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ویژگی های منحصر به فرد ماه های تولد

بیتوتــه :هر کدام از ماه هــای تولد ،ویژگی های
منحصر به فرد خود را دارند .شما می توانید با مطالعه
خصوصیت های عمومی متولدین ماه های گوناگون،
تــا حدی بــه اخــاق و عالقه مندی هــای آن ها
پی ببرید.
اما فارغ از خصلت های شخصی و تناسبات عاطفی
افراد ،از این علم ستاره شناسی برای ارائه راهکارهای
اقتصــادی و چگونگی پس انداز کردن یا خرج کردن
پول هم می تــوان بهره گرفت؛ به این صورت که با
توجــه به خصلت بارز متولد هر مــاه ،می توان گفت
که در مورد مســایل مالی چه واکنش هایی دارد و آیا
انسان ولخرج یا صرفه جویی است.
متولدین ماه فروردین
گفته می شــود که متولدین ماه فروردین بســیار
معتمد به نفس هســتند و از خطر کردن نمی ترسند.
در برنامه ریزی های مالی این مســاله در عین حال
که می تواند موجب پیروزی بشود ،احتمال دارد آن ها
را به شکست هم محکوم نماید.
بــدون فکر رفتــار کردن هــا و عجــول بودن
فروردینی هــا می تواند آن ها را در مشــکالت مالی
گرفتــار کند .به عنوان یک متولــد فروردین ،عادت
ندارید که دوراندیشــی کرده و با احتیاط گام بردارید
و از ایــن رو در حوزه پس انــداز مالی ،چندان موفق
نخواهید بود.
البته شما توانایی های دیگری دارید که در مسایل
مالــی می توانند به کمکتان بشــتابند .به طور مثال،
انســان منظمی هســتید و قادرید برای خود ســقف
بودجه تعیین کرده و بــا برنامه ریزی دقیق و تالش
مستمر ،اهداف مالی خود را محقق نمایید.
اما در این مســیر هم باید حواســتان باشــد که
پول های خود را برای مســایل بیهوده یا گزینه هایی
که به آن ها نیاز ندارید ،خرج نکنید.
ریسک پذیری ذاتی شــما هنگام سرمایه گذاری
می تواند برایتان موفقیت آمیز باشد ،اما این را در نظر
داشته باشید که ریسک زیادی در حوزه سرمایه گذاری
نیز می تواند موجب به هم خوردن تعادل روش های
پس انداز برای آینده بشود.
فروردینی ها اصوال عــادت دارند به خود و عقاید
خودشــان در انجام بســیاری از امور تکیه کنند و از
دیگــران کمک نمی گیرند ،اما اگر کارشــناس امور
مالی نیســتید و با مســایل اقتصادی آشنایی چندانی
ندارید ،پیشــنهاد می کنیم برای حفظ ســرمایه خود
حتما با یک کارشناس این حوزه مشورت کنید.
متولدین ماه اردیبهشت
متولدین ماه اردیبهشت ،به دلیل داشتن شخصیت
ثابت و قابل اعتماد ،در مســایل مالی موفق هستند.

ایــن افراد در برنامه ریزی در رابطه با مســایل مالی
و پس انداز پول انســان های ثابت قدمی محســوب
می شوند .همین ثابت قدم بودن که گاهی به عنوان
لجاجت و سرســختی هم از آن یاد می شود به شما
کمک می کند تا دوراندیشــی داشــته باشید و برای
آینده ،پول پس انداز کنید.
البته بایــد گفت پول یکی از نقاط ضعف متولدین
اردیبهشت است .آن ها دست به خرج کردنشان خوب
اســت زیرا زندگی لوکس و شــیک پوشی را دوست
دارند .بنابراین ،الزم اســت برای خــود هزینه های
غیر ضروری نتراشــید و برای خریــد آیتم هایی که
به وجودشان نیازی نیست ،پول هزینه نکنید.
متولدین ماه خرداد
خردادی ها به جذابیت و باهوشی مشهور هستند،
اما وجهه دیگر شخصیت آن ها دمدمی بودن است که
می تواند در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری هایشان
تاثیرگذار باشــد .خردادی ها ذاتا پول دوست نبوده و
خواستار زندگی لوکس نیستند ،اما طبیعت متغیرشان
می تواند آن ها را به خریــد گزینه های غیرضروری
تحریک و ترغیب نماید.
اگر خرداد ماهی هستید ممکن است برای پس انداز
مالی برنامه ریزی کنید اما نتوانید به درستی آن را به
انجام برسانید .برای این منظور باید مراقب باشید که
پس انداز آینده خود را برای خرید کاالیی که به طور
ناگهانی به آن عالقه مند شده اید ،هدر ندهید.
برای این منظور ،بهتر اســت بخشی از درآمد خود
را برای هزینه های ناخواســته در نظــر بگیرید که
در صورت نیاز ،از آن پول اســتفاده کرده و به سرمایه
آینده خود دست نزنید و اهداف مالی خود را خدشه دار
نکنید.
متولدین ماه تیر
اولویت اول زندگی تیرماهی ها خانواده و مســایل
خانه اســت و همه تالششان را به کار می گیرند تا از
فرد موردعالقه شــان حمایت نمایند .همین افکار و
اعتقادات باعث می شود تا در پس انداز پول و سرمایه
هم بسیار موفق ظاهر شوند.
آن ها با برنامه ریــزی های اقتصادی ،می توانند
برای خانواده و عزیزانشان ،خانه خریده و بدین واسطه
حمایت همه جانبه خود را به آن ها نشان دهند .وقتی
بحــث پول خرج کردن به میان می آید باید گفت که
متولدین این مــاه ترجیح می دهند پول های خود را
در زمینه هایی همانند مســافرت های دسته جمعی،
مالقات با دوســتان یا رفتن به رویدادهای اجتماعی
هزینه کنند.
متولدین ماه مرداد
متولدیــن مــرداد ذاتــا انســان های جــذاب و

تنبیه بدنی ،منشأ بروز رفتارهای
پرخاشگرانه از سوی کودک است

باشــگاه خبرنگاران :ناهید ازغندی روانشناس
کــودک اظهار داشــت :پرخاشــگری کــودک و
کتک زدن اطرافیان یکی از ناهنجاری های رفتاری
در دوران کودکی است که با بکارگیری روشهایی
از جملــه ابراز محبت به کودک و تشــویق وی به
ایجاد یک رابطه مناســب با اطرافیان و همساالن
از سوی والدین می تواند در کاهش این رفتار تاثیر
گذار باشد.
وی در ادامه تصریح کرد :به یاد داشته باشید که
بیش از انــدازه برای کارهای کم اهمیت بر کودک
فشار نیاورید که باعث رنجش و در نتیجه مخالفت
وی میشــود ،زیرا درگیری هــای کوچک و مکرر
باعث کاهش جایگاه والدین در نظر فرزند میشود و
کودک همواره دیدی خصمانه نسبت به آنان خواهد
داشت.
ازغندی بیان کرد :هرگز اجازه دیدن کارتون و یا
انجام بازی هایی که در آن اعمال زور و رفتارهای
پرخاشــگرانه وجود دارد را به کودک خود ندهید و
ســعی کنید شــرایطی که موجب این رفتار در وی
می شود را از بین ببرید.
این روانشــناس کودک در ادامــه اضافه کرد:
مراقــب رفتارهای خود در برابر فرزندتان باشــید و
از کتــک زدن او بپرهیزید زیــرا رفتارهای والدین
برای کودک الگو اســت .همچنین انجام گفتگوی
صمیمانه و دوستانه با فرزند می تواند نقش موثری

در کاهش تنش های رفتاری کودک ایفا کند.
وی افزود :کتک زدن کودک این باور غلط را در
وی ايجاد میكند کــه برای جلب موافقت دیگران
باید آنها را کتک زند و اجازه دارد با کســانی که از
او کوچکتر هستند نیز چنین رفتاری داشته باشد و
از قدرت خود در جهت منفی استفاده کند.
ازغندی در پایان افزود :از مشکالت این کودکان
در دوران بزرگســالی این اســت که نمیتوانند از
دیگران کلمه «نه» بشــنوند یــا مخالفت آنها را
تحمل کنند و هر گونه مخالفت از جانب همساالن،
آنها را وادار به انجام خشــونت میکند تا با کتک
زدن دیگــران کار خــود را راه بیاندازنــد و این را
به عنوان راهی برای حل مشکل خود می دانند.

کاریزماتیکی هستند که قابلیت رهبری باالیی دارند.
از ایــن رو می توانند کارآفرین های موفقی باشــند.
همین روحیه با اینکه باعث می شــود تا درآمدهای
خوبی کسب نمایند اما از آن جا که خودشان را خیلی
برتر و باال می دانند ،تمایل دارند زندگی پرتجملی هم
داشته باشند و از این رو ممکن است همه پس انداز و
درآمد خود را از دست بدهند.
متولدین مرداد به شــدت به دوســتان و اعضای
خانواده خود وفادار هســتند و در برابر این افراد بسیار
دســت و دل باز ظاهر می شوند .این مساله فی ذاته
مشــکلی ندارد اما مردادی ها باید مراقب باشــند که
به واســطه این ولخرجــی ها ،امنیــت مالی خود را
به خطر نیاندازند.
متولدین ماه شهریور
متولد ماه شــهریور بسیار سخت کوش ،واقع بین
و خوش فکر اســت ،از این رو به طور ذاتی انســان
صرفه جویی است و روحیه پس انداز کردن پول برای
خرید خانه ،ماشین یا پس انداز برای دوران پیری دارد.
متولدین شــهریور در خریدهای خود گزینشی رفتار
مــی کنند و به همین خاطر ،هزینه های غیرضروری
آن ها بســیار کم اســت .با اینکه این خصلت ها در
زمینه ســرمایه مالی بسیار خوب و پسندیده است ،اما
شــهریوری ها گاهی از تفریــح و خوش گذرانی دور
می مانند .از این رو ،بد نیســت گاهی به سفر رفته یا
لباس مورد عالقه خود را خریداری کنید.
متولدین ماه مهر
مهرماهی ها انســان های متعادل و آرامی هستند
و همین امر موجب می شــود تا تقسیم بندی درست
و دقیقــی در زمینه پس انداز مالی برای آینده و لذت
بردن از آن در زمان حال داشته باشند .به عنوان یک
متولد ماه مهر ،پیش از خرید هر کاالیی ،به جنبه های
مختلف آن فکر می کنید و می توانید تشخیص دهید
که آیا خرید آن ضروری هست یا خیر.
در زمینه خریدهای بزرگ همانند خانه یا ماشــین
هم بســیار محتاط عمل می کنید امــا گاهی چنان
درگیر حســاب و کتاب و بررســی جزئیات می شوید
که دست آخر نمی توانید تصمیم قاطعی اتخاذ نمایید.
از آنجــا که پیش از هر هزینه مالی ،بســیار مردد
شده و ذهنتان را درگیر حواشی می کنید ،برای اینکه
بتوانید تصمیم گیری درستی داشته باشید ،بهتر است
از فــردی که به وی اعتماد کامل دارید در این زمینه
کمک بگیرید.
متولدین ماه آبان
آبان ماهی ها تمرکز باال و هیجان شدیدی برای
انجام امور دارند .آن ها کارآگاه های ذاتی هســتند و
از ایــن کنجکاوی درونی خود مــی توانند برای حل
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مســائل مالی و داشــتن برنامه های دقیق اقتصادی
کمک بگیرند .بنابراین در پس انداز و سرمایه گذاری،
انسان های موفقی خواهند بود.
همچنیــن این افــراد حس رقابتی شــدیدی هم
دارنــد که کمک می کند در شــغل خود موفق بوده
و برای رســیدن به پیروزی های بیشتر ،برنامه ریزی
دقیق تری داشته باشند .متولدین آبان روی رفتار خود
کنترل زیادی دارند ازاین رو بی گدار به آب نمی زنند
و از روی هیجــان تصمیمات بزرگ اتخاذ نمی کنند.
البته این امکان هم وجود دارد که گاهی در این مسیر
زیاده روی کنند .به همین خاطر توصیه می شود که
تا حدی هم از زندگی و دارایی های خود لذت ببرید.
متولدین ماه آذر
به عنوان یک آذر ماهی ،بیشترین پولی که هزینه
می کنید در زمینه ســفر کردن اســت .خیلی چیزها
حتی اگر لوکس باشند نمی توانند شما را برای خرید
وسوسه کنند اما وقتی صحبت از بازدید از یک مکان
جدید به میان می آید ،سریعا کارت اعتباری خود را از
کیفتان بیرون می آورید.
آذرماهی ها به شدت برای آزادی خود ارزش قائل
هســتند و هر آنچه که آزادی شــان را بگیرد را کنار
می گذارند .این طرز فکر در مورد مســایل مالی هم
مصداق دارد و از این رو هرگز زیر بار قســط و قرض
و وام نمی روند .متولدین ماه آذر در برابر کمبودهای
مالــی و تغییرات مثبت اندیش بوده و با اینکه چندان
به پس انداز کردن اعتقــادی ندارند ،اما همه تالش
خود را به کار می گیرند تا اهدافشان محقق گردد.
متولدین ماه دی
دی ماهــی ها با نظم ،واقــع بینی ،خوش فکری
و توانایی به انجام رســاندن امور ،در مســایل مالی
بســیار موفق هستند .آن ها بســیار حساب شده و با
برنامه ریزی کارهای خود را به انجام می رســانند و
به همین خاطر همیشــه با نتایج بسیار خوبی همراه
هستند.
نظــم ذاتی متولدیــن این ماه بــه آن ها کمک
می کند تــا در صرف هزینــه ها و پــس اندازهای
مالی بســیار موفق بوده و برنامه ریزی دقیقی برای
ســرمایه گذاری های آتی خود داشته باشند .این افراد
هرگز از روی هیجان خرید نمی کنند .اما متاســفانه
به شــدت کم خرج و صرفه جو هستند به طوری که
گاهی نمی توانند از داشته های خود استفاده کرده و
از زندگی شان لذت ببرند.
جویی
صرفه
و
کــردن
انداز
بهتر اســت بین پس
ِ
افراطی ،تعادل ایجاد بکنید تا زندگی تان شادتر شود.
متولدین ماه بهمن
متولدین بهمن یکی از خــاق ترین و غیر قابل
پیش بینی ترین ماه های ســال هســتند .بهمنی ها
خیال پردازهای بســیار خوبی به شمار می روند البته
سر به هوا نیستند و می توانند از قوه تصور خود برای
پیروزی در کارهایشان بهره بگیرند.
این افراد حتی در زمینه پس انداز و سرمایه گذاری
نیز می توانند ابتکار به خرج دهند که مستقیما آن ها
را به موفقیت می رســاند .خوبــی متولدین بهمن در
این اســت که به خوبی می تواننــد بین پس انداز و
ولخرجــی تعادل برقرار کــرده و در حین لذت بردن
از زندگی کنونی خود ،برای آینده شــان نیز سرمایه
گذاری کننــد.از آنجا که بهمن ماهی ها به کمک به
مردم عالقه شــدیدی دارند ،ممکن اســت بخشی از
درآمد و سرمایه خود را در امور خیریه و دفاع از حقوق
دیگران خرج کنند.
متولدین ماه اسفند
متولدین ماه اســفند بسیار احساســاتی بوده و در
عالم خیال زندگی می کننــد .البته با این توصیفات،
همچنــان می تواننــد یک کارمنــد کامال خالق و
سخت کوش باشــند که وظایفشان را به بهترین نحو
به انجام می رسانند.
اســفندی ها عموما ترجیح می دهنــد با جریان
زندگــی پیش بروند و خیلی به مســایل مالی کاری
ندارند .ایــن خصلت در مورد مســایل مالی زندگی
چندان خوشایند نیســت زیرا اگر خودتان نمی توانید
برنامه اقتصادی داشــته باشــید ،بهتر اســت از یک
متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

خشونت ،عامل فاصله گرفتن جوانان
از فرهنگ ایرانی است

باشگاه خبرنگاران :مجید ابهری اظهار داشت:
یکــی از عوامل فاصله گرفتــن برخی جوانان از
فرهنگ ایرانی ،رفتارهای قهرآمیز و برخورد توأم
با خشونت اســت .با ریشهیابی ناهنجاریها و با
انجام اقدامات هدفمنــد میتوان فرهنگ ایرانی
را در رفتارهای نسل جوان امروز فرهنگ سازی
کرد .وی تأکید کرد :عمده فعالیت و اقدامات در
عرصــه فرهنگی و فرهنگ ســازی باید مبتنی
بــر جذابیت و جــذب حداکثری باشــد .در این
خصوص بایــد ابعاد جذابیت دینــی و فرهنگی
مــا برجستهســازی شــود و بیشــتر اقدامات و

برنامهریزی ها بر این پایه استوار باشد؛ اقدامات
دفعی ،ســلبی و برخوردهای شدید و قهرآمیز در
عرصه فرهنگی به عنوان آخرین گزینه و آخرین
راهکار مد نظر قرار گرفته شود.
ابهری با اشاره به اینکه مسأله مهم در بحث
فرهنگ سازی ،توجه به سازگاری اقدامات با ذات
فرهنگی افراد یک جامعه اســت ،افزود :در واقع
آنجایی که فرهنگ ســازی با دل آزردگی همراه
شــود ،به تبع ثمرات و تبعات این فرهنگ سازی
همچنــان بازدهی مثبت و اثر گــذاری نخواهد
داشت.

چطور قارچ را برای مدت طوالنی نگهداری کنیم؟

بیتوته :قارچ یکی از موادی اســت
که نگهداری اش به مراتب سخت تر
از مواد غذایی دیگر است.
اگر قارچ ها را چند روز در یخچال
بگذارید سیاه می شوند ،اگر به صورت
خام در فریزر بگذارید هم همینطور...
با ایــن روش شــما مــی توانید
بــه راحتــی قــارچ را فریــز کنید و
بــرای حداقل یکی دو ماه اســتفاده
کنید.
قارچ ها را شسته و خرد کنید.
در یک قابلمه آب ریخته و بگذارید
بجوشد.
بعد از  ۱۰دقیقه قارچ ها را آبکش کنید و بالفاصله در آب ســرد بریزید و مجددا به آن آب
سرد اضافه کنید تا شوک ببینند.
سپس دوباره آبکش کنید و اجازه بدهید تا آب آن کامال برود.
حاال می توانید به اندازه دلخواه بسته بندی کرده و در فریزر نگهداری کنید.

رهایی از منافذ باز پوست

بیتوته :از دست منافذ باز پوست تان
خســته شــده اید .هرچه کرم پودر و
پنکیک و ...اســتفاده می کنید؛ نتیجه
نمیگیرید.دلتان میخواهد پوســت
شــما هم صاف و عین آینه باشــد.
به جای اینکه در اثر تعریق برق بزند،
پوستتان مثل مخمل صاف باشد .در
فصل تابستان هم که این عرق چکان
بیشتر اســت و جلوه پوست را نازیباتر
میکند .حاال باید چه کنید؟ نگران نباشــید .چند راهکار ســاده میتواند این خواســته شما را
برآورده کند.
نفوذ منافذ را از روی پوست بردارید
بخور لیمویی
یکی از بهترین و راحت ترین راهکارها ،بخور صورت با آب گرم اســت .برای این کار ابتدا
صورتتان را با آب و صابون بشویید .بعد از شست وشو ،آن را خشک کنید .یک قابلمه کوچک
آب کنید و روی گاز بگذارید .وقتی جوشــید آن را از روی گاز بردارید .آن را روی میز بگذارید.
نصف لیموترش تازه را داخل آب بچکانید.
ســرتان را روی بخار قابلمه بگیرید .روی ســرتان یک حوله بیاندازید .سه تا پنج دقیقه زیر
ایــن حوله و بخار آن بمانید .میتوانید به آرامی دســت را زیر حوله برده و پوســت صورت را
ماساژ بدهید.
بعد از این کار ،حوله را از روی ســر بردارید .صورت را با آب ســرد بشویید و خشک کنید.
میتوانیــد این کار را چند بــار در روز انجام دهید .عالوه براینکــه میتوانید بعد از این کار از
ماسکهای مناسب بستن منافذ پوست نیز استفاده کنید.
پوست بدون جوش
ماسک نارنج و گالب
آب یک عدد نارنج تازه را داخل لیوان بریزید .به آن یک تا دو قاشــق چای خوری گالب
اضافــه کنید .آن را خوب هم زده و روی پوســت بمالید 15 .دقیقــه بعد صورت را با آب ولرم
بشویید و خشک کنید .البته در فصلی که نارنج نیست میتوانید از آبلیموی تازه استفاده کنید.
ماسک لیموترش
یــک عدد لیموترش بزرگ یا دو عدد لیموی شــیرازی را حلقه حلقه کنید .حلقهها را نازک
ببرید تا برای همه سطح پوستتان لیموترش به اندازه کافی باشد .دراز بکشید ،حلقهها را روی
پوست صورت به جز دور چشم بگذارید30 .دقیقه بعد ،حلقههای لیموترش را برداشته و پوست
صورت را با آب ســرد بشویید .البته به جای حلقه لیموترش میتوانید از آب لیموترش تازه هم
استفاده کنید.
ماسک جوانه گندم
برای تهیه این ماســک به شــیر و جوانه گنــدم تازه کوبیده و یا پــودر جوانه گندم که در
عطاریها موجود اســت ،نیاز دارید .برای تهیه این ماســک ،دو قاشق غذاخوری جوانه گندم
تازه کوبیده شــده و یا پودر آن را با نصف لیوان شــیر مخلوط کنید .آن را هم بزنید تا مخلوط
یکنواختی به دســت بیاید .پوست صورت را با آب و صابون بشویید و خشک کنید .بهتر است
برای این کار از آب ولرم استفاده کنید.
بعد از آن مخلوط را روی صورت بمالید و درحال پوشاندن پوست صورت حالت ماساژ دادن
را هم فراموش نکنید 20 .دقیقه صبر کنید تا ماســک روی پوست خوب اثر بگذارد .بعد از آن
ماسک را از روی پوست برداشته و صورت را با آب ولرم رو به سرد بشویید .این ماسک عالوه بر
بســتن منافذ پوست ،به شفاف شدن پوســت نیز کمک میکند .عالوه براینکه مواد موجود در
جوانه گندم و شیر نیز به تغذیه پوست کمک میکنند.
لوسیون بادرنجبویه
برای تهیه این محلول ،پنج قاشــق غذاخوری الکل سفید را با همان میزان گالب و بازهم
همان پنج قاشــق غذاخوری عرق بادرنجبویه مخلوط کنید .درنهایت هم به آن یک قاشــق
غذاخوری گلیســرین اضافه کنید .مخلوط را خوب هم بزنید تا مواد با هم ترکیب شــوند .این
محلــول را بعد از هر بار بخور دادن با کمک پنبه روی صــورت بمالید10 .دقیقه صبر کنید و
صورت را با آب ســرد بشویید .یادتان باشد ،شیشه این محلول را از نور به ویژه نور آفتاب دور
نگه دارید.

امن ترین مکان برای آکواریوم خانگی

بیتوته :برای خرید آکواریوم خانگی
این نکته را بدانید که تنها زیبایی منزل
شــما مهم نیست .ماهی ها موجودات
زنده ای هســتند که بایــد نیازهای
مورد نیاز خود را برای زندگی ســالم
برطــرف کنند .پس فضای مناســب
برای نگهــداری آکواریــوم خانگی
کوچک تنها به دکوراسیون منزل شما
باز نمی گردد.
آکواریوم نباید در معرض نور آفتاب
و درســت در مجاورت پنجره نورگیر
قرار بگیرد .با نور زیاد جلبک درون آکواریوم رشــد می کند .همچنین گرمای حاصل از آفتاب
با تمام شــدن روز از بین می رود و افت دما درون آکواریوم ایجاد می شود که برای موجودات
خونســردی مانند ماهی ها مناســب نیســت .همچنین گرمای زیاد خصوصا در روزهای گرم
می تواند موجب مرگ ماهی ها شود.
باز و بســته شــدن درب منزل و امواجی که از صدای درب حاصل می شود می تواند برای
ماهی ها آســیب رسان و اســترس زا باشــد .آکواریوم خانگی را در نزدیکی درب ورودی و یا
فضاهای شلوغ قرار ندهید .صدای تلویزیون ،رادیو و مانند آن هم برای ماهی ها مزاحم است.
وسایل گرمایشی و سرمایشی نباید در نزدیکی محل نگهداری آکواریوم خانگی باشد.
آکواریوم را مستقیم روی زمین قرار ندهید و آن را روی پایه یا میز بگذارید.
اگر برای تامین برق مورد نیــاز برای پمپ آکواریوم یا نور آن ،آکواریوم را در نزدیکی پریز
برق قرار می دهید ،برای وسیله دیگری از آن پریز استفاده نکنید تا رفت و آمد برای ماهی ها
استرس و تنش ایجاد نکند.
ســعی کنید آکواریوم را در قسمتی قرار دهید که برای سرویس دهی ،تمیز کاری و تعویض
آب آکواریوم فضای کافی داشته باشید.
آکواریوم خانگی را آنقدر دور از دید قرار ندهید که نتوانید از زیبایی آن بهره کافی را ببرید.

