كمبودها چه كوچك 
باشد و چه بزرگ، اگر ضعف تو را ببيند اسيرت 
خواهد كرد. حتي يك كابل كامپيوتر مي تواند 
روان ما را از تعادل خارج كند و به جايي بكشاند 

كه جاي ما نيست. 

يك ماجراي ساده از واكنش ما در برابر كمبودها

اسارت با كابل كامپيوتر!
   هما ايراني

خواستم درباره كمبودها بنويسم كه مش�كلي پيش آمد. نشستم پاي كامپيوتر كه متوجه 
شدم اشكالي در آن به وجود آمده است. گويا در اثر جا به جايي آن و باز و بسته كردن سيم ها و 
كابل هايش، اشكالي فني پيش آمده و رنگ نمايشگر آن از سفيد به صورتي تغيير رنگ داده 
بود. سيم ها و كابل ها را دوباره باز و بسته كردم تا شايد صفحه  اي كه براي نوشتن باز كرده ام 
دوباره به رنگ سفيد در بيايد، اما فايده اي نداشت. پوست انگشتانم خراشيده شد، اما رنگ 
زمينه تصوير سفيد نشد كه نش�د. اين رنگ صورتي گاه به آبي تغيير رنگ مي داد و همين 
اميدوارم مي كرد تا بلكه دوباره رنگ سفيد هم س�ر و كله اش پيدا بشود. كالفه شده بودم، 
مطلبي كه بايد براي درج در روزنامه مي نوش�تم و كامپيوتري كه همه چيز را صورتي نشان 
مي داد، درمانده ام كرده بود. از نوشتن منصرف شدم. نوعي پريشاني روحي در وجودم پيدا 
شده بود، آن هم تنها براي پيش آمدن مشكلي در ابزار نوشتنم. تنها با يك مشكل فني ساده 
دچار رفتارهاي افسرده گونه شده بودم. رفتار و عكس العملم را دوست نداشتم، ولي انجامش 
مي دادم. مي خواستم كاري كنم ولي ديگر نوعي نااميدي پيدا كرده بودم. قرار بود بنشينم و 
درباره كمبودها و برخورد ما با كمبودهاي زندگي مان و هر آنچه به اين مقوله مربوط است مطلب 

بنويسم كه خود با يك كمبودي كه برايم پيش آمد، دچار سردرگمي شده بودم. 

چگونه در شرايط متغير اقتصادي دخل و خرج خود را مديريت كنيم؟

نياز هر خانواده، يك برنامه مالي دقيق و حساب شده

سبك رفتار

   احمد كريم زاده آقاعلي
بررس�ي هاي انجام ش�ده نش�ان مي ده�د اكثر 
خانوارها حتي با درآمد مناس�ب براي پرداخت 
هزينه هاي اضطراري يا پيش بيني نش�ده، فاقد 
پس اندازكافي هستند. تعداد زيادي از خانواده ها 
با قسط و بدهي دست و پنجه نرم مي كنند. لذا به 
دليل نوس�انات اقتصادي و تعديل هايي كه بايد 
در س�بك زندگي ايجاد كرد، لزوم صرفه جويي 

مالي، تهيه و تدوين و پي�روي از يك برنامه مالي 
درست براي خانواده ها ش�ايد ضروري تر از حال 
حاضر نباشد. جداي از عوامل بيروني تأثيرگذار 
بر وضعيت مالي خانوار كه بسياري از آنها خارج 
از اختيار و كنترل ما قرار دارد، مديريت و كنترل 
مس�تمر اوض�اع مال�ي درون خان�واده نيز يك 
ضرورت اجتناب ناپذير مي باش�د. شواهد علمي 
و تجربي مبني بر اينكه طرح و عمل كردن به يك 

برنامه مالي مدون خانگي مؤثر و كارساز خواهد 
بود، كاماًل گويا و واضح هستند. بررسي ها نشان 
داده كس�اني كه براي دخل و خ�رج خود برنامه 
دارند و ب�ه برنامه بودجه خ�ود پايبند مي مانند، 
كمتر دچار نگراني هاي مالي يا دلواپس تس�ويه 
چك ه�ا و سفته هاي ش�ان مي ش�وند و احتماالً 
به تمام يا بيش�تر اهداف مالي خود دس�ت پيدا 
مي كنند. البت�ه بايد اذعان كرد، درس�ت همان 

طور كه كاهش وزن كار سختي است- زيرا دقيقًا 
نمي دانيد چه مق�دار كالري مص�رف مي كنيد- 
كاهش هزينه هاي خانوار و س�امان دادن به امور 
مالي و مخارج بدون بودجه ريزي درون خانواده 
همراه با ش�وك هاي قيمتي محي�ط بيروني، نيز 
فرآيندي دشوار است؛ فلذا بايد چراغ قوه خود 
را  روي محلي كه پول تان هزينه مي ش�ود، كاماًل 

روشن نگه داريد. 

هنگامي كه برنامه مالي تهيه و براي خود بودجه 
بندي مي كنيد تجمالت را با ضروريات اشتباه 
نگيريد. خ�وردن، يك ضرورت اس�ت اما غذا 
خ�وردن در يك رس�توران چهار س�تاره يك 
هزينه تجمالتي است. اگر مجبوريد هزينه هاي 
خود را كم يا تعديل كنيد، از تجمالت و ريخت 
و پ�اش ي�ا هزينه ه�اي غي�ر ض�روري پرهيز 
كنيد يا آن را كاهش دهي�د. مراقب مورد هاي 
كوچك باش�يد. اگر دوس�ت داريد وقت خود 
را در كافي ش�اپ ها، پاس�اژ ها، مراكز تفريحي 
و امثاله�م بگذراني�د، هر م�اه ك�ه مي گذرد، 
هزينه هاي مربوطه را يادداش�ت و جمع كنيد

زندگي پر است از كاستي هاي تحصيلي، 
خانوادگ�ي، مال�ي، ظاه�ري، اجتماعي 
و... از قديم گفته اند مشت نشانه خروار 
اس�ت. اگر نتوانيم با يك مش�كل ساده 
كنار بياييم، آي�ا با مش�كالت بزرگ تر 
مي ش�ود برخورد درس�تي داش�ت؟ با 
نگاهي ب�ه زندگي خ�ود و كاس�تي ها و 
كمبودها مي توانيم خود را محك بزنيم

بس�ياري از م�ا در براب�ر برخي 
كمبودها و نارسايي هاي كوچك 
ه�م ممك�ن اس�ت واكنش هاي 
بزرگي از خود نشان دهيم و اين 
درماندگي تنها در مورد مس�ائل 
بزرگ و پيچيده به وجود نمي آيد. 
هزار جور فك�ر گوناگون از ذهنم 
مي گذش�ت و من براي هر يك از 
آنها كار مفيدي نداشتم جز اينكه 
فكر ديگري را ب�ه آن اضافه كنم

سبك نگرش

تماشاگر مشكالت خود نباش
زندگي بدون كاستي ها، رؤيايي بيش نيست


