 ۶۶درصدکودکانایرانی ۳تا ۵سالازموبایلوتبلتاستفادهمیکنند

مجری طرح حمایت از کودک در فضای مجازی گفت ۶۶ :درصد کودکان  ۳تا  ۵س���ال در
کنند.
ایران از موبایل و تبلت استفاده می
خسرو سلجوقی با اش���اره به نتایج پیمایش رفتارهای مصرفی در سال  ۱۳۹۶کودکان  ۳تا
 ۵س���ال در کشورگفت :حدود  ۶۶درصد از جمعیت مورد مطالعه در این پیمایش ،از وسایل
الکترونیکی مثل تلفن همراه و تبلت استفاده میکنند.
کنندگان ۲۷ ،درصد وس���یله برای خود کودک اس���ت و ۶۶
وی ادامه داد :در گروه مصرف
درصد از آن پدر و مادر و  ۷درصد برای خواهر و برادر بوده اس���ت .سلجوقی افزود :بر اساس
ماهگی از ابزارهای ارتباطی استفاده میکنند
مطالعات انجامشده ۴ ،درصد کودکان از شش
و  ۱۴درصد از آنها از یکسالگی با این ابزارها آشنا شده و از آنها استفاده میکنند.
وی تأکید کرد :بیشترین تعداد کودکان که  ۳۰درصد آنها را شامل میشود از دوسالگی۲۸ ،
اند.
سالگی و  ۲۰درصد از چهارسالگی استفاده از این ابزارها را آغاز کرده
درصد از سه
منبع :خبرگزاری مهر


تیمهایبرگزیدهمسابقاتربوکاپبدونآزمونبهدانشگاهمیروند

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد از پذیرفته شدن تیمهای برگزیده مسابقات ربوکاپ آزاد ایران
در دانشگاه آزاد بدون آزمون خبر داد.
بیژن رنجبر معاون پژوهشی دانشگاه آزاد در نشس���ت سیزدهمین مسابقات بین المللی
ربوکاپ آزاد ایران گفت :تاکنون بیش���تر سیاستهای دانشگاه ،آموزش محور بوده اما تصمیم
گرفته شده با توجه به شرایط کنونی و پتانسیل باال بتوانیم از ریل آموزش محوری به سمت
پژوهش محوری پیش برویم.
وی با بیان اینکه سیاستهای دانشگاه آزاد هم به سمت تجاری سازی فناوری است ،گفت:
شود تغییر کند
بدین واسطه می توان درآمدزایی دانش���گاه که به اصل شهریه مختص می
و به س���مت تولید ثروت از علم و فناوری پیش رود زیرا این پتاس���نیل به خوبی در کشور و
دانشگاههای ما دیده میشود.
معاون پژوهشی دانش���گاه آزاد با بیان اینکه در نمایشگاه هفته پژوهش  ۱۱۰۰محصول از
دانشگاه آزاد ارائه شد که از این تعداد  ۱۶۰محصول تجاری سازی شده است،وی با اشاره به
ها در دانشگاه گفت :این موضوع در دانشگاه آزاد هم جدی گرفته شده و
برگزاری استارت آپ
از این به بعد شاهد برگزاری تعداد بیشتری از استارت آپها خواهیم بود زیرا رویکردها رو به
تغییر هستند و مراکز نوآوری و شتاب دهندهها روز به روز در حال افزایش هستند.
رنجبر با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران  ۲۰۱۸خاطرنشان کرد :آئین نامه
شود.
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در باشگاه پژوهشگران جوان برگزار می
مشمولیت مقام آوران مسابقات ربوکاپ در این آئین نامه گفت :تیمهایی که
وی با اش���اره به
ّ
های یک تا  ۳را دریافت می کنند می توانند بدون آزمون در مقاطع
در این مس���ابقات رتبه
تحصیلی باالتر در دانشگاه آزاد جذب شوند.
به گفته معاون پژوهش���ی دانش���گاه آزاد همچنین موضوعی که هنوز در شورای هدایت
دانش���گاه به تصویب نرسیده تخفیف  ۱۰تا  ۹۰درصدی شهریه این افراد است که امیدواریم
این موضوع به تصویب برس���د. به گفته وی همچنین تیمهای برگزیده از تسهیالت سطح ۳
بنیاد ملی نخبگان برخوردار می شوند و همچنین معافیتهایی در زمینه سربازی برای آنها در
بنیاد ملی در نظر گرفته شده است.
های
وی تصریح کرد :همچنین تیمهای برگزیده ایرانی می توانند برای اس���تفاده از گرنت
پژوهشی از بنیاد ملی نخبگان حمایت شوند.
منبع :خبرگزاری مهر

آهنگ رسمی جام جهانی روسیه منتشر شد

جیسون درولو ،خواننده و ترانهسرای آمریکایی ترانه رسمی جام جهانی  2018روسیه را
در صفحه یوتیوب خود منتشر کرد.
) نام دارد و در فضایی ریتمیک و پر
ها"(Colors
قطعه رسمی جام جهانی روس���یه "رنگ
رود با اس���تقبال خوبی از سوی مخاطبان موسیقی و
هیجان تولید ش���ده است و انتظار می
فوتبال همراه شود .قطعه "رنگها" در حالی در یوتیوب "درولو "
منتش���ر شده که قرار است روز  16مارس به طور رسمی به فروش گذاشته شود و درولو فع ً
ال
توضیحی درباره انتشار زودتر از موعد این اثر نداده است.
درولو ترانهColors را روز  14ژوئن در مراس���م افتتاحیه جام جهانی فوتبال  2018اجرا
خواهد کرد.
پیش از این نام لیدی گاگا به عنوان خواننده آهنگ رس���می جام جهانی اعالم شده بود که
فیفا این ادعا را رد کرد و جیسون درولو جوان را خواننده این اثر دانست.
تولید آهنگ رس���می برای جام جهانی فوتبال از جام جهانی  1962شیلی آغاز شد و پیش
از این آهنگ رس���می جام جهانی را خوانندههای سرشناسی نظیر شکیرا و جنیفر لوپز در
جامهای جهانی مختلف اجرا کرده بودند.
ضمن اینکه هر کشور نیز به طور جداگانه آهنگ مختص به خودش را میسازد که در ایران
ارکس���ترهای ملی و سمفونیک به عنوان سازندگان قطعه رسمی جام جهانی مشغول تولید
این اثر هستند ولی فع ً
ال خواننده این اثر مشخص نشده است.
مسابقات جام جهانی فوتبال از روز  14ژوئن تا  15ژوئیه  2018در  11شهر روسیه از جمله
مسکو ،کالینین گراد ،سن پترزبورگ ،ولگاگراد ،کازان ،نیژنی نووگورود ،سامارا ،سارانسک،
روستوف نا دونو ،سوچی و یکاترینبورگ برگزار خواهد شد.
منبع :ايلنا

حیرت زده شدن ستاره بارسا از پیغام مسی

يك سال پيش روز عجيبي براي اين تيم اسپانيايي بود .بارسلونا بازی رفت خود را به پی اس
جی با نتیجه  0-4باخته بود و برای جبران باید دس���ت به کاری در حد معجزه می زد و در
عین ش���گفتی موفق به انجام این مهم نیز شد .گل دقیقه  96سرجی روبرتو در نهایت حکم
به پیروزی  1-6بارسا و صعود این تیم به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان داد.
روبرتو به همین مناسبت میهمان برنامه "تو دیریاس" از شبکه راک  1بارسلونا بود .پیامهای
صوتی از طرف چند س���تاره بارسا برای روبرتو پخش شد که یکی مربوط به مسی بود .پیامی
که باعث حیرت روبرتو شد و او را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
مسی در پیغام خود به سرجی گفت:
" لحظهای که تو برای ما خلق کردی ،باورنکردنی بود و از هر نظر همه را تحت تاثیر قرار
داد .به خاطر آن گل و همچنین تمدید قراردادت به تو تبریک میگویم .به یاد دارم
زمانی که تازه کارت را به عنوان دفاع کناری ش���روع کرده بودی و از تو پرس���یدم که راضی
بینی که تبدیل به یکی از بهترین مدافعان کناری دنیا
هستی؟ پاسخ تو منفی بود ولی حاال می
ای .امیدوارم سالها به همین روند ادامه دهی و کنار هم از فوتبال لذت ببریم."
شده
واکنش س���رجی پس از صحبتهای مسی جالب بود ":واقعاً انتظارش را نداشتم و االن مو به
تنم سیخ شده است".
منبع :ورزش سه
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