


پادکست چیست؟
o پادکســت بــه زبــان ســاده یعنــی صــدای ضبط شــده  ای کــه در اینترنت 

منتشــر می کننــد و هرکســی می توانــد بــه ایــن محتــوای صوتــی گــوش دهد. 
ایــن محتــوای صوتــی می توانــد صحبت هــای یــک نفــر دربــاره موضوعــی خــاص، 

یــک مکالمــه چنــد نفــره، تعریــف کــردن خالصــه کتاب هــا، آمــوزش زبــان، یــا موضــوع 
دیگری باشــد.

o یــک اپلیکیشــن در موبایــل خــود نصــب می کنیــد، هدفــون می گذاریــد در گوشــتان و از 
شــنیدن پادکســت لــذت می بریــد. حــاال بیاییــد یــک ذره بیــن برداریــم و کمــی دقیق تــر ببینیــم چــرا 

پادکســت بــا یــک Voice ضبــط شــده در تلگــرام یــا برنامه هــای رادیویــی متفــاوت اســت. بــا ایــن تعریفــی 
کــه از پادکســت گفتیــم، یعنــی همیــن پیــام صوتــی کــه در پیام رســان هایی مثــل تلگــرام و واتســاپ دارنــد را 

منتشــر کنیــم، پادکســت ســاخته ایم؟ جــواب ایــن ســوال هــم بلــه اســت و هــم خیــر!
o  بلــه، بــه خاطــر ایــن کــه پادکســت یــک نــوع محتــوای صوتــی حســاب می شــود و محــدود بــه چهارچوب هــای 

خاصــی نیســت. بــرای مثــال، اگــر محمــد کــه یــک گل فروشــی دارد، راهنماهــای نگهــداری گل هــای خانگــی را بــه 
صــورت صــدای ضبــط شــده در کانــال تلگرامــش منتشــر کنــد یعنــی پادکســت ســاخته اســت.

o  خیــر، بــه خاطــر ایــن کــه پادکســت ها چنــد ویژگــی مهــم و مشــترک دارنــد. پادکســت ها فقــط از اپلیکیشــن های 
مخصــوص قابــل دریافــت هســتند پــس از نظــر فنــی، هــر فایــل صوتــی کــه در اپلیکیشــن های پادکســت قابــل 

ــت خوبــی از نظــر صــوت و  ــواًل پادکســت ها کیفی ــالوه، معم ــه ع ــت نباشــد، پادکســت نیســت. ب دریاف
محتــوا دارنــد.

o اینطــوری بــه راحتــی می توانیــد بــرای ســازنده پادکســت نظــر بنویســید، پادکســت را دانلــود 
کنیــد یــا بــه صــورت مســتقیم کمــک مالــی کنیــد. مهم تــر ایــن کــه، ســازنده پادکســت آمار 

کامــل و دقیقــی از شــنونده ها خواهــد داشــت. همیــن حــاال هــم افــرادی هســتند کــه 
صــدای خودشــان را بــا موبایــل ضبــط می کننــد و بعــد از چســباندن آن روی تصویر 

ــد؛ اصطــالح پادکســت  ــو در اینســتاگرام منتشــر می کنن ــه ویدی ــل ب و تبدی
بــرای ایــن نــوع پســت ها هــم اســتفاده می شــود. 

شکل های پیچیده با پیچاندن کاغذ
 تا حاال اسم هنر قطاعی را شنیده ای؟ قطاعی یکی از 

هنرهای زیبای ایرانی است. تابلوهای قطاعی با پیچاندن و 
حالت دادن نوارهای کاغذی ساخته می شوند. این شکل ها گاهی 

بسیار پیچیده هستند. اما درست کردن همه ی آن ها یک روش دارد. 
چی الزم داریم؟

مقوا رنگی، مداد، خط کش، قیچی، چسب کاغذ
مراحل ساخت: 

۱- مقواها را با فاصله های یک سانتی متری، خط کشی می کنیم.
۲- از روی خط هایی که کشیده اید با استفاده از قیچی و خط کش، کاغذ را به 

نوارهای باریکی تبدیل کنید.
۳- کاغذ را بین انگشت شست و اشاره می گیریم و آن را می پیچانیم. شاید شما 
بخواهید گل های متفاوت درست کنید، پس این پیچ ها می تواند خیلی فشرده 

یا شل باشد. بعد از این که کاغذ را بطور کامل پیچاندید، انتهای کاغذ را با 
چسب بچسبانید.

۴- برای ساخت برگ ها کاغذ را کامل می پیچانیم و بین دو انگشت اشاره 
و شست طوری نگه می داریم که پیچ ها کمی شل شود. حاال دو طرف 

پیچ را فشار می دهیم.
۵- پیچ قطره اشکی را هم مانند مرحله قبل انجام می دهیم. با 

این تفاوت که فقط یک طرف پیچ را فشار می دهیم.
۶- حاال با پیچ هایی که درست کرده اید، می توانید 

انواع گل ها را بسازید.



کاغذ 
و

 تا

موشک ترش
آمــاده باشــید! تــا چنــد لحظــه دیگــر یــک موشــک تــرش و خوش مــزه شــروع 

ــرواز می کنــد! ــه پ ب
چی الزم داریم؟

یک بطری خالی نوشابه ی کوچک 	
چوب پنبه یا در پوش الستیکی 	
سه عدد مداد 	
نوار چسب 	
جوش شیرین  	
)یک پیمانه یا یک قاشق چای خوری( 	
۲۰۰ سی سی سرکه ی سفید 	

ــبانید و  ــابه بچس ــری نوش ــاوی دور بط ــه ی مس ــا فاصل ــداد را ب ــه م ــر س ۱- ه
دقــت کنیــد کــه فاصلــه ی انتهــای مــداد از ســر بطــری بــا هــم برابــر باشــد. در 
ایــن مرحلــه بایــد وقتــی بطــری را وارونــه می کنیــد، کامــا صــاف روی مداد هــا 

بایســتد.
۲- سرکه را توی بطری بریزید تا حدود دو سوم بطری را پر کند.

ــک  ــط ی ــیرین را وس ــوش ش ــوری( ج ــای خ ــق چ ــک قاش ــا ی ــه )ی ــک پیمان ۳- ی
ــا کــردن دســتمال کاغــذی، جــوش  ــا ت ــد و ب دســتمال کاغــذی تــک بــرگ بریزی

ــد. ــتمال بپیچی ــل دس ــیرین را داخ ش
۴- هم زمــان کــه چــوب پنبــه را در یــک دســت داریــد، بــا دســت دیگــر دســتمال 
کاغــذی حــاوی جــوش شــیرین را تــوی بطــری بیندازیــد و ســریع در بطــری را 

محکــم بــا چــوب پنبــه ببندیــد.
ــه  ــد و از آن فاصل ــز بگذاری ــد، روی می ــه کنی ــری را وارون ــریع بط ــی س ۵- خیل

ــد. ــرواز در می آی ــه پ ــما ب ــک ش ــر موش ــه ی دیگ ــد لحظ ــا چن ــد. ت بگیری

مراقب گوش هایتان هم باشید؛ چون قرار 

است شاهد یک انفجار بزرگ باشید!

بچه ها خوبید؟
ــن نســخه از مانترســپند رو مخصــوص شــماها  ای
زدیــم تــا از جــو درس و مشــق و مدرســه بیایــد 
کــه  بکنید.امیدواریــم  تفریحــی  یــک  و  بیــرون 

ــرده باشــید. ــذت ب ل
در ضمن!!!

هرکــدوم از ایــن کاردســتی ها رو درســت کردیــد 
بــه  برامــون عکــس بگیریــد و بفرســتید  حتمــا 
ــه  ــون دانشــجویان زرتشــتی ک ــرام کان آی دی تلگ

ــر نوشــتیم. ــن زی ای

موفق و پیروز باشــید.
@KDZ_ID

تیم مانترسپن�د بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره )نخستی�ن دوره مجازی(



 اين مثل هنگامی كاربرد دارد  كه پرحرفی باعث دردسر می شود. آسودگی در 
كم گفتن است و چرا دخالت كنی؛ شتر ديدی، نديدی و خالص.

 ؤءو: ئوناؤئتإروؤءؤذش

و تآو  \ومءگاشضراذ وؤاروساهرآوؤإنبآل؛وشإتئمارؤ

رو  ذ و شإتعوبارخإرؤو: سإرآق ئءنک؛وب؛وپ؛سار؛وبآهأش

 :ماشو کأروبأؤو ص؛کو  چ؛ طو \ و شإتإرا\ و:پ؛ساروگإف\ وأوگ؛ر؛فرآواز

و  ع و بآراص؛کو تارافطو: پ؛سارو پإرسءؤو آيآو  غو بال\ فمارؤو گإ

وبال؛و:  \مارؤوگإف  :وتإرشوبأؤوضوؤءگاراعتارافنوظاو ئشءر

و  \پ؛سارو گإف  :تإروکإجآستوذوشدهآآلوب؛گ

و  غو کؤو ظاوف؛کرو کارؤذوش\ وناؤءؤامو: مارؤونآرآهائ مانوشإتإر

و: پ؛ساراکو رآو  غوشإتإرو آةارؤع شآياؤو پ؛سارو باآليءو سار

وقآزءو تارءفو  ع ءو بإرؤو ظاو مآجارآو رآو  بارآيو قآزعنازؤ

 کارؤو: 

تإرو  ,ؤءو چئرو رآو ناؤذزو پ؛سارو پإرسءؤو اگارو تإو شإت قآزءو ا 

و ؤارو رآهو \ پ؛ساراکو گإف  :و ؤآؤئو\أو رآو ؤإرإس  وغخاسآتاصمإ

و  \و  فاقاغ ؤءؤامو ک و شذتإرئو ع يو پآ غار%آکو اح و  ع رأي

و  عو: فاهمءؤامو ک ؤدو ب غ کو تارافو رآو خإرؤ,ط و  ع هآي,سابز

 : \اسـ  وعرو بأؤ دو کضکو چ؛شما؛ طشآياؤو شإتإرو 

و ظاو  \ و رآهو ماگاسو بءشتارو اسغ؛کو تارافطباؤو ؤءؤامو ؤارو   

رشءو رآو  و تإعصو ؤآراؤو ظاو پا\و ؤأس ئچإنو ماگاسو شءرءن

و  ع و ظاوبآرئو شإتإرو شءرءن غ ؛کو بآرطو  ع و گ؛ر؛فتامو کغناتءج

 و: \و اسع رشءو بأؤذ ؤءگاراشو ت


