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حنیف رهیاب رحیمی

خبر جالب:
پیدا شدن سوزن خیاطی
در داخل توت زمینی آسترالیایی در کشور نیوزیلند

عملیات جست و جو برای یافتن فرد یا افرادی که با داخل کردن سوزن های خیاطی به درون توت زمینی در استرالیا،
دست به خرابکاری زده اند وارد بعد جدیدی شده و گستره این خرابکاری ها حتی به خارج از استرالیا نیز رسیده
است.
تازه ترین گزارش ها حاکی از یافت شدن توت زمینی های حاوی سوزن های خیاطی در کشور نیوزیلند است.

بر اساس گزارش ها ،سوپرمارکت  Countdownدر نیوزیلند که تحت مالکیت سوپرمارکت های زنجیره ای وولورت
در استرالیا قرار دارد به تازگی اعالم کرده است توت زمینی های خود با نام تجاری چویس ) (Choiceرا که از
ایالت وسترن استرالیا به نیوزیلند وارد شده از قفسه های خود در سرتاسر نیوزیلند جمع آوری کرده است .
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گفته شده است یکی از مشتریان در شهر آکلند در نیوزیلند در روز یک شنبه خبر پیدا کردن چند سوزن خیاطی در
داخل این توت زمینی ها را داده است.
این شرکت اعالم کرده است که مقام های مسؤول در استرالیا را از این امر آگاه کرده است .این در حالی است که
پلیس نیوزیلند و آژانس های دولتی نیز تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کرده اند.
"دیمین اوکانور" وزیر صنایع اولیۀ نیوزیلند در روز دوشنبه  2۴سپتامبر به رادیو نیوزیلند گفت هنوز مشخص نیست
آیا این سوزن های خیاطی در استرالیا وارد این توت های زمینی شده یا آنکه آنها را پس از صادر کردن از استرالیا
به نیوزیلند در داخل توت های زمینی قرار داده اند .
او گفت" :ما امیدواریم این کار ،نوعی کپی کاری توسط یک باشندۀ نیوزیلندی نباشد .اینها چیزهایی است که مشخص
خواهد شد ".
آقای "دیمین اوکانر" گفت او در نظر دارد تا در خصوص آنکه آیا اقدامات مراقبتی بیشتری در هفته های گذشته برای
توت های زمینی استرالیایی انجام شده یا خیر ،بررسی هایی انجام دهد.
این امر در حالی رخ می دهد که بر اساس گزارش ها برخی از دهاقین فعال در زمینۀ تولید کیوی اقدام به تعبیه
دستگاه های فلز یاب به دلیل واهمه از گسترش این نوع خرابکاری ها به این محصول کرده اند.
در حال حاضر مقام های پلیس در سرتاسر استرالیا در حال انجام تحقیقاتی در خصوص بیش از  100گزارش مربوط
به دستکاری در توت های زمینی هستند .گفته می شود بسیاری از این گزارش ها ممکن است "جعلی" یا صرفا "نوعی
کپی کاری" از این نوع خرابکاری ها باشد.
این در حالی است که دولت فیدرال استرالیا نیز میزان مجازات های مربوط به خرابکاری در صنعت غذایی کشور
را برای افرادی که از آنها با عنوان "تروریست های غذایی" نام برده ،افزایش داده است.
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