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 باسمه تعالی

 

 )ره(محضر مدیریت محترم مدرسه شهیدین 

 جناب حاج آقا طباطبایی زید عزه
 

 با سالم و تحیت
 مطرح شره تست، برینوسیله توضیحا  و تستنادتتیبرتی طالب شربهه بییی  مرسسه  تجهیزت   پیرو مباحثی که حول مضررت  

هیچ مضرتتی که دالیل قانع کننره  ها سال تحقیق و آزمایش،تز دهتین تجهیزت ، بعر نوع دهر برتی که نشان می گرددتستئه می
 شود.  میخرمتتان تقری« توضیحا  پایانی»و « مرتجع تأییر کننره»تین نامه دس دو بخش کلی  دتشته باشر، تثبا  نشره تست.

 

 مراجع تأیید کننده
ذیصالح الزم تست. تین نظاستی تأییر مرتجع  ،خصرویری  تی، دس فضراهای ممومی و  دس تسرتااده تز تجهیزت  مخابرتتی و ستیانه 

. تلبته مرتجع حقیقی ه  وجود دتسنر که هیتنرها ها، نهادها، موسیا  و دولتشامل سازمان بوده ومرتجع ممرتا مرتجعی حقوقی 
 کننر.دس تین زمینه تظهاس نظر می

 

 حقوقی: الف( از دید
 

 (WHOسازمان جهانی بهداشت ) -1
 گیری آنیادس کرد که دس بخش نتیجه« های بییی ها و فناوسیتییتگاه»بیانیه تی دس خصرو    6002دس سرال  تین سرازمان  
ا به تمروز، آوسی شره تبا توجه به قرتسگیری تفرتد دس معرض سطوح بییاس پایین تموتج بییی  و نتایج تحقیقا  جمع»آمره تست: 

های بییی  بتوتنر ها و شبههساطع شره تز تییتگاه RF 1های ضعیف سیگنالهیچ گونه شوتهر ملمی قانع کننره وجود نرتسد که 
 3  6«تثرت  مخربی بر سالمتی دتشته باشر.

سازمان جهانی بهرتشت به تین نتیجه سسیره تست که طبق شوتهر و مرتسک موجود، »تین سرازمان دس جای دیگری تمالم کرد:  
 «آمر منای سوی سالمت تفرتد نرتسد.هیچگونه پیهای تلهترومغناطییی سطوح پایین میرتن

دس کوتاه مر  یا بلنر مر ، خطری  RFتجماع کلی ملمی آن تسررت که تنتشرراس سررطوح پایین  »یا دس جای دیگری تمالم کرد: 
 «کنرمتوجه سالمتی نمی

 

 4اتحادیه اروپا   CE گواهی نامه -2

برسسی تجهیزت ، آزمایش و برسسی تأثیرت  محصوال  تهنولوژیک تز جمله دتس دس سطح جهانی، مرتجع مقترس بین تلمللی مهره
ن سطح سوزترین تجهیزت  و باالتریهها تز بهای مختلف هیتنر. تین سازمان ( دس زمینههاتکیس پوینتتجهیزت  تینترنت بییی  )

                                                                                                                                                                                                 
 است. RFامواج اینترنت بیسیم از خانواده امواج  1

2 Considering the very low exposure levels and research results collected to date, there is no convincing 

scientific evidence that the weak RF signals from base stations and wireless networks cause adverse health 
effects. 
3 http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/ 
4 http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking 
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تهی تقرتم به یروس گو ،ی آزمایشگاه هیتنرهای معتبر که دتستبرنر. به منوتن مثال تتحادیه تسوپا تز طریق شرکتملمی بهره می

CE گوتهی دسیافت  خوتسررتاس که محصرروالتینر. کمیهای مختلف زت  تولیری شرررکتبرتی تجهیCE باییررتمی شررونر،می 
 باشنر تیطشر تین وتجر تگر و گیرنر قرتس برسسی موسد طبیعت و تنیان جی  برتی نبودن مضر تمنیت، سالمت، نظر تزکاسکردشان 

به تتحادیه تسوپا ست دس یرروستی که محصررولی گوتهی فو  ست نرتشررته باشررر تمهان وسود  .بود خوتهنر گوتهی تین دسیافت به قادس
 نخوتهر دتشت.

قابل گوتهی و تین  هیت CEدتستی گوتهی  شهیرین )سه( تجهیزت  تینترنت بییری  مرسسه کاسکرد ه  تکنون تمالم می شرود،  
 تثبا  تست.

 

 5آمریکا  FCCگواهی نامه  -3
یهی، ها دس زمینه تستباطا  تلهترونآمریها بعر تز برسسی محصوال  و خرما  شرکت فرستل تستباطا  کمیییونتین گوتهی توسط 

 و جامعه دس تستااده تز تجهیزت تضمین سالمت تجتمامی و تمنیت  ،تین گوتهی وظایف ترینمه یهی تز شود. ها تمطا میبه آن
 تست.مختلف تز جمله تجهیزت  مخابرتتی و تهنولوژیک  خرما 
 تیجاد موجبدس دتخل تیاال  متحره آمریها  دسرتگاه  تین مملهرد که کنرمی تضرمین  تفزتس، سرخت یک  سوی گوتهی تین وجود
زییت  میئله ضرس دتشتن برتی تنیان، طبیعت و محیط شود. بالتبعنمی نزدیک، تلهترونیهی هایدستگاه سایر مملهرد دس ترتخل

ان وجود دتسد بیشتر نمایکه تعرتد زیادی دستگاه  هاهایی مثل مرتسس و دتنشگاهگیرد. تین میئله دس مهانموسد برسسری قرتس می 
 دستگاه هایی که تین گوتهی ست نرتسنر می توتنر مضرتتی برتی سالمتی دتشته باشر. تموتج. ترتخل تست
 تین گوتهی نیز قابل تثبا  تست. بییی  مرسسه دتستی تین گوتهی هیتنر.تجهیزت  تینترنت   تکنون تمالم می شود، ه
 

 6سازمان سالمت کانادا  -4
 تین سازمان دس سایت خود به پرسشی تینگونه جوتب دتده تست:

 سالمتی چه نظری دتسد؟( بر wifiبالقوه تینترنت بییی  ) خطرت سازمان سالمت کانادت دسباسه  پرسش:

که  وییستدی فرکانس تنرژیگویر که قرتس گرفتن دس معرض بر تساس شوتهر ملمی، سازمان بهرتشت کانادت، مشخصا می پاسخ:

 شود، دس سطح پایین برتی مموم مردم خطرناک نییت.( ساطع میwifiتز تجهیزت  تینترنت بییی  )
 

 7 سازمان انرژی اتمی ایرانسایت  -5
 منابع و تیهیته تنرژی تز تیمن تستااده دتسد نیبت به ماموسیت، ذیصالح مرجع یک به منوتن کشوس تیهیته تیمنی نظام مرکز
تقرتما  الزم ست تنجام دهر. تین سازمان دس وب سایت خود دسباسه تموتج بییی ، مطالبی دتسد که به تطالع سسانی و  کشوس 8پرتوی

 شود:تشاسه میها آن

 
 و پاسخ پرسشالف( 

 مطرح شره و توسط سازمان پاسخ دتده شره تست: پرسشتز سایت، چنر  یدس بخش

 دس برخی جرتیر، تلان همرته به منوتن مامل سرطان معرفی شره تست. آیا حقیقت دتسد؟ :پرسش 

                                                                                                                                                                                                 
5 https://www.fcc.gov 

6 http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/cons/wifi/faq-eng.php 
7 http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home 

 .هستند پرتوها همان علم فیزیک، نظر از بیسیم امواج 8
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تلان همرته مامل به وجود آوسنره توموسهای مغزی و یا  ،تاکنون هیچ مرسک ملمی تستئه نشرره که دس آن  پاسخخ: 

 های ضعیف وها دس بشر معرفی شره باشر. تجماع جهانی دتنشمنرتن بر آن تست که سیگنالدیگر سررطان 
 ک  توتن تولیر شره به وسیله تلان همرته تنرژی کافی برتی تأثیر بر موتد ژنتیهی ست نرتسد.

 های مخابرتتی و ستدیویی خطرناک تست؟آیا زنرگی دس محل نصب آنتن :پرسش 

ترین تسررتانرتسدهای گیرتنهها، تز سررختهای مجاوس آنتنهای ستدیویی دس محلمعموال شررر  سرریگنال پاسخخخ:

دیک حر های ستدیویی نزها ممهن تست شر  سیگنالتلمللی ه  کمتر تست. تنها دس نقاط خیلی نزدیک به آنتنبین
 تین پرتوها باشر.

های مخابرتتی تقریبا تز سنخ تموتج های همرته و آنتنها دس تین نامه آن تست که تموتج تلانبه تین سوتال  و جوتب دلیل تستناد
های آن تست تینترنت بییی  تست با تین تااو  که شر  تموتج دس تینترنت بییی  مرسسه خیلی کمتر تز شر  تموتج تلان و آنتن

ییی  شود به طریق تولی دسباسه تینترنت ببریهی تست. وقتی دسباسه تموتج تلان، تینگونه پاسخ دتده می یئله تز نظر ملمیو تین م
 هایی وجود دتسد.نیز چنین پاسخ
 

 ب( مقاله

 که تین سایت دس تختیاس کاسبرتن قرتس دتده تست دس بخش نتایج تحقیقا ، آمره تست: یهی تز مقاالتیدس 
  های دیگر دس نتیجه تشعشعاتی برتی تثبا  تحتمال بروز یا پیشررفت سررطان یا بیماسی  قانع کننرههیچ مرسک »

RF .9« وجود نرتسد 

 

 :بعد حقیقیب( 

  ارتباطات: مقررات تنظیم سازمان رادیویی هایسرویس فرد مدیرکل آقای عظیم
 خاطرنشان موبایل هایآنتن نصب بابت نگرتنی تز مردمی شهایت میزتن به تشراسه  اب مهر خبرنگاس با گاتگو دس فرد مظی آقای »

 .هیتنر نگرتن خود زنرگی محل دس آنتن وجود تز هاشنیره برحیب و نییت کافی موتسد بییاسی دس مردم تطالما : کرد

 حر دس که تست هاییدستگاه ماننر و تست ناچیزی بییاس توتن دتستی یا همان تینترنت بییی ( wifi) فای وتی: کرد تصریح وی
 حیاب هب پرقرس  هادستگاه تین. تست همینطوس نیز تاپ لپ و بلوتوث. دتسد ضرعیف  سریگنال  یک ،کننرمی کاس سرامت  باتری
 .نرتسد تمهان ه  آن تز بیشتر که تست متر ۰00 سیگنال ترین قوی برتی فای وتی برد حرتکثر و آینرنمی
 نییت، وییستدی هایتییتگاه و هاگوشی با مقاییه قابل و تست پایین خیلی فای وتی توتن تینهه به تشاسه با میئول مقام تین

 10«.تست کرده تاییر ست موضوع تین ه  بهرتشت وزتس : کرد تضافه
 

 پایانی توضیحات

میئول سایت و تتوماسیون مرسسه شهیرین )سه( هنگام نصب تجهیزت  تینترنت بییی ، نقاطی ست تنتخاب کرده تست که  -1

حرتکثر فایرله ست با حجرت  و نقاط میرهونی دتشرته باشرر. تین کاس یرفا جهت تحیاس بهتر طالب و آسودگی خاطر     
های متر تز آن فایله دتسد دس حالیهه سازمان 10حرتقل ترین حجره به آنتن تینترنت، تیشران تنجام شرره تسرت. نزدیک   

ها دس بنرهای قبل تشاسه شر، فایله مجاز تا تجهیزت  مخابرتتی ست خیلی کمتر تستانرتسد و یروس مجوز که به برخی تز آن
 تنر.تین تمالم کردهتز 

                                                                                                                                                                                                 
 2، بند 98ص  ،علویان، سید علی )استادیار دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات(، فناوری های نوین شبکه های تلفن همراه و وضعیت ایمنی تشعشع 9

10 http://www.mehrnews.com/news/3686412 
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قی و حقوبا تقوتل متخصصان و مرتجع  ه تستتی خرمتتان تستئه شرتوسط مره تظهاستتی که دس مضررت  تینترنت بییری    -2

 . تعاسض دتسد ،ل به تین مضرت  نییتنرئحقیقی که قا
یئولیت قبول م ،که دس قبال مردم متخصصینیتمتماد کرد و نظر تیشان ست به منوتن  ذیصالحبایر دس تین زمینه به مرتجع 

 ، پذیرفت.گوینرسخن میملمی  کرده و بر تساس تحقیقا  گیترده
 

طلبر. می سایت و تتوماسیون دس ست طالبتمام تی تنجام شره که مشاسکت گیترده به گونه حضوس و غیاب طرتحی سامانه -3

 به هر آنتن )تکیس پوینت( متصل توتنر به یوس  بییی بر تساس تستانرتسدهای موجود ممال تعرتد محرودی کاسبر می
 ، تعیین و توزیع شره تست.آناس تعرتد طالب های تینترنت مرسسه بر تسشود. دس وتقع تعرتد آنتن

ه باز آن، به معنای فشاس بیش تز حر ب مرسسه، غیر تز حجرت  و فضایبخشی تز  محرود کردن پوشش تینترنت بییی  به
 طالب به سامانه تست.تیجاد مشهل دس دسترسی و  های آن بخش تز مرسسهآنتن

 
 خاموش کرد.به طوس تتوماتیک  شب تا یبح تزست مربوط به حجرت  بیشتر طالب، آنتن  آستمشتوتن جهت فرته  کردن می
 

 با تشهر
 محمر تمین کالنتری
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