مدیران فروش صنایع سنگ و یا واسطه های فروش و سود شخصی (مباشران )
وجود دالل ها و واسطه های به سود و یا زیان صنایع سنگ میباشد آیا بهره بردن از افراد آشنا به سنگ و کارخانه ها به سود
مصرف کننده می باشد.
امروزه به دلیل تمرکز کارخانه های سنگبری در نزدیکی معادن سنگ ( به خصوص معادن تراورتن محالت ) و تفاوت بین
تخصص تولید و تبحر فروش و وجود اعداد و ارقام قابل توجه در صنعت سنگ  ،افراد و بنگاههایی به وجود آمده اند که در
کالم عام به دالل و یا واسطه فروش و به زبان قدما مباشر گفته میشد در اینجا الزم میدانم توضیحی در خصوص قانونی و یا
غیر قانونی بودن این شغل درج نمایم مطابق با فصل اول کتاب قانون تجارت مواد  335تا  355بصورت کامل در این خصوص
وجود این افراد برای خیلی ها مفید و براس دسته ای مضر میباشند اما سوال مهم در مفید توضیحات کاملی داده شده است
یا عدم مفید بودن این گروه مطرح میباشد به نظر کارشناسان اقتصادی وجود مباشران فروش باعث باال رفتن قیمت تمام
شده تولیدات برای مصرف کننده نهایی میشود باید توجه داشت که انبار سنگها و دفاتر فروش سنگ که در شهرهای و
استانهای مختلف ایجاد میشود جهت تسهیل در امر خرید مصرف کننده های محترم سنگ میباشند اگر انبار داران و واسطه
های محترم فروش سنگ در شهرهایی غیر از شهر اصلی همچون محالت (پایتخت سنگ تراورتن ) بوجود نیایند همه افراد
متقاضی سنگ میبایست به محالت و نیمور مسافرت نمایند و برای تهیه سنگ ساختمانی رنج سفر را بر خود هموار نمایندحال
در نظر بگیرید خرید سنگ کمتر از  10متر مربع باشد وبا هیچ یک از محاسبات به نفع خریدار نمیباشد در این حالت انبارهای
سنگ و دفاتر فروش نقش مهمی را ایفا مینمایند شاید اگر متراژ مورد نظر باال باشد مثال مربوط به ساختمانی بلند مرتبه و یا
پروژه ای نوساز باشد سفر نمودن به محل کارخانه امری منطقی باشد
اما نقش دیگر بنگاهها و دفاتر سنگ تبدیل فروش نقدی کارخانه های بزرگ به فروش چکی و اعتباری میباشد در نظر بگیرید
شخص محترم و معتبردر محله ای در تهران اقدام به ساخت منزل مسکونی نمایند این شخص در همان محل معتبر می باشد
نه در سطح کارخانه ها به همین دلیل نمی تواند از خرید اعتباری استفاده نمایداما به خاطر شناخت محلی فرد این امکان برای
ایشان در آن منطقه میسر میباشد
نکته قابل مالحظه وجود سود در فروش واسطه ها میباشد به قول معروف هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره
شخص انبار دار مبالغ قابل توجه ای را صرف خرید  ،باربری نموده است که میبایست سود قابل قبولی را را روی فروش سنگ
برای خود در نظر بگیرد
به دلیل طوالنی شدن مطلب شرح در خصوص مباشرین یا به بیان دیگر دالالن سنگ را به بعد موکول میکنیم
ارائه شده توسط مرکز اطالعات سنگ با نام تجاری فیرون سنگ به آدرس
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