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ًتايج عجيب آسهايش تأثيز تلفي ّوزاُ بز گياّاى ٍ حيَاًات :

ّواًطَري کِ در عکسّايي کِ با استفادُ اس

تز پايِ تحقيقات اًجام يافتِ ،تَتِ گَجِ فزًگي در ّواى

دٍربييّاي حساس حزارتي گزفتِ شذُ است ،هيبيٌيذ

دُ دقيقِ اٍل كِ در كٌار يک تلفي ّوزاُ ،آى ّن تذٍى

ضزر دارد؟

يک تخن هزغ را در هقابل يک هَبايل رٍشي در حال

هکالوِ است ٍ اهَاج الکتزٍ هغٌاطيس را دريافت ٍ يا صادر

خيز .حول كزدًص ّن ظزر دارد .حتي اگز 00ساًتي هتز

صحبت کزدى گذاشتِاًذ ٍ پس اس گذشت يک ساعت

ّن اس ضوا فاصلِ داضتِ تاضذ اهَاج الکتزٍهغٌاطيس حذٍد

تقزيباً ًيوي اس آى سفت شذُ بَد.

ّ 200شار در ّز لحظِ تا تذى اصاتت هيكٌذ .

هيكٌذ ،اس خَد َّرهًَي تزضح هيكٌذ؛ ايي َّرهَى ًشد
تيَلَصيستّا ،تِ َّرهَى «استزس» هؼزٍف است ٍ

ٍقتي كِ ضوا تا هَتايلتاى حزكت هيكٌيذ ،جاّايي كِ

گياّاى تِ هحط آسية ديذى ،آى را تزضح هيكٌٌذ.

آًتيّا آًْا را كوتز پَضص هيدٌّذ ،گَضي ضوا سؼي

در سَئذ رٍي يک خزگَش آسهايص جالثي اًجام

تيطتزي تزاي تِ دست آٍردى آًتي هيكٌذ ،در ٍاقغ

دادًذ .يک خزگَش را كٌار يک هَتايل گذاضتٌذ كِ آى

سيگٌالّاي تيطتز ٍ قَيتزي اس خَد ساطغ هيكٌذ كِ ايي

هَتايل ّوَارُ رٍضي تَد .در ايي هذت ّن تغذيِ كاهلي

هَظَع تسيار خطزًاک است .حتي تِ افزادي كِ هطکل

تِ آى هيدادًذ .پس اس  2هاُ خَى ٍ سلَلّاي خزگَش را
تزاي آسهايص تِ آسهايطگاُ تزدًذ ٍ ًتيجِ جالة تَجْي را

بعذ اس  5دقيقِ

بعذ اس  02دقيقِ

اػالم كزدًذ؛ آى خزگَش تا اداهِ ايي ٍظؼيت تيطتز اس

هَتايلتاى ػکس تفزستيذ يا ّواىّ ،MMSشار تزاتز
خطزش تيطتز است.ايي هَظَع را يک داًطگاُ اتزيطي

كاّص هيياتذ.

اثثات كزدُ است.

در سال ( 200 -)2002داًطوٌذ آلواًي ًاهِاي را تِ
بعذ اس  02دقيقِ

ًَضتٌذ كِ چزا ضوا اجاسُ هيدّيذ كِ آًتيّاي  BTSدر

سازمان بهداشت جهاوی بر اساس تحقيقات
علمی اوجام يافته اعالم وموده است که ايجاد
سرطان به دليل استفاده از موبايل و يا در
مواجهه با ايستگاههای آوته موبايل بسيار بعيد
است.

دارًذ ٍآى را در جية تغلطاى ًگذارًذ.
يکي اس ًکات جالة ايي است كِ سهاًي كِ ضوا تا

در آلواى در جاّايي كِ آًتيّاي ً BTSصة هيضَد،
رتينولكِ در هؼزض آى ّستٌذ تا  22درصذ
قيوت خاًِّايي

ًشديکي خاًِ ضْزًٍذاى ًصة ضَد

قلثي دارًذ سفارش هيضَد كِ هَتايل را دٍر اس خَد ًگِ
خاًنّاي تاردار تايذ حذاقل  2هتز اس هَتايل دٍرتز تاضٌذ.

يک سال سًذُ ًويهاًذ.

ًخست ٍسيز ٍقت آلواى (گزّارد ضزٍدر) تذيي هعوَى

آيا هَبايل تٌْا در سهاى استفادُ ٍ صحبت کزدى با آى

بعذ اس  02دقيقِ

سرطان زا بودن اين امواج
اثبات نشده است.

در سال  0220يک تحقيق گستزدُ در داًوارک

ولی ساير تاثيرات آن مثل

در خصَص ارتباط سزطاى ٍ استفادُ اس هَبايل

تاثيرات گرمايی و غير

(ً 002222فز شْزًٍذ داًوارکي) ًشاى داد کِ

گرمايی آن در انسان نيس

ارتباط هعٌي داري بيي استفادُ اس هَبايل ٍ

مشاهده شده است.

سزطاى ٍجَد ًذارد.
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خطزات بْذاشتي تلفي ّوزاُ بزاي اًساى :

SAR-Level
 SARهخفف )(specific absorbed radiation

تاثيزات گزهايي اهَاج هَتايل اثثات ضذُ است  ،ليکي

(تطؼطؼات اختصاصي جذب ضذُ تَسط تذى) است ٍ ٍاحذ

 .1تاثيزات گزهايي

تؼعي اس تافتْاي تذى تِ دليل ايٌکِ رگْاي خًَي
كوتزي دارًذ حساستزًذ.
اسکي هغش اًساى در ٌّگام استفادُ اس هَبايل

آى) (Watt/kgهي تاضذ.
اتحاديِ ي ارٍپا حذاكثز  SARهجاس را ٍ 2ات تز كيلَگزم ٍ
اهزيکا ٍ 0.۱ات تز كيلَگزم تؼييي كزدُ استٍ .اظح ّست

شرکت زغالسنگ پروده طبس

كِ ّز چِ  SAR Levelيک گَضي كوتز تاضذ تزاي
سالهت كارتز آى گَضي هفيذتز است.
هقذار  SAR levelرتطي تِ قذرت آًتي دّي گَضي هَتايل
ًذارد.
هيشاى  SARبزاي گَشي ّاي ًَکيا

 .0تاثيزات غيز گزهايي

تاثيز تز رٍي سذ خًَي -هغشي :تحقيقات هحققاى
داًطگاّْاي سَئذ تز رٍي هَضْاي آسهايطگاّي كِ در
هؼزض تطؼطؼات هَتايل تَدًذ ًطاى داد كِ آلثَهيي اس
سذ خًَي – هغشي آًْا ػثَر هي ًوايذ.
 تاثيزات ٍراثتي  :كاّص تارٍري
 سايز تاثيزات  :تيقزاري – خَاب پزيطي – سزدرد –
سزگيجِ – كاّص حافظِ – كاّص سهاى ػکس الؼول
هطالؼات اًجام يافتِ در فزاًسِ  ،اسپاًيا  ،هصز ٍ استزاليا
(سال )2002تاثيزاتي اس قثيل سزدرد  ،خَاب پزيطي ٍ
كاّص حافظِ را در افزادي كِ در فاصلِ 000هتزي

0.98
0.87
1.49
0.77
0.68
0.61
0.59
1.24
0.50

3100
3300
5170
6061
6101
6170
6230
6236i
6600

0.45
0.82
1.20
0.45
0.46
0.55
0.46
0.24
0.37
0.22

هوبایلتاى را دور از بدى خود نگاه دارید.
شبها هنگام خواب سعی کنید هوبایل در اتاق خوابتاى
نباشد.
در هنگاهی که هیساى باطری هوبایلتاى کن است سعی کنید
تواس برقرار نکنید.

آًتي ّاي هَتايل سًذگي هي كزدًذ ًطاى داد.
استاندارد کشوری فاصله از آنتن های موبایل :

فاصله به شعاع  5هتر از وسط دکل

6610
6682
6800
7210
7270
7610
8800
9300
N-Gage
N90

سالمت باشید

تهيه كننده :
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