
 

 شورای همبستگی کمک های بشردوستانه ، یک گروه ائتالفی از نهادهای غیرانتفاعی و متخصصین امور پزشکی بوده که به

 منظور حمایت های انسانی به هموطنانمان در مواجهه با بیماری کرونا در ایران تشکیل شده است. این مجموعه، یک ائتالف
 از سازمانهای غیرانتفاعی و بدون هیچ وابستگی سیاسی یا مذهبی بوده و پایبند خدمت به تمامی افراد، به دور از تبعیض

 .نژادی، قومی، مذهبی و جنسی است

 دوستان و حامیان عزیز و گرامی

 قلب و جان ما از قربانی شدن انسان ها در همه گیری جهانی بیماری کرونا به درد آمده است. گذشته از میزان آمادگی هر
 ملتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، عظمت این فاجعه ما را بر آن داشت تا با همیاری یکدیگر در یک اقدام انسان

 .دوستانه برای نجات انسان ها قدم برداریم به امید اینکه از انتشار این بیماری خطرناک جلوگیری کنیم

 همانطور که می دانید کشور عزیزمان ایران در میان کشورهایی است که بیشترین درصد ابتال و مرگ و میر در اثر همه گیر

 شدن ویروس کرونا را دارد. در این راستا ، انجمن پزشکان ایرانی -آمریکایی ، موسسه مادران علیه فقر، انستیتوی بهداشت و

 آموزش بین الملل، سازمان کودکان را در مدرسه نگاه داریم و اتحادیه امور عمومی ایرانیان آمریکا با یاری سایر موسسات و
 افراد داوطلب، تشکیالتی به نام شورای همبستگی کمک های بشردوستانه را شکل دادند. هدف این ائتالف ، فراهم کردن

 کمک های اولیه پزشکی و تامین نیازهای بیمارستان ها، تیم های پزشکی و درمان رایگان بیمارانی است که با این بیماری
  .مهلک دست و پنجه نرم می کنند

 به دلیل گستردگی این فاجعه، هدف این تشکیالت ، رساندن کمکها به صورت ساماندهی شده، متمرکز و شفاف است تا توانایی
 کمک رسانی این گروه را به حداکثر برساند. با یاری موسسات بین المللی، این سازمان یک کانال قابل اطمینان و موثر در
 سطح بین المللی و محلی برای تهیه و پخش تجهیزات پزشکی در ایران ایجاد کرده است. ما از تمامی اعضا، دوستان و

 موسسات خیریه ایرانی دعوت می کنیم که به حمایت از این اقدام خیرخواهانه بپیوندند و با کمک خود به مردم عزیز ایران،
 .زندگی بسیاری از آنان را نجات دهند

 ما متعهد هستیم که این شورا با شفافیت و حس مسوولیت کامل، برای مردم و خیرین محترم ،گزارش های کتبی به همراه
 تصاویر و ویدیو از دریافت این کمک ها ارائه نماییم. این ائتالف دارای تمام مجوزهای مربوطه از دولت آمریکا برای انتقال

 کمک های مردمی و بشردوستانه به کشور ایران می باشد واز قوانین کشور آمریکا در این رابطه تبعیت می کند. این
  .مجموعه، یک ائتالف از سازمانهای غیرانتفاعی است و تمامی کمک ها ، شامل بخشودگی مالیاتی می باشند

 به دلیل موقعیت اضطراری موجود و سرعت گسترش این بیماری در میان مردم ایران، نیاز است اقدامات ، سریع و بدون
 وقفه باشد. لطفا برای کمک به تهیه اقالم پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی در ایران به لینک زیر مراجعه

 .کنید و در این اقدام انسان دوستانه سهیم شوید

hurecoalition.com  

 لطفا وجود این کمپین کمک رسانی را به گوش دوستان خود برسانید و آنها را به شرکت در این امر خیرخواهانه تشویق کنید.
  .برای هرگونه پرسشی در این زمینه با ایمیل زیر تماس بگیرید
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