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  ))ره(حضرت امام خمینی (. این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است

 را به همه مسلمانان جهان بخصوص همكاران گرامي )ع( و امام حسن مجتبي )ع(شهادت امام رضا ، )ص(رحلت جانسوز پيامبر اسالم 
  .نماييم تسليت  عرض مي

  
  

  

  

  دانشجوییبازدید رییس دانشگاه از خوابگاه 
  

دکتر نداف رییس دانـشگاه زنجـان بـه همـراه دکتـر مـددی معـاون                 
دانشجویی و فرهنگی، علی فیوجی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی           
و سید سعید قوامی مدیر امور دانشجویان از خوابگـاه شـهر و روسـتا               

  .بازدید بعمل آوردند
هـای مختلـف خوابگـاه همچـون تأسیـسات،           در این بازدیـد قـسمت     

ای بـا    جلـسه ،در ادامـه . مورد بازدید قرار گرفتند... شپزخانه، حمام و  آ
  .حضور دانشجویان مستقر در خوابگاه برگزار شد

در این جلسه دانشجویان ضمن تشکر از مسئولین خوابگـاه بـه ارایـه              
 سپس دکتر نداف طی      پرداختند مسایل و مشکالت موجود در خوابگاه     
رامش، آسایش و رفاه دانشجویان     سخنانی گفت که هدف ما مسئولین، آ      

باشد تا دانشجویان با خیالی آسوده در جهت کسب علـم و دانـش                می
بکوشند که این خود موجب پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور خواهـد            

دکتر نداف در این جلسه دستورات الزم را جهت حل مـشکالت            . بود
 .اه به مسئولین مربوطه ارائه داداین خوابگ

  
  :س وزارت علوممدیر کل بور

 تا پایان 86 بلندمدت  شدگان بورسیه اسامی پذیرفته
  .شود می اسفند اعالم

  

علوم از اعالم اسامی  مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت
  تا پایان اسفند ماه و حل مشکل کاهش86های بلند مدت سال  بورسیه

  .ر داددوره تحصیالت دانشجویان بورسیه در برخی از کشورها خب
وگـو بـا خبرنگـار صـنفی آموزشـی       در گفـت  دکتر علی اکبر متکـان 

درحال حاضر در حال : کرد اظهار )ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران
 هـای بلنـد   بررسی صالحیت علمی متقاضیان هستیم و اسامی بورسـیه 

 .شود  در آینده نزدیک اعالم می86مدت سال 
ـ 200 حداکثر 86برای سال : وی افزود هـای بلنـد مـدت     دوره ر در نف
 .شوند بورسیه می

دانشجویان بورسیه در  وی با بیان اینکه مشکل کاهش دوره تحصیالت
چندی پیش متوجه شـدیم     : برخی از کشورها برطرف شد، تصریح کرد      

 بـه  48در برخی از کشورها دوره تحصیل دانـشجویان بورسـیه از    که
های صورت گرفته و  نیاین مساله با رایز  ماه کاهش یافته که36حدود 

این میان حـق بـا    کار کارشناسی برطرف شد، چراکه متوجه شدیم در
 ،دانشجویان است و کاهش دوره تحصیلی اصولی نبوده است، بنابراین         

مسئله با مطرح شدن در شورای مرکزی بورس وزارت علـوم اصـالح             
  .شد

علوم بـا اشـاره بـه     مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت
 شکالت ایجاد شده برای دانشجویان بورسیه در برخی از کـشورهای م

ایـن  : کنند، گفت    نمی  ای دریافت   اروپایی که برای ادامه تحصیل شهریه     
 و ددهن کانات جانبی مناسبی ارائه نمیدانشجویان بورسیه ام کشورها به

هایی همچـون انگلـیس کـه بـرای     کـشور  این در حالی است کـه در 
یک سـفر   کنند، حداقل در طول تحصیل هزینه یشهریه اخذ م، تحصیل

هـای    شود، ولی این مـسئله در رشـته         کنفرانسی برای دانشجو تامین می    
 .گردد نمیو هنر تامین  علوم انسانی

مطرح شدن ایـن مـسئله    پس از: دکتر متکان در خاتمه خاطرنشان کرد
در شورای مرکزی بورس وزارت علوم مصوب شد تا هزینـه حـداقل             

نس علمی در طول تحصیل و همچنـین امکانـات جـانبی از    کنفرا یک
  .برای این دانشجویان تامین شود طرف اداره کل بورس وزارت علوم

  در کنکور شد سوابق تحصیلی جایگزین معدل
 درس به جای معدل در 10نمرات : معاون سازمان سنجش

  شود می  اعمال87کنکور 
نحـوه تـاثیر سـوابق     معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به

 درصـدی   15، از تـاثیر     87تحصیلی داوطلبان در آزمون سراسری سال       
 درصـد  73، لحـاظ سـوابق تحـصیلی    87تحصیلی در کنکـور  سوابق

  .داوطلبان در نمره کل کنکور خبر داد
وگـو بـا خبرنگـار صـنفی آموزشـی       در گفـت  دکتر ابـراهیم خـدایی  

ن جزییات تـاثیر سـوابق   آخری با اشاره به خبرگزاری دانشجویان ایران
کنکـور   در: ، اظهار کرد87تحصیلی داوطلبان در آزمون سراسری سال 
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شـد،     درصد در نمره کل داوطلبان اعمال می       15 سوابق تحصیلی تا     86
رابطه معدل کتبی داوطلبانی که در امتحانـات سراسـری و    البته در این

حصیلی بودند به عنوان سوابق ت نهایی آموزش و پرورش شرکت کرده
 .شود لحاظ می

 درصـد در  15تحصیلی تا   نیز سوابق87وی با بیان اینکه برای کنکور 
 البتـه تـاثیر  : شود، تـصریح کـرد   نمره کل آزمون داوطلبان اعمال می

سوابق تحصیلی برای امسال با تغییراتی روبرو بوده است، بـه عبـارت             
صیلی برای سه دسته از داوطلبـان، سـوابق تحـ    دیگر در آزمون امسال

شـوند کـه در    مـی  شود که این داوطلبان شـامل افـرادی   احتساب می
 بـه صـورت نهـایی و سراسـری دیـپلم اخـذ              86 و   85،  84های   سال
 .اند کرده

 .شود درس به عنوان سوابق تحصیلی داوطلب لحاظ می 10نمرات حدود 
 بـه جـای   87سـال   در آزمون سراسـری : معاون سازمان سنجش افزود

مشخص شده به عنوان سوابق تحصیلی داوطلبان       معدل، نمرات دروس    
شود، در این راستا بسته به نوع دیپلم داوطلب، یعنـی دیـپلم    می اعمال

علوم انسانی و علوم معـارف اسـالمی نمـرات     ریاضی، علوم تجربی،
  .شود لحاظ می  درس به عنوان سوابق تحصیلی داوطلب10حدود 

ز آموزش و پرورش اخـذ  ا به گفته وی، بر این اساس نمرات داوطلبان
شده و بر اساس ضرایب مشخص شده برای هـر درس، مراحـل تـراز               

 درصـد  15نمره کل سازی طی شده و نمره نهایی داوطلب تا  کردن و
  .شود در نمره کل کنکور لحاظ می

 در امتحانـات  87داوطلبان کنکـور   درصد73دکتر خدایی با بیان اینکه 
انـد،   کرده ش و پرورش شرکت آموز86 و 85 و 84های  سراسری سال

 در  87 هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسـری سـال           980حدود  : گفت
 آموزش و پرورش شرکت 86 و 85 و 84های  سراسری سال امتحانات

درصدی سـوابق تحـصیلی در کنکـور     15اند، بنابراین قانون تاثیر کرده
  .تنها برای این دسته از داوطلبان اعمال می شود

 و 84های  داوطلبان دیپلمه سال  اینکه سال گذشته اطالعاتوی با بیان
میـان   در ایـن :  از وزارت آموزش و پرورش اخذ شد، تصریح کرد85

برخی از افراد به دلیل وجود تفاوت در سیستم دو وزارتخانه شناسایی            
 درصـدی معـدل در کنکـور بنـابر     15بنـابراین بـرای تـاثیر     نشدند و

درصد اطالعات داوطلبـان   99  البته.د عمل ش،اظهارات خود داوطلب
 .به وجود نیامدصحیح بوده و مشکلی 

نمـرات آمـوزش و    وی با اشاره به عدم تناسـب سیـستم جمـع آوری   
بهبود و بـه روز کـردن       : پرورش با سیستم سازمان سنجش، اظهار کرد      

ها برای اجرای هرچه مطلوبتر این طرح ضروری اسـت، بـه    سیستم این
آوری اطالعـات و نمـرات آمـوزش و     های جمع عبارت دیگر سیستم

  که بتـوان اطالعـات را از خـود   سوق پیدا کندپرورش باید به سمتی 
 .آموزش و پرورش اتخاذ کرد تا دقت عمل باال برود

کنند و  اطالعات دقیقی ارایه می البته خود داوطلبان نیز اکثرا: وی افزود
باشد، حتـی اگـر    می آمار ارایه اطالعات نادرست کمتر از صدم درصد

نام صحت یا عـدم صـحت    اطالعات نادرستی ارایه شود، در زمان ثبت   
 .مشخص خواهد شد آن

 لحـاظ  100کنکـور از   معاون سازمان سنجش با بیان اینکه نمـره کـل  
 درصـد ایـن نمـره از طریـق          85براساس طرح کنکور    : شود، گفت   می

مین درصد مابقی از طریق سوابق تحـصیلی داوطلـب تـا    15 کنکور و
دلیل رقابت باالی بین داوطلبـان تـاثیر     درصد به15البته این . شود می

  .اشتگذ زیادی در قبولی یا عدم قبولی داوطلب خواهد
تحصیلی و نمرات آزمون  رابطه مستقیم و تاثیر گذاری بین سوابق

 داوطلبان وجود دارد
تحصیلی داوطلبـان در    درصدی سوابق15وی با اشاره به تاثیر قطعی 

 رابطه مستقیم و تاثیرگذاری بـین سـوابق  : زمون سراسری، اظهار کردآ
تحصیلی و نمرات آزمون داوطلبان وجود دارد که این مساله بر اساس            

داوطلبان، تاثیر مثبت یا منفی در نمره کـل و قبـولی    نمره آزمون تستی
 .گذارد داوطلبان می
ت که با دارا  اس70داوطلبی به عنوان مثال نمره آزمون تستی: وی افزود

دیگـر   کنـد، از سـوی    را کسب می82، در نهایت نمره 12بودن معدل 
کنـد،     را کسب مـی    84 نمره کل    16 و معدل    68داوطلبی با نمره تستی     

معدل باعث اعمال تـاثیر مثبـت و منفـی در نمـره کـل       بر این اساس
 .شود داوطلب می

، 84 هـای قبـل از   سـال  دکتر خدایی با اشاره به داوطلبان دیپلمه
 نمره کل این داوطلبان به دلیل شرکت نکردن در امتحانات: گفت

 درصـد از    100سراسری و نهایی آموزش و پرورش به صـورت          
  .شود طریق آزمون سراسری تامین می

 شود تصحیح می راق امتحانات سراسری در سطح کشوراو
 تشریحی وجود دارد هنوز تردیدهایی در خصوص تاثیر اوراق

امتحانات سراسـری   خصوص چگونگی تصحیح اوراقوی همچنین در 
براسـاس ایـن طـرح اوراق       : و نهایی آموزش و پـرورش، اظهـارکرد       

یرسـتان  شـود نـه در دب    تصحیح میسراسری در سطح کشور امتحانات
مساله درصـد اعمـال سـالیق و      که اینمحل فارغ التحصیلی داوطلب

حال هنوز  این با .دهد عدالتی در تصحیح اوراق را کاهش می  بییگاه
تردیدهایی در خصوص تاثیر اوراق تشریحی وجـود دارد کـه امکـان             

کنـد کـه وزارت    مصحح در تصحیح اوراق را تشدید می اعمال سلیقه
نـواقص و اشـکاالت گـام     آموزش و پرورش باید در جهت رفع ایـن 

  .بردارد
آمادگی خود را برای  سازمان سنجش: دکتر خدایی همچنین اظهار کرد

 آموزش و پرورش برای طراحـی سـواالت اسـتاندارد اعـالم             کمک به 
  .است کرده

  
  

  هاها  مناسبتمناسبت                                    
  اسفند 10

 سال تبعید و دوری به 15پس از ) ره(ش؛ ورود حضرت امام خمینی 1357 -
  شهر مقدس قم

  ):ره(امام خمینی 
اسالم با هر چیـز کـه انـسان را بـه پـوچی و از خـود بیگانـه شـدن                      

  .کند  مبارزه میکشاند، می
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   اسفند11
 ش؛ تصویب تشکیل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 1372 -

  ها در شورای عالی انقالب فرهنگی دانشگاه
ها حسب دستور حـضرت       نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه      

های اسالمی و     ارزشدر راستای تبیین    ) العالی  مدظله( ای    خامنه... ا  آیت
های دینی و اعتقادی دانشجویان و دانشگاهیان و براساس           تعمیق آگاهی 

الب فرهنگی مبنـی    ق شورای عالی ان   1372مصوبه نهایی اسفندماه سال     
له، براساس اهـداف      بر ایجاد سازمانی جدید برای تحقق منویات معظم       
 آمـوزش   ها و مراکز    و وظایف معین تشکیل گردید که در کلیه دانشگاه        

پردازد و در این ارتبـاط        عالی به انجام وظایف مصرح در اساسنامه می       
  :دو اصل اساسی را در دستور کار قرار داده است

های زیربنایی و عمیـق فرهنگـی در    تأکید و تالش جدی بر حرکت    -1
و اسـالمی   هـای دینـی       هـا و آگـاهی      راستای رشد و توسـعه اندیـشه      

  .و دانشگاهیاندانشجویان 
و دانـشجویان   جاد و تقویت روحیـه تحـرک و مـشارکت فعـال             ای -2

و فرهنگـی در    هـای سیاسـی، اجتمـاعی         فعالیتدانشگاهیان در عرصه    
  .ها سطح جامعه و دانشگاه

   اسفند13
تر شدن اعتراضات نسبت به هتک حرمت  ش؛ و گسترده1384-

  پیامبر گرامی اسالم
) ص(اسالم  مقدس پیامبر   ورهای موهن به ساحت     در پی چاپ کاریکات   

هـای ایـن کـشور،        در روزنامه دانمارکی یوالنـدس و سـایر روزنامـه         
اسـفند  و در روزهـای     اعتراض مسلمانان جهان هر روز گسترش یافته        

در ایران نیز اقشار مختلـف مـردم        .  دامنه بسیار وسیعی پیدا نمود     1384
نسبت به این اقدام زشت و غیرقابل توجیه اعتراض خود را بـا انجـام               

ویژه دانمارک نشان   های غربی ب     در مقابل سفارتخانه   ایی و تجمع  راهپیم
آورد سـبب     این عمل زشت که دل هر مسلمانی را بـه درد مـی            . دادند

 را به عنوان سال پیامبر اعظـم        1385گردید که مقام معظم رهبری سال       
هرچه بیشتر از شخـصیت و      اعالم و همکان را به شناخت       ) ص(اسالم  

  .نماینددعوت ) ص(اسالم سیره پیامبر بزرگوار 
  

   اسفند15
  کاری و آغاز هفته منابع طبیعی  اسفند؛ روز درخت15 -

   م؛ انعقاد پیمان الجزایر1975 -
 در اسالم به انجام این کار سفارش زیاد شده است و در قرآن کـریم                -

 آیه که از میوه، طعم، رنگ و خواص آن صـحبت شـده              20متجاوز از   
در دشوارترین شرایط نیـز     نیز   ایرانیان   ، دور های  از گذشته . وجود دارد 

  .پرداختند در ابعاد وسیعی به کاشت درخت می

کـه در آن    ( میالدی شاه ایران و صـدام حـسین          1975 مارس   6 در    -
با میانجیگری کشور الجزایـر در      ) معاون رییس جمهور عراق بود     زمان

 سـال   5از  این موافقتنامه بیش    . مورد اختالفات مرزی به توافق رسیدند     
 توسط رژیم عراق نقض شد و پـس از          1970دوام نیاورد و در سپتامبر      

پایان جنگ صدام حسین دوباره مجبور شد این قرارداد را به رسـمیت             
  .بشناسد

   اسفند16
روضه منوره حرم رضوی با نصب ضریح بازگشایی ش؛ 1379 -

طی مراسمی با حضور مقام معظم ) همزمان با عید سعید قربان(جدید 
  رهبری

  

   اسفند 17
و ) ص(پیامبر اسالم  قمری؛ رحلت جانسوز 50و  قمری 11سال  -

  )ع(شهادت امام حسن مجتبی 
   مارس؛ روز جهانی زنان8 -

  
   اسفند18

  )ع(رضا شهادت امام  ق؛203 -
  

  
  سخن بزرگان                       

  ):ص(پیامبر اکرم حضرت محمد 
  .ا به آخرین حد برسانم برانگیخته شدم تا اخالق کریمه ر-
  . است ساعتی اندیشه بهتر از هفتاد سال عبادت-
 از دعای مظلوم بپرهیز زیـرا وی بـه دعـا حـق خـویش را از خـدا                    -

  .دارد دار دریغ نمی خواهد و خدا حق را از حق می
  :السالم امام رضا علیه

  ده نشانه از عقل
ز او امیـد  ا :عقل کسی کامل نیست مگر اینکه در او ده خصلت باشـد 

خیر برود، مردم از شر او در امان باشند، کار خوب دیگـران را بـزرگ                
 گرچـه  -گرچه کوچک باشد، کار خوب خود را کم بشمارد - بشمارد

برای احتیاجاتشان خسته نشود، در طـول   زیاد باشد، از مراجعه دیگران
راه خدا را از ثروت  زندگی از طلب علم خسته و دلسرد نشود، فقر در

 تر دوست بدارد، ذلّت در راه خدا از عزّت در کنـار دشـمن خـدا   بیش

   .برایش محبوبتر باشد، و میل او به گمنامی از مشهور شدن بیشتر باشد
همه را از : اما خصلت دهم که خیلی مهم است این است :سپس فرمود

وقتی شخص بد و پستی را ببیند، بگویـد   .خود بهتر و پرهیزگارتر ببیند
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درونش پنهـان اسـت، بـر     ن است، زیرا چه بسا خیر او دراو بهتر از م
 و اگر فردی را ببیند که از خودش بهتر. خالف خیر من که ظاهر است

و چـون   . و پرهیزگارتر است، برای او تواضع کند تا به درجه او برسد           
شـد، بزرگـواری اش بـاالتر مـی رود، خیـر و       ایـن خـصلت را دارا  

کند و سـرور   دریافت می پاداش نیکوگردد،  بهتر و پاکتر میاش  خوبی
  .شود اهل زمان خود می
  بهترین بندگان

  ؟از حضرت رضا علیه السالم پرسیدند بهترین بنده کیست
کسی که اگر کار نیک کرد، خوشحال شود و اگر مرتکب کـار             «:فرمود

اگر کسی به او چیزی بدهد، تشکر کنند، اگر . نماید زشتی شد، استغفار
باشـد و اگـر خـشمگین شـود،       شود صابر و شـکیبا ها مبتال به سختی
 ».ببخشد

  :امام حسن علیه السالم
  قرآن در قیامت

سائقاً یقود قومـاً الـی الجنّـۀ     إنّ هذا القرآن یجی ء یوم القیامۀ قائداً و«
قوماً الـی النّـار    أحلّوا حالله و حرّموا حرامه و آمنوا بمتشابهه و یسوق

این قـرآن در روز قیامـت       . وا محارمه ضیّعوا حدوده و احکامه و استحلّ     
می آید؛ مردمی را که حالل قرآن را، حـالل و   در حالی که راهبر است

آن ایمان آورده اند، به بهـشت   حرام آن را، حرام گرفته اند و به متشابه
کرده انـد   رهنمون می شود و مردمی را که حدود و احکامش را ضایع

  ».تش می اندازدهایش را روا شمرده اند، به آ و حرام
  تقوا، عامل نجات

امام حسن علیه السالم در نصیحتی طوالنی به عامل تقوا اشاره می کند             
خدا شـما را بـه تقـوا سـفارش کـرد و آن را نهایـت       « :و می فرماید

هر توبه و سـرآمد هـر حکمـت و     خشنودی خود قرار داد که تقوا درِ
خداونـد  . شـدند به سبب تقوا پارسایان رستگار      : شرف هر کاری است   

 به راستی که پرهیزکاران را رسـتگاری        »انّ للمتّقین مفازاً  « :متعال فرمود 
ویُنجی اهللا الذّین اتقوا بمفـازتهم ال یمـسّهم الـسّوء و    «: فرمود و. است

کارهایی که  و خدا کسانی را که پارسایی پیشه کنند، به» الهم یحزنون
رسـد و    آنـان نمـی   بـدی بـه     . مایه رستگاری آنها شد، نجات می دهد      

  .شوند غمگین نمی
از خدا پیروی کنید و بدانید هرکـه از خـدا پـروا    ! پس ای بندگان خدا   

برای بیرون رفتن از فتنه ها به رویش می گـشاید و در   کند، خدا راهی
فراهم کنـد و حجّـت او را پیـروز     کارش درستی بخشد و هدایتش را

 ».کند و رو سفیدش سازد

  داستانک
  

  دو فرشته
و فرشته مسافر، برای گذراندن شب، در خانه یک خـانواده ثروتمنـد             د

این خانواده رفتـار نامناسـبی داشـتند و دو فرشـته را بـه               . فرود آمدند 
مهمانخانه مجللشان راه ندادند، بلکه زیرزمین سـردخانه را در اختیـار            

  .آنها گذاشتند

فرشته پیر در دیوار زیرزمین شکافی دیـد        
 وقتی که فرشته جوان     .و آن را تعمیر کرد    

از او پرسید چرا چنـین کـاری کـرده، او           
گونـه کـه      همـه امـور بـدان     «: پاسخ داد 

  ».نمایند نیستند می
شب بعد، این دو فرشـته بـه منـزل یـک            

. نواز رفتند   خانواده فقیر ولی بسیار مهمان    
بعد از خوردن غذایی مختصر، زن و مـرد         
فقیـر، رختخــواب خــود را در اختیــاردو  

  .اشتندفرشته گذ
صبح روز بعد، فرشتگان، زن و مرد فقیـر         

گاو آنها که شیرش تنهـا      . را گریان دیدند  
وسیله گذراندن زندگیشان بود، در مزرعه      

  .مرده بود
فرشته جوان عصبانی شد و از فرشته پیـر         

چرا گذاشتی چنین اتفاقی بیفتد؟     «: پرسید
خانواده قبلی همه چیز داشتند و بـا ایـن          

ی، اما این خـانواده     حال تو کمکشان کرد   
دارایی اندکی دارند و تـو گذاشـتی کـه          

  ».گاوشان هم بمیرد
وقتـی در زیـرزمین   «: فرشته پیر پاسخ داد 

ای طـال     آن خانواده ثروتمند بودیم، دیدم که در شکاف دیـوار کیـسه           
از آنجا که آنان بسیار حریص و بددل بودنـد، شـکاف را             . وجود دارد 

دیشب وقتـی در رختخـواب      . خفی کردم بستم و طالها را از دیدشان م      
زن و مرد فقیر خوابیده بودیم، فرشته مرگ برای گرفتن جـان زن فقیـر               

همه امـور بـدان گونـه کـه         . آمد و من به جایش آن گاو را به او دادم          
نماید نیستند و ما گاهی اوقـات، خیلـی دیـر بـه ایـن نکـات پـی                     می
  ».بریم می

  

  شود مینوشیدن آب فراوان باعث شادابی پوست 
دریافتی و دفعی بدن موثر  فعالیت های روزانه و نوع آنها بر میزان آب

  لیـوان آب در روز موجـب کـاهش وزن و   8است ونوشیدن بیش از 
  .شادابی پوست می شود

بـا باشـگاه خبرنگـاران     دکتر تقی مظفری متخصص تغذیه در گفتگـو 
 ازفعالیت های جسمی به دلیل تنظیم درجه حـرارت بـدن بـا    : افزود

دادن آب همراه است و هر چه میزان فعالیت هـا بیـشتر باشـد،               دست  
  .خواهد شد مقدار اتالف آب بدن بیشتر

فعالیت زیاد و هوای گرم دو فاکتور اصـلی بـرای نوشـیدن             : وی گفت 
هستند، نوشیدن آب بیشتر از این مقدار باعـث دفـع زودتـر     آب بیشتر

اد چـاق و شـادابی   در افروزن شدن  سموم از بدن شد، و موجبات کم
  .پوست را فراهم می کند

بهتر است قبل از احساس تشنگی اقدام به  بنابر این: مظفری یادآور شد
  .نوشیدن آب شود
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