باسمه تعالی
تعهدنامه معرفی مشاعل
(ویژه خانواده بزرگ معراج نور)

جلسه قرآنی معراج نور که در سال  1379به همت جمع معدودی از معلمان دلسوز آموزش و پرورش در جهت انجام کارهای فرهنگی و
تربیتی شکل گرفت  ،امروز بعد از گذشت قریب به هجده سال به خانواده بزرگی از سلسله جلسات قرآنی مبدل گشته است که دارای
پ تانسیل نیروی انسانی قوی می باشد که اکنون بخشی از آن ها دارای کسب و کارهای مستقل بوده و از این راه به امرار معاش می پردازند.
از این رو بر آن شدیم تا با معرفی کسب و کارهای موجود در خانواده بزرگ معراج ،خود نیازهای یکدیگر را برآوره سازیم و با معرفی
محصوالت و خدمات ارائه شده توسط افراد معراجی به سایر معراجیان قدمی را در جهت رشد و شکوفایی کسب و کارهای معراجیان
برداریم .بدین جهت فرم تعهد نامه زیر تدوین گشته است تا در صورتی که افراد دارای کسب و کار با موارد این تعهدنامه موافقت نموده و
خود را ملزم به این موارد بدانند کسب و کارشان تحت عنوان مشاغل معراجیان به خانواده بزرگ معراج معرفی گردد.
بندهای تعهدنامه:
الف) کسب و کارهای معرفی شده باید توسط خود معراجیان و یا خانواده درجه یک آنها اداره شوند و اکیداً از معرفی کسب و کارهای سایر
اعضای فامیل و یا دوستان اجتناب گردد.
ب) افراد دارای کسب و کار بایستی برای هر یک از افراد معرفی شده توسط مجموعه جلسات قرآنی نور با توجه به مدل درآمدی خود
تخفیف  %20به باال در نظر بگیرند( .حداقل میزان تخفیف = )%20
پ) افراد می بایست قیمت ها را با همان قیمت مصوب به مشتریان معراجی اعالم نموده و از باال بردن قیمت برای آنها و سپس تخفیف
زدن بر قیمت ها اکیداً حذر کنند.
ج) کاالها و خدمات ارائه شده به معراجیان می بایست از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و شان خانواده بزرگ معراج به بهترین نحو ممکن
حفظ شود.
د) در صورت عدم رعایت هر یک از موارد باال؛ حتی رویت یک مورد ،آن کسب و کار از لیست مشاغل معراجیان حذف می گردد و امکان
بازگشت به هیچ وجه امکان پذیرد نخواهد بود.
در مقابل مجموعه جلسات قرآنی معراج نور نیز در حد بضاعت خود و برای رونق بخشی به کسب و کارهای اعضای خانواده معراج از امکانات
سایت و شبکه های مجازی و تبلیغات گسترده فرد به فرد برای معرفی کسب و کارهایی که موارد این تعهدنامه را بپذیرند و آن را رعایت
نمایند ،استفاده نموده و به تبلیغ مشاغل معراجیان می پردازد.
اینجانب  ....................................................تعهد می دهم که در خصوص رعایت تمامی مفاد این تعهدنامه اهتمام ورزم.
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