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اصالحات یا افتضاحات

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری
طنزنویس

متاســفانه گاهــی شــنیده میشــود پدیده
زبالهگردی حتی توسط برخی شهروندان عادی
در جامعه دیده شــده .البته یکی از همکاران
خودمان هم به طنز یا جدی نمیدانیم گفت:
منــم زبالهگردی میکنــم .در حالی که قبال
جهانگردی میکردم! به هر صورت پیرامون این
موضوع بغرنج از کاربران هم نظرسنجی کردیم
که برخی چنین گفتند:
*من بارهــا دیدم حتی یک شــهروند عادی
زبالهگــردی میکند .یک بــار از یکی از آنها
پرسیدم چرا ســرتو تو ســطل زباله کردی؟
با غیظ بهم نگاه تنــدی کرد و گفت؟ بتوچه،
دنبال گنجم ،دنبال مطالباتمم .من آزاد آفریده
شدم حق دارم دســت تو زباله کنم .به آزادی
من احترام بزار .خیلی آدم عجیبی بود .تو زباله
دنبال حق و مطالبات بود.
*طبــق گفته مدیــر کیهــان« :مقصر همه
مشــکالت مردم دولت اصالحات بــوده» .آیا
مقصر زبالهگردی بعضیها هم دولت اصالحات
بوده؟ واقعا از اصالحات به افتضاحات رسیدیم!
*متاســفانه در فضای مجاری به طنز و جدی
بعضیها برای نشان دادن فقر خود عکسهای
سلفی با سطل زباله میگیرند .حتی «کمپین
زباله گردی» راه افتاده.
*من بخاطر مشــکالت زندگی خودمم رفتم
زباله گردی کنم اما متاســفانه با عوامل باند و
مافیای زباله گردی مواجه شــدم .بهم گفتند
بدون مجوز اجازه زباله گردی نداری.
*زباله گردی برخی شــهروندان وجود داره؟
این همسایه ما کارمنده ،شبها قوطی نوشابه
ظروف پالستیکی و خرت و پرت از تو کوچهها
جمع میکنه بعد میفروشه .خانمش میگه این
کار شده شغل دومش.
*ســرکوچه مون روی دیوار جایی که پای آن
برخیها زباله میانداختند این جمله یا شــعار
قدیمی و کلیشــهای را نوشته بودیم :لعنت بر
جــد و آبای هرکس که اینجــا زباله بریزد .اما
وقتی دیدم میشه از زباله هم پول درآورد این
جمله را پاک کردم و نوشتم« :درود برهرکس
که اینجا زباله بریزد» .چقدر شعارها میتونن
درگذر زمان تغییر کنند؟ شعار لعنت و مرگ بر
زبالهریز به درود تبدیل شد.
*می خوام این واقعیت تلخ را بگم که متاسفانه
شــوهرم مدتی بود وقتی خونه میآمد حس
میکردم بوی بد میده .هر بار ازش میپرسیدم
پاسخ میداد :افتادم زمین و روی زباله .یه شب
گفتم تو چرا همش وقتی زمین میخوری فقط
رو زباله میافتی؟ آخر سر فهمیدم شبها میره
زباله گردی .دیشب بهم گفت :بوی زباله ادکلن
ما زباله گردهاست.
دیالوگ

تعادل در زندگی ،خیلی مهمتر از تعادل حساب
بانکیته!
در جستجوی خوشبختی  -گابریل موچینو

دختری که برای خوردن و آشامیدن
هر  ۳هفته یک بار
عمل جراحی میشود!

یک دختر انگلیســی به نــام دیویس که تنها
دو سال ســن دارد ،به دلیل یک بیماری نادر
 ۳۵بار تحــت عمل جراحی قــرار گرفت .به
گزارش باشگاه خبرنگاران براساس گزارشها،
دیویس مجبور است هر سه هفته یکبار برای
انجام عمل جراحــی که به او امکان خوردن و
آشامیدن میدهد به بیمارستان مراجعه کند.
دیویس که ایــن هفته دومین تولــد خود را
جشــن گرفت ،امسال هشــت هفته را در سه
بخش مختلف مراقبتهای ویژه گذرانده وقرار
است در چند روز آینده سی و ششمین عمل
خــود را انجام دهد .هنگامــی که دیویس در
کارمارتنشایر ولز متولد شد ،مری او به درستی
شــکل نگرفت و حتی قبل از تولد او در اکتبر
 ۲۰۱۹نیز پزشکان تشــخیص دادند که این
جنین دچار دکستروکاردی شده است ،به این
معنی که قلب او در سمت راست سینهاش قرار
داشــت .مادر دیویس ،میگوید« :از ششمین
ماه بارداری ،مجبور شــدم در بیمارستانی به
خاطر زایمان زودرس بســتری شوم» .انتقال
دیویس به بیمارســتان در بریستول بخشی از
زندگی لیا و اورول شــده است .شیری که اال
مینوشید به ریههای او نشت میکرد و باعث
عفونت شدید قفســه سینه و نارسایی اعضای
بدن میشــد .او در  ۲۲جوالی در بیمارستان
 Great Ormond Streetلندن تحت عمل
جراحی قرار گرفت تا جانش نجات داده شود .از
زمان بازگشت از لندن ،اال توانسته نفس بکشد،
از شــیر مادر تغذیه کند و از بهترین روز خود
لذت ببرد .با این حال ،غذای له شــده و شیر
مورد نیاز برای تغذیه پس از حدود ســه هفته
در مری گیر میکنند.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت
کار چــراغ خلوتیان بــاز درگرفت
تفســیر :حافظ معتقدســت مردم بخاطر افزایش قیمتها از وعدهها
رویگردان شده اند .مســئولین چارهای اندیشند .ضمنا مراد از «چراغ
خلوتیان» اشاره به (دالالن) است که چراغ خاموش در بازار میتازند!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری( -)2تلفن66283242 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :بر تو باد به امانت که آن برترین دیانت است.
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مردی که  ۱۷سال است
در جنگل زندگی میکند

یک برند مشهور ساخت پوشینه بزرگساالن برای تبلیغات خود از تصاویر استاد شفیعی کدکنی استفاده کرده است

جسارت به ادبیات ایران زمین

آفتاب یزد  -گروه شبکه :در چند روز گذشته یکی
از برندهای پوشک بزرگساالن در اقدامی عجیب به
استفاده از تصویر چهرههای ادبی و هنری پرداخته
و در انتهای مطالبش تبلیغات شرکت خود را آورده
که با اعتراضهایی همراه شــده است .درواقع این
برند شناخته شده پوشــک بزرگساالن ،در صفحه
خود در اینســتاگرام در اقدامی در هایالت استوری
خود با عنوان «انگیزشــی» به معرفی چهرههایی
چون محمدرضا شفیعی کدکنی ،علی نصیریان ،آهو
خردمند و ...پرداخته و در انتها نیز تبلیغ برند خود
را آورده بود .این اتفاق که تقریبا با ســالروز تولد
محمدرضا شفیعی کدکنی ( ۱۹مهرماه) همزمان بود
با اعتراضهایی از جانب دوستداران و عالقهمندان
این شاعر و پژوهشگر پیشکسوت و استاد دانشگاه
همراه شد که این اقدام را «وقیحانه و دور از فرهنگ» دانسته
و خواهان توضیح رسمی این شرکت شدند.
> عذرخواهی کنید

در همین راستا گرداننده صفحهای به نام محمدرضا شفیعی
کدکنی در واکنش به این اتفاق نوشــته است« :ما بنا را بر
این میگذاریم که شما شرکت محترم تولیدکننده پوشینه
بزرگسال قصد داشتید که بگویید در سنین باال و سالمندی
هم میتوان تأثیرگذار بــود و چه و چه ...اما عرض میکنیم
که این چند روز سلســله تبلیغات شــما که در الیههای
بعدیاش نشان دادن برند و محصوالت شماست ،بسیاری از
عالقهمندان به استاد شفیعی کدکنی را ناراحت کرده است .ما
در کانالهای طنز و زرد ،تبلیغات شما را با چند جین طعنه و
تمسخر دیدیم که دست به دست شده بود .میدانیم که شما
قصدتان این نبوده است .اگر قصدتان کار فرهنگی است ما
میتوانیم چندین اولویت فرهنگی در روستاها و مدرسهها به
شما معرفی کنیم که تأثیر مثبت آنها صدها برابر این تبلیغات
اســت .تازه اگر حوزه کاری و برند شما ارتباطی با این امور
داشته باشد .اگر قصدتان مباحث انگیزشی است این روش
شما نه تنها مثبت نبوده است بلکه بسیاری از دانشجویان و
عالقهمندان را ناراحت کرده و درخواست داشتند واکنشی
نشان دهیم که صمیمانه و از سر دغدغه چند سطری برای شما
بنویسیم .منتظر توضیح و جوابیه شما به عالقهمندان فرهنگ
و دانشجویان و استادان هستیم و مبنای ما نیت اولیه مثبت

> واکنش کاربران

شما بوده است .در کدام کشور برند پوشک و پوشینهسازش
اســتاد بزرگ فرهنگ و ادبیاتش را معرفی میکند؟!» البته
ادمین کانال شفیعی کدکنی هم نوشته است« :بنده شخص ًا
ایســتادهام و کوتاه نخواهم آمد .اگر دیگر در اینجا چیزی
حریم اهالی فرهنگ ایران و بزرگانش سرباز
نمانده باشد ،هنوز
ِ
دارد .باید عذرخواهی کنید ،حذف کنید و توضیح بنویسید.
ادمین رسانه شفیعی کدکنی (این رسانه مستقل است و استاد
محمدرضا شفیعی کدکنی هیچ نظارتی ندارند»).
> عذر میخواهیم

در نهایت این برند پوشــک بزرگســاالن بعد از پاک کردن
هایالت خود ،از اهالی فرهنگ عذر خواسته و نوشته است:
«در پی دغدغه مهربانانه عالقهمندان به بزرگان و مفاخر این
دیار ،ضمن عذرخواهی صمیمانه ،اعالم میدارد که در ذات
محتوای «معرفی مفاخر» به جز احترام به بزرگان که ستونهای
فرهنگی و ایجاد سرزندگی در سالمندان و ستونهای خانواده
هستند ،مفهومی وجود نداشته است .حذف این فعالیت برای
احترام به نظر کاربران و پیشگیری از سوءاستفاده غیرهمدالنه
دیگری صورت پذیرفت.
استاد عالیقدر جناب آقای شــفیعی کدکنی از بلندترین
قلههای ادب این مرز و بوم هســتند و خواهند بود ،قلهای
که احترام و عزتشان بیشــک واجب قلبی تک تک ما در
ایران ،جامعه ادبی و فرهنگی و خانواده ...بوده و خواهد بود.
سایهشان بر سر فرهنگ ایران مستدام»...

شوخی تازه کاربران ایرانی با دیوید تیلور آمریکایی

اگر تا چند سال پیش ،به واسطه کشتیهای
ایرانیهــا با جردن بــاروز ،این ورزشــکار
آمریکایی در بین ایرانیها شــناخته شده و
محبوب بود ،در چند سال اخیر دیوید تیلور
به واســطه کشــتیهایش با حسن یزدانی
به چهرهای شناخته شــده در ایران تبدیل
شده .او در دنیای کشتی به قهرمانی جهان
و المپیک رســیده و در مسابقات جهانی  ۲۰۲۱هم با شکست
در برابر حســن یزدانی ،به مدل نقره جهان رســید .به گزارش
خبرآنالین ،ممکن است که تیلور یکی از بزرگترین ستارههای
کشتی در جهان باشد ،اما زندگیاش محدود به کشتی نیست.
او در کنار تمرین برای بهدست آوردن مقامهای متعدد ،به نسل
بعدی کشتیگیران آموزش میدهد ،کمپانی تولید لباس کشتی
دارد و به همســرش در اداره فروشــگاه آبمیوه فروشی کمک
میکند .او در مورد کارهایش میگویــد« :من کارهای زیادی
غیراز کشتی انجام میدهم .خیلی از آدمها دوست دارند هرروز از
ســاعت  ۹صبح تا  ۵عصر به صــورت روتین کار کنند ،اما من
اینگونه نیســتم .مدلم در کشتی گرفتن همان مدلی است که

دلم میخواهد زندگــیام را به پیش ببرم؛
تهاجمی .وقتی روی تشــک هســتم از هر
موقعیتی برای کســب امتیاز بهره میبرم
و اص ً
ال محافظهکار نیســتم .من فوقالعاده
منظم هستم .همچنین این توانایی را دارم
که حریــف را در موقعیتهایی قرار بدهم
کــه آمادگیاش را نــدارد .در زمینه کاری
هم دقیقاً همین ســبک را در پیش گرفتهام ».تیلور در استیت
کالج پنسیلوانیا آمریکا زندگی میکند و همراه همسرش ،یک
آبمیوه فروشی دارد .به گفته افرادی که به آبمیوه فروشی تیلور
و همسرش رفتهاند ،آنها هر روز صبح حوالی ساعت  ۹مغازه را
باز کرده و معموال تا دو شب در آن کار میکنند .نکته جالب این
است که بر خالف جنب و جوش زیاد تیلور بر روی تشک که با
انرژی باالیش نفس حریفان را میگیرد و کار را برایشان سخت
میکند ،او در بیرون از تشک بسیار آرام است و رفتاری خوش
و مهربانانه با مشتریاناش دارد .کاربران ایرانی در فضای مجازی
هم به طنز گفتهاند که اگر مسیرتان به پنسیلوانیا افتاد ،به مغازه
تیلور سر بزنید و سالم حسن یزدانی را هم به او برسانید.

بازهمحملهانتحاریعلیهشیعیاندرافغانستان

آفتاب یزد  -گروه شبکه :یک هفته پساز
انفجار خونین در مســجد شــیعیان در والیت
قندوز افغانستان ،روز جمعه نیز شیعیان نمازگزار
در قندهار هدف حملــه انتحاری قرار گرفتند.
در اثر یک حمله انتحاری به مسجد شیعیان در
شــهر قندهار افغانستان  ۳۵تن کشته و ۷۰نفر
زخمی شــدند .این حمله همزمان با برگزاری
نماز جمعه در مقابل درب ورودی مسجد «امام
بارگاه» شهر قندهار روی داده است .گفته شده
که انفجار دومی نیز در داخل آن به وقوع پیوسته
است .انفجار هفته گذشته نیز در مسجد شیعیان
در شهر «خان آباد» والیت قندوز افغانستان روی
داده بود که مسئولیت انجام آن را گروه تروریستی
«داعش شاخه خراسان» بر عهده گرفت .گروه
طالبان که از  ۲ماه پیش قدرت را در افغانستان
به دست گرفته ،وعده انجام تحقیقات و برخورد
با عامــان حمله انتحاری و گروه تروریســتی
داعش را در این کشور داده است .پس از انفجار
روز جمعه نیز وزارت کشور طالبان اعالم کرده به
منظور تحقیق و بررسی حادثه یک تیم ویژه به
منطقه اعزام کرده اســت .به گزارش عصرایران،
انفجار جمعه گذشته با محکومیت گسترده در
ایران مواجه شد و بسیاری از مسئوالن حکومتی
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و مراجع تقلید شیعه با صدور بیانیههایی ضمن
محکومیت حمله به شــیعیان افغانســتان ،از
گروه طالبان خواســتند تا عامالن و آمران این
جنایت را به ســزای اعمالشان برسانند .یکی از
نگرانیهای کشورهای همسایه افغانستان پساز
تسلط طالبان بر این کشــور و خروج نیروهای
بینالمللی از افغانستان ،النه کردن عناصر داعش
در این کشــور و استفاده از افغانستان به عنوان
پایگاهی برای ناامنســازی کشورهای همسایه
است .طالبان در واکنش به این نگرانیها وعده
برخورد و مقابله با عناصر داعش در افغانســتان
را داده است.
> واکنش ایران به حادثه تروریستی قندهار

اکنون ســفارت جمهوری اســامی ایران در
افغانستان در بیانیهای حادثه تروریستی قندهار
را محکــوم کــرد .در این بیانیه آمده اســت:
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل ،حادثه
تروریستی مسجد شیعیان قندهار را قویا محکوم
و تسلیت خود را به خانوادههای آن حادثه ابراز
میکند .این حادثه بعد از واقعه قندوز اندوه ما
را افزون ســاخت .امیدواریم مسئوالن طالبان
اقدامی قاطع برای مقابله با اینگونه پدیدههای
شــوم تروریســتی بــه عمل
آورند .همچنین اینبار هم این
حادثه تلخ موردتوجه کاربران
شــبکههای اجتماعــی قرار
گرفتــه و ضمن ابراز همدردی
بــا خانوادههای ایــن حادثه و
خواســتار برخورد جــدی با
عامالن آن شده اند.

البته یکی از شــگردهای تبلیغاتی اســتفاده از
چهرههای شناختهشده است اما استفاده نابجا و بدون
رضایت شخص نتیجه معکوس دارد .از همین رو این
اقدام برند پوشک بزرگســاالن مورد توجه کاربران
شبکههای اجتماعی قرار گرفته و واکنشهای انتقادی
آنها را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این باره نوشــته است« :این همه
بیحرمتی به مفاخر هنر و ادب در این کشــور قابل
تحملنیست!»
کاربر دیگری گفته اســت« :ابتدا گمان کردم این
تبلیغ احمقانه و نابخردانــه اقدام یکی از کاربرهای
اینستاگرام یا توییتر باشد ،اما گویا اکانتهای رسمی
دو برند پوشک دست به انتشار این آگهی و این کار
ناشریف بدون اجازه و رضایت صاحب تصویر زدهاند».
دیگری نوشت« :کجای دنیا اساتید و اسطوره هاشون شرکت
پوشک معرفی میکنه».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد« :سوژه توهین و
تمسخر قرار گرفتن استادشفیعی کدکنی ،استاد شاخص زبان
و ادبیات فارسی از سوی یک نشان تجاری فرنگی ،دهن کجی
و توهین آشکار به زبان ،فرهنگ و ملت ایران است .جریمه
سنگین این شرکت باید ضمن عذرخواهی ،تغییر نشان تجاری
آن باشد».
کاربران دیگر نوشــته اند« :واقعا چطوری این سم احمقانه
به ذهنشون رســید؟ اونم بدون اجازه!»« ،وقتی که واژههای
غیرفارســی دونه دونه تابلوهای تبلیغاتی و آگهی بازرگانی
صداوسیما را فتح میکردند و همه مسئولین مربوطه در خواب
بودند باید این روزها رو میدیدیم که اون شــرکتها بیان و
رســما به زبان و ادبیات و فرهنگ ما توهین کنند»« ،خیلی
خیلی ناراحتکننده بود این حرکت مسموم! توهین به استاد
شفیعی کدکنی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست»« ،یک برند
پوشک بزرگسال برای تبلیغاتشون بدون اجازه از عکس استاد
شفیعی کدکنی استفاده کردند .این حرکت در کالم نمیگنجه!
بدون اجازه اونم نه یک آدم معمولی یک شخصیت فرهنگی،
یک موجود با ارزش»« ،شــرکتی برای تبلیغ پوشینههای
بزرگسال خودش بدون اجازه و با وقاحت تمام استاد عزیزمان
شفیعی کدکنی را مورد تمسخر قرار دادن ،جالب اینجاست که
هیچکس نبود که جلوی این جسارت رو بگیرد».

مــا در عصــر اینترنت زندگــی میکنیم که
روزی نمیشــد تصــور کرد که بتــوان همه
کارهای روزمره از سادهترین تا پیچیدهترین
آن را تنهــا با یک تلفن همراه انجام داد .حاال
تصور زندگی بدون ابزارهای اینترنتی دشوار
است .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،اما در
این مطلب با مردی آشــنا خواهید شــد که
هنوز به شــیوههای قدیمی زندگی میکند.
«چاندراشــکار» مردی اســت با اندام الغر،
اما قــوی ،نیمه طاس ،ریش بلنــد ،دمپایی
پالستیکی و دو جفت لباس که مدت ۱۷سال
اســت بدون داشــتن تمام ایــن امکانات در
جنگل زندگی میکند .چاندراشکار را میتوان
در یک جنگل انبوه بین روســتاهای ادتاله و
نکاره در منطقه داکشــینا کانادا یافت .برای
رســیدن به جایی که او زندگی میکند باید
 ۳تا  ۴کیلومتر پیاده روی کرد .چاندراشــکار
در یک محل اســکان کوچــک با چوبهای
بامبو کــه مقداری پالســتیک روی آن قرار
داده زندگی میکند و ماشــین سفیر قدیمی
در کنار کلبــه او و رادیویی که تنها همدم او
اســت در کنارش خودنمایــی میکند .دلیل
انزوای چاندراشکار از دست دادن ثروتش در
یک بانک تعاونی است .او زمانی صاحب یک
مزرعه به مســاحت  ۱.۵هکتار بود و زندگی
آرامی داشــت .او در سال  ۲۰۰۳مجبور شد
تا یــک وام  ۴۰هزار روپیــهای از یک بانک
تعاونی بگیرد ،اما نتوانســت آن را پس بدهد
و بانــک مزرعــهاش را به حراج گذاشــت.
چاندراشــکار که تمام زندگیاش را از دست
داده بود با ماشــین سفیر خود به دل جنگل
زد و تصمیم گرفت تنهــا زندگی کند .او در
داخل رودخانه کنار کلبه خود حمام میکند
و با فروش ســبدهایی که خــودش میبافد
برای خود برنج ،شــکر و ســایر مواد غذایی
تهیه میکند.

محبوبیت گونی برنج در برند لباس و عروسی سلطنتی

محبوبیت «کنف هندی» یــا «جوت» در
حال افزایش اســت و محصوالت ســاخته
شده از این الیاف در بوتیکهای برند گران
«کریستین دیور» یا مراسم عروسی سلطنتی
در جهان دیده میشود .به گزارش عصرایران،
در سالهای گذشته استفاده از جوت یا کنف
هندی به عنوان جایگزین جدید پالستیک
افزایش یافته و کارشناســان پیشبینی میکنند ،ارزش بازار
این محصول تا ســال  ۲۰۲۴و تنها در صنعت کیف جهان به
۳میلیارد دالر برسد .کنف هندی همان جنس و پارچهای است
که در تولید و تهیه گونی برنج و بسیاری از غالت در این کشور
استفاده میشــود .هند به دلیل مشکالتی مانند سنتی بودن
روش کشاورزی یا فرسودگی ماشین آالت کارخانهای مرتبط با
این صنعت امید چندانی به استفاده از این فرصت ،احیای صنعت
برجسته خود و تبدیل گونی برنج به کیفهای برند و مد جهان
ندارد .طرفداران محیط زیست از این الیاف که با نام پارچه گونی
و کرباس نیز شناخته میشــوند ،استقبال میکنند زیرا رشد
گیاه آن میتواند به جذب کربن کمک کرده و به منابع طبیعی

کمتری در مقایسه با پنبه نیاز دارد .براساس
برآورد «سواتی سینک سمبیال» کارشناس
«چرخه اقتصاد و پایداری» در «دهلی نو»،
یک هکتار گیاه کنف هندی میتواند  ۱۵تن
دی اکسید کربن را در طول یک فصل جذب
کرده و  ۱۱تن اکسیژن تولید کند .این روند
باعث کاهــش اثرات گازهــای گلخانهای
میشــود .او افزود :تولید و پــرورش گیاه جوت یا کنف هندی
تنها به  ۴ما زمان نیاز دارد و «آب و کود» کمتری نســبت به
پنبه نیاز دارد .در دوران حاکمیت بریتانیا بر هند ،صنعت جوت
(کنــف هندی) بخش مهمی از اقتصاد هند بود و پارچه گونی
شکل هندی به سراسر جهان صادر میشد .در دهه  ۱۹۹۰این
صنعت با مشکل مواجه شد و نتوانست با جایگزینهای مصنوعی
و تولید ارزان کشــاورزان در کشور بنگالدش رقابت کند .امروز
هند سخت در تالش است تا جوت یا همان کنف هندی را به
عنوان پارچهای برای آینده پایدار ترویج کند .دولت هند دستور
داده که بسیاری از غالت و  ۲۰درصد شکر در کیسههای تهیه
شده از کنف هندی بستهبندی شوند.
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