
 باسمه تعالی

 خدمت سرور گرامی جناب آقای طباطبائی زید عزه

 

 accessپیرو فرمایش حضرتعالی، مدتی در مورد اثرات دستگاه های تأمین کننده اتصاالت بدون سیم مانند 

point  بر سالمتی انسان از طریق اشخاص متخصص و پایگاه های اینترنتی، بررسی قابل توجهی انجام دادم

 از: و خالصه بررسی ها عبارت است

هیچیک از سییسیتم های فوخ خالی از ریرر نیسیتندت شیدت و رع  ررر هم به حسا فرکاند و قدرت و      

بردی که دسیتگاه های فوخ دارند، متااوت اسیتت اما موارد پنجگانه ای که در مدرسییه کار گهاشته شده اند   

د و قدرت و برد کم )سه عدد در سالن های کالسهای درس و دو مورد هم در مکان های دیگر( در حد فرکان

می باشند به طوری که رررشان در حد سیگنال های موبایل است و چه بسا کمتر از موبایل هم باشندت البته 

 با رعایت نکاتی، همین مقدار ررر را هم می توان به حداقل رساندت

 اشخاصی که در این زمینه مورد نظرخواهی قرار گرفتند، عبارت اند از:

 )ص( طایصالم هر فناوری اطالعات کل جامعت آقای بنیادی مدی1

 (فلکه جهادت آقای حاجی زاده مدیر فناوری اطالعات سابق مدرسه عالی امام )ره( )2

 ت آقای آمره ای مهندس ارشد برنامه نویسی3

 ت آقای رحمتی فروشنده حرفه ای تجهیزات کامپیوتری4

 ت و تتت5

که فوخ کار گهاری شده است، در حالی دسیتگاه های  المصیطای )ص(، دوازده عدد از  هریمنا در سیتاد جامع  

، در تته ای نیز برخوردار اسحجم خیلی زیادتری نسبت به مدرسه شهیدین )ره( ندارد و بعالوه از محیط بس

مدرسیه شیهیدین )ره( سییستم های مربوه به کالس ها در فضای نسبتا بازی نصا گردیده اندت     در کهحالی

رعایت نکاتی و همچنین تنظیمات سییستم های فوخ رررهای دستگاه های   البته همانطور که عرض شید، با 

 فوخ، به حداقل خواهد رسیدت

 چهار مقاله نیز از اینترنت )همراه با ذکر آدرس( انتخاب شده است که در ذیل تقدیم می گرددت
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