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کارشناس دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: »در ایران هم 
بیشترین گروه جمعیتی را گروه سنی متولدین دهۀ ۶۰ تشکیل می دهد. این گروه سنی 
هم تا ۲۰ یا ۳۰ سال آینده وارد دورۀ سالمندی می شوند و پیش بینی می شود که در آینده 
با افزایش شیوع دمانس در کشور مواجه باشیم«.دکتر مریم عباسی نژاد افزود: »مطالعات 
نشان می دهند که در گروه سنی سالمندان یعنی افراد باالی ۶۵ سال، حدود ۸ درصد 

افراد به دمانس مبتال می شوند که در کشور ما هم تقریبا همین عدد برآورد شده است.   

 ۸۰۰ هزار ایرانی 
مبتال به 

زوال  عقل هستند 

خبــر  ۷۰ درصد بارش ها در کشور تبخیر می شود 
معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: »حدود ۴۱۳ میلیارد مترمکعب بارش در کشور داریم که ۷۰ 
درصد آن تبخیر می شود، بخشی نفوذ دارد و قسمتی دیگر به صورت آب های سطحی است«. علیرضا الماسوندی با بیان این که 
آب های تجدیدشوندۀ ما چیزی حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب در سال است که نوسان دارد، افزود: »در حوزۀ آب های سطحی و 
زیرزمینی حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب را مصرف می کنیم و این از نظر استاندارد جایز نیست، به طور معمول کشورها ۶۰ درصد 
از این آب ها را برنامه ریزی و مصرف می کنند، اما در ایران بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد را مصرف می کنیم «. وی ادامه داد: »تعادل 

سفره های ما به هم خورده است، ۴۰۹ دشت ممنوعه داریم. باید نصب کنتورها را برای همۀ چاه های مجاز داشته باشیم.         

شهرهای صنعتی در کنار مزیتی  مانند آمار 
پایین بیکاری معضالت بیشماری را به ارمغان 
می توان  را  معضالت  این  از  یکی  آورند  می 
که  دانست  شهرها  نوع  این  مهاجرپذیری 
جدای از مشکالت، تضاد فرهنگی بین اقوام 
طرز  به  را  بزهکاری  و  جرم  آمار  مختلف، 
مشکالت  دیگر  از  برد.  می  باال  محسوسی 
بهای  اجاره  و  امالک  گرانی  شهرها  این 
اقالم مصرفی  و همچنین  ها  مغازه  و  منازل 
می باشد. سیرجان شهری که یکی از قطب 
های صنعتی کشور محسوب می شود از این 
قاعده مستثنی نیست  و مشاهده می شود 
بسیاری از اقالم مصرفی این شهر  نسبت به 
استان های  و حتی مرکز  شهرهای همجوار 
مجاور قیمتی بسیار باالتر را دارا می باشد. 
گرانی های سیرجان  بسیاری از شهروندان 
آنها معتقدند  و  را  آزرده خاطر کرده است 
پایین  تفریحی  و  رفاهی  امکانات  وجود  با  
شهرهای  سرسام آور  هزینه های  سیرجان، 

بزرگ و با امکانات را پرداخت می کنند.

گرانی سرسام آور میوه و تره بار 
طبق گزارش میدانی که داشتیم و حضور 
به  البته  شهر  سطح  های  فروشی  میوه  در 
میوه های  برخی  قیمت  خریدار،  عنوان 
پرمصرف  را جویا  شدم که در برخی مغازه 
ها نرخ میوه مشابه با یکدیگر متفاوت است 
و قمیت میوه سبدی با کیلویی یا میوه ریز 
و درشت از یک نمونه با اختالف زیاد عرضه 

می شود.
میوه  قیمت  خریدارین  از  برخی  گفته  به 

در شهر های مختلف متفاوت است مثال در 
کرمان خیار سبز کیلویی ۹ هزار تومان است 
بار ۱۵ هزار  تره  میدان  در  اما در سیرجان 
خود  که  خریدی  تجربه  طبق  است  تومان 
کیلویی  سیاه  آلو  داشتم  سیرجان  در  بنده 
۳۵ هزار تومان اما در کرمان ۱۲ هزار تومان 

است 
بانوی  با  که  بود  قیمت ها  مشغول  ذهنم 
خانه داری هم صحبت شدم و او گفت: قیمت 
انار، موز، گوجه و خیار  پیاز،  سیب زمینی، 
یک  درجه  قیمت  مثال  برای  است  متفاوت 
محصوالت این مغازه با مغازه دیگر فرق دارد 
اما قیمت میوه هایی که وانت داران در کنار 
به قیمت  خیابان  عرضه می کنند  نسبت 

مغازه داران ارزان تر است.
به  میوه  یک  قیمت   تفاوت  این  افزود:  وی 
باید  که  می کند  سردرگم  را  مردم  نوعی 

بر  بیشتری  نظارت  متولی،  دستگاه های 
بازار داشته باشند تا مردم با اطمینان خاطر 
بتوانند کاالهای مورد نیاز خود را خریداری 

کنند.
قیمت های  بر  عالوه  گفت:  شهروند  این 
می شود  مشاهده  روزها  این  که  متفاوت 
را  جامعه  افراد  برخی  نیز  قیمت ها  افزایش 
مجبور به حذف میوه از سبد مصرفی خانوار 

کرده است. 
قیمت  اختالف  این  علت  پیگیری  برای 

های  قیمت  وضعیت  از  ابتدا  ها  گرانی  و 
چند  با  و  کنیم  می  شروع  بار  تره  و  میوه 
تن از مسوولین مربوطه در این باره صحبت 
تره  و  میوه  صنف  اتحادیه  رئیس  کردیم؛  
که  دادند  توضیح  اینگونه  باره  این  در  بار 
حسب  بر  شده   تعیین  های  قیمت  تمام 
نرخ نامه ی شهر های همجوار هست که ما 
با مقایسه قیمت میوه های شهر های یزد، 
طی  را  سیرجان  های  میوه  شیراز  کرمان، 
جلسه ای در جهاد کشاورزی  قیمت گذاری 

می کنیم و مقدار  تفاوتی که می تواند وجود 
داشته باشد بسیار ناچیز است در حد ۵۰۰ 
و یا هزار تومان می باشد اما نظارت بر خرده 
فروشان میوه در سطح شهر در حیطه کاری 

ما نیست و ما نظارتی بر آن ها نداریم.
سیرجان  مختلف  مناطق  در  میوه  قیمت 
هر  که  دارند  غریبی  و  عجیب  های  تفاوت 
همچون  خاصی  دالیل  فروشندگان  از  یک 
حمل  های  هزینه  و  ها  مغازه  باالی  کرایه 
مطرح  ها  گرانی  این  برای  دلیلی  را  نقل  و 

می کنند.
شاید حال و هوای این روزهای بازار میوه را 
بتوان در فرصت طلبی برخی مغازه داران یا  
با مثل »هر چقدر پول بدهید همانقدر آش 
این در حالی  میخورید« جست و جو کرد، 
است که کشاورزان از این افزایش قیمت ها 

سودی نصیب شان نمی شود.
که  باورند  این  بر  مسووالن  از  بسیاری 
کیفیت  دالل،  و  واسطه  عوامل  سودجویی 
اصلی  عامل  داران  مغازه  هزینه  سایر  و 
می  شمار  به  بازار  در  میوه  قیمت  اختالف 
رود، درحالی که طبق قانون مغازه داران حق 
ندارند بیش از ۳۵ درصد سود روی فاکتور 

لحاظ کنند.
فراوان  های  پیگیری  وجود  با  متاسفانه 
اداره صمت صحبتی  سرپرست  با  نتوانستم 
تا  نبودند  پاسخگو  ایشان  و  باشم  داشته 
توضیحاتی در رابطه با این تفاوت قیمت ها 

به ما بدهند
های  خیابان  به  منحصر  قیمت  تفاوت  این 
سیرجان نیست بلکه تفاوت ان به شهر های 
همجوار هم رسیده و تفاوت های دو و سه 
برابری میوه نسبت به شهر های بزرگی چون 
برخی  است  عجیب  بسیار  کرمان  و  شیراز 
معتقدند که چون افراد در سیرجان توانایی 
کیفیت  با  اجناس  پس  دارند  باالیی  مالی 
انتخاب  عرضه  برای  باالتری   قیمت  و  باال 
قانع  دلیل  تواند  نمی  این هم  که  می شود 
باشد  ها  قیمت  تفاوت  این  برای  ای  کننده 
زیرا فقط در صد کمی از مردم جامعه توان 
خرید اقالم مصرفی لوکس را دارند و بیشتر 
افراد حتی خرید میوه را از سبد کاالی خود 

خط زده اند.

گزارشی از اختالف قیمت میوه سیرجان با سایر شهر ها 

کاهش مصرف میوه در سبد تغذیه سیرجانی ها

  عکس: سید محسن فروزنده
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/07/16 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1-انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

آقای محسن محمدی نژاد آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 89 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4973 فرعی  از 2312 اصلی واقع 
در بخش 35  کرمان بنام آقای محسن محمدی نژاد آبادی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1382985 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای علیرضا محسنی    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1فرعی باقیمانده از 2 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای علیرضا محسنی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
شناسه آگهی: 1382986 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای علیرضا محسنی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان 
بخش 36   در  واقع  از 2اصلی  فرعی  پالک 6  مالکیت ششدانگ  سند  که  است  مدعی 
کرمان بنام آقای علیرضا محسنی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1382981 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان مواد پروتئینی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان مواد پروتئینی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بـازرس اصلی و  یک نفر بـازرس علی البــدل 

روز چهارشنبــه مورخ 1401/07/20 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، 
معتبر(  کسب  پروانه  )صاحبین  اتحادیه  این  محترم  اعضا  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار  الکترونیکی  بصورت  دوم  طبقه 

درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- وحید ابراهیمــی 2- امین باسفهرجانـی  3- مریم جوانمـرد  4- محمد رستگـار  5- سجاد صادقـی 6- حسین کریمـی

7- صدیقه لـری پور پاریـزی   8- علیرضا محمـدی   9- اصغر ولی پور عـرب   10- منظر ولـی پور عـرب    11- کورس یوسفــی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- امید بنیات پـور 2- علی جهان نجاتـی 3- علی عـرب زاده 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان آجیل و خشکبار شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگـــان آجیل و خشکبار شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بـازرس اصلی و  یک نفر بـازرس علی البــدل 

روز شنبــه مورخ 1401/07/23 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سلمان اقدســی 2- محمد جهانشاهــی  3- رمضان زیدآبــادی 4- محمود صالحــی 5- مهدی صالحــی

6- امین صفــاری   7- جالل عزت آبــادی   8- فرزین مهــدی زاده   9- سید امیر هاشمــی   
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- منصور بارانـی 2- مجید بخشـی 3- سیدضیاء حسینـی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین(  شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 

بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البـدل 

روز پنج شنبــه مورخ 1401/07/21 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- عبدالرضا  اسـدی  2- احمد انبـاز  3- مهدی ایران منـش  4- ایمان ایران نـژاد  5- مصطفی پورشاه نظری 6- مرتضی خواجـو نژاد

7- مجتبـی ساالری  8- کورش علیـدادی  9- مهـدی فروتـن  10- عبدالکریـم گلبازخانـی   11- احمـد محمـودزاده 12- مهـدی نعیمـی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مجتبی خواجـو نژاد 2- مجید عزت آبـادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان  میوه و تره بار شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان میوه و تره بار شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بازرس اصلـی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز یکشنبــه مورخ 1401/07/24 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- معصومه باسفهرجانی  2- نبی اله برزه کار  3- رضا بروسان  4- محمد تقی پورپسندی  5- امیرحسین حاج میرزا سعیدی 6- مهدی رضایی

7- محمد زیدآبـادی  8- علیرضا شمس الدیـن  9- وحید عسکـری  10- مهدی علیرضایـی   11- مسعود فتحـی 12- روح اهلل هندیـــزی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی محمد ایزد پناه 2- محسن بروسان 3- حبیب مسعودی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 صافکاران و نقاشان اتومبیل شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف صافکاران و نقاشان اتومبیل شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز دوشنبــه مورخ 1401/07/25 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمد اسالمـی  2- حسیـن پاریـزی  3- حسیـن  پورمنـد  4- محمدرضـا  جعفـری  5- ساسـان جهانشاهــی

 6- احسان خواجویــی 7- قاسم خواجویــی  8- مسعود سعیـدی  9- محمد فاضل طوسـی 10-  میثم نیکخـــو
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- مسعود حصــاری 2- یوسف محمودآبــادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 تعمیرکاران لوازم خانگی، سیم پیچ، الکتریکی و برق صنعتی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف تعمیرکاران لوازم خانگی، سیم پیچ، الکتریکی و برق صنعتی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت 

مدیره و بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز سه شنبــه مورخ 1401/07/26 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- افشین خاکســار  2- علیرضا راهــداری  3-وحید سلمانــی  4- محمد شهســواری 

 5- حسن محمودآبــادی 6- مصطفی مدیریــان7- سیدضیاء مصالیــی  8- محسن نصرت آبــادی  
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- امیر پور امینایـی2- علی سلمانـی 3- علیرضا فیروز آبـادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

      سحر لشکری

  ایـن تفـاوت قیمـت منحصـر به 
خیابـان های سـیرجان نیسـت بلکه 
تفـاوت ان بـه شـهر هـای همجـوار 
هم رسـیده و تفـاوت های دو و سـه 
برابـری میـوه نسـبت به شـهر های 
بزرگی چون شـیراز و کرمان بسـیار 
عجیـب اسـت برخـی معتقدنـد که 
چـون افـراد در سـیرجان توانایـی 
مالـی باالیـی دارنـد پس اجنـاس با 
کیفیـت بـاال و قیمت باالتـری  برای 
عرضـه انتخـاب مـی شـود کـه این 
هـم نمـی توانـد دلیـل قانـع کننده 
ای بـرای این تفـاوت قیمت ها باشـد


