
چهره خود را نشان دهید

کارفرما در دور اول مذاکرات هیچ پیشنهادی ارائه نکرد.

ما استوار و متحد بر رس مطالبه خود ایستاده ایم. به کارزار 

عکس ما بپیوندید و عکس خود را در وبسایت ما بارگذاری 

کنید.

اطالعات بیشرت و بارگذاری:
psl.verdi.de/tarifrunde2023
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در دور اول مذاکرات هیچ پیشنهادی ارائه نشد

در دور اول مذاکرات در 6 ژانویه ver.di ،2023 از
Deutsche Post AG درخواست کرد که حقوق 

همه کارمندان حقوق بگیر را 15 درصد افزایش 
دهد و ماهیانه 200 یورو بیشرت به کارآموزان و 
دانشجویانی که در سیستم دوگانه تحصیل می 
کنند بپردازد. پاداش پستی نیز باید ادامه یابد. 
رشکت از رشد و رونق باالیی برخوردار بوده و 

کارکنان مستحق این هستند که حقوق آنها به طور 
قابل توجهی افزایش یابد!

ver.di انتظار دارد در دور دوم مذاکرات در 
روزهای 18 و 19 ژانویه 2023 نتایج مشخصی را 

از Deutsche Post AG دریافت کند.

ارزش ما بیشرت از این است!
دیدگاه کارفرما واضح است: هنوز حارض نیست 

هزینه جربان تورم را بپردازد و کارکنان را در 
دستاوردهای رشکت سهیم کند. 

استحقاق ما بیشرت از این است! خواسته ما 
همچنان رضوری، منصفانه و قابل اجرا است. ما به 

15 درصد افزایش نیاز داریم - و می توانیم آن را 
عملی کنیم. اگر Deutsche Post AG ¥ی خواهد 

این را بفهمد، ما باید به آنها بفه³نیم!

برای مطالبه 15 درصد چهره 
خود را نشان دهید

ما می خواهیم قبل از دور بعدی مذاکرات به آنها 
نشان دهیم که جدی هستیم. با نشان دادن عکس 

هزاران همکار، ما به وضوح نشان می دهیم که 
استوار و متحد بر رس مطالبه خود ایستاده ایم. 

نشان دهید که ش³ نیز برای اجرای خواسته ما 

مصمم هستید!

تنها یک عکس از خود در وبسایت ما آپلود کنید و 
چهره خود را برای مطالبه 15 درصد نشان دهید. 

ما با نشان دادن عکس های جمع آوری شده در 
پوسرتها، رسانه های اجت³عی و در وبسایت³ن نشان 

خواهیم داد که در کنار هم برای رسیدن به 
خواسته های خود متحد هستیم.

با هم بیشرت به دست می آوریم!
با همکاران خود در مورد مطالبات ما صحبت کنید 

و آنها را متقاعد کنید که به ver.di بپیوندند. 
همچنین، همکاران خود را برای آپلود عکس 

تشویق کنید. با همکاران خود در ver.di دست در 
دست هم مطالباÇان را پیگیری خواهیم کرد.

اینجا کلیک کنید تا وارد وبسایتی شوید که در آن 
می توانید عکس خود را آپلود کنید:


