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«چون من تا به حال این همه 
پول خرج گرمایش نکرده ام».

200یورو بیشرت در ماه برای

 کارآموزان و دانشجویان سیستم دوگانه

تداوم کمک هزینه پستی کارکنان دولت



:Deutsche Post AG از ver.di درخواست
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15 درصد حقوق بیشرت 

200 یورو بیشرت در ماه برای کارآموزان و            

دانشجویان دوگانه   

مدت قرارداد 12 ماهه  

ما می خواهیم در مورد ادامه کمک هزینه پستی 

برای کارمندان دولتی در Deutsche Post AG به 

توافق برسیم.

     رضوری:
تقاضای افزایش 15 درصد در رشایط فعلی کامال 

رضوری است. در اکترب 2022، متوسط نرخ تورم برای 

همه خانوارها 10.4 درصد بود. افرادی که درآمد 

پایینی دارند حتی بیشرت از این در اینجا زیر فشار 

هستند. اعداد و ارقام ثابت می کنند که هر بار که به 

خرید می رویم، وقتی می خواهیم باک بنزین را پر 

کنیم، وقتی قبض بعدی می آید چه احساسی داریم: 

به پول بیشرتی در کیف های£ن نیاز داریم!

     منصفانه:
خواسته ما مصنفانه است. در سال 2021، گروه 

Deutsche Post DHL رکورد سود 8 میلیارد یورویی 

را ثبت کرد. در سال 2022، وضعیت آنه حتی بهرت به 

نظر می رسد. بدون کار ش£، این سودها وجود 

نداشت. بنابراین عادالنه است که ما در موفقیت 

رشکت سهیم باشیم.

     امکانپذیر:

ver.di یک اتحادیه قوی است. کارفرما داوطلبانه 

دستمزدها را افزایش Ãی دهد، اما اگر متحد باشیم، 

می توانیم این کار را انجام دهیم! اجرای این خواسته 

امکانپذیر است.

چه کاری می توانم انجام دهم؟
ما به بیشرتین تعداد ممکن از افراد برای ح£یت از 

تقاضا نیاز داریم. با همکاران خود صحبت کنید و 

آنها را متقاعد کنید که از خواسته ما ح£یت کنند و 

به ver.di بپیوندند.

اگر هنوز عضو نشده اید، اکنون زمان مناسبی است!

اطالعات بیشرت را اینجا بخوانید:

Mitgliedwerden.verdi.de„start post”psl.verdi.de

@verdi
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