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وقتي س��يل به خوزس��تان رس��يد در اولي��ن قدم 
سخنگوی س��پاه از دس��تور سرلش��کر جعفری به 
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبيا)ص( و سپاه حضرت 
وليعصر)عج( استان خوزستان برای امدادرسانی به 

آسيب دیدگان سيل خوزستان خبر داد.
ابرها به خوزس��تان رس��يده بودند و حاال نوبت این 
اس��تان بود که باران ه��اي سيل آس��ا را تجربه کند. 
با ش��روع اولين بارش ها و در پی فراگيری س��امانه 
بارشی در مناطق شمالی و ش��رق استان خوزستان 
و باال آمدن آب رودخانه ه��ای کارون، دز و کرخه که 
منجر به سيالب شدید و آبگرفتگی وسيع در مناطق 
و روستا های اهواز، شوش، دش��ت آزادگان، هویزه، 
دزفول و شوشتر و بروز شرایط بحرانی برای مردم این 
مناطق شد، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شریف 
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه از دستور 
سرلش��کر پاس��دار محمدعلی جعفری فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبي��ا و س��پاه حضرت وليعصر)عج( اس��تان 
خوزستان مبنی بر آمادگی و بسيج نيرو ها و امکانات 
برای امدادرس��انی و رفع مشکالت و تأمين نياز های 
مردم ش��هر ها و روستا های س��يل زده خبر داد. وی 
افزود: یگان ها و نيرو های سپاه حضرت وليعصر)عج( 
و بسيج با حضور در محل های آسيب دیده، مشغول 
امدادرسانی به سيل زدگان هستند؛ همچنين امکانات 
و ماش��ين آالت ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبيا در 
منطقه، در هماهنگی و هم افزایی با سایر دستگاه ها 
و نهاد های امدادی ب��رای رفع مش��کالت و موانع و 

جلوگيری از خسارت ها فعال هستند.
  بوشهرمعينباویخوزستان

روز گذشته فرمانده س��پاه امام صادق )ع( بوشهر از 
ایجاد قرارگاه پشتيبانی س��پاه استان در شهر ویس 
شهرستان باوی استان خوزس��تان خبر داد. سردار 
علی رزمجو گفت: از ابتدای وقوع س��يل در اس��تان 
خوزستان، سپاه استان بوشهر با حضور در شهرها و 
روستاهای این استان به خدمات دهی پرداخته است. 
وی با اشاره به اینکه استان بوش��هر به عنوان معين 
شهرس��تان باوی خوزس��تان در زمينه رسيدگی به 
مردم تعيين شده است ادامه داد: شهرستان باوی با 
۱۰۰ هزار نفر جمعيت ش��امل سه شهر و ۳۸ روستا 
است. فرمانده سپاه امام صادق )ع( بوشهر با اشاره به 
فعاليت صدها نيرو در شهرس��تان باوی خاطرنشان 
کرد: در این شهرستان ماشين آالت سنگين و ادوات 
مهندسی سپاه در حال خدمات رسانی هستند. وی به 
توزیع غذای گرم نيز اشاره کرد و افزود: یک آشپزخانه 
صحرایی در شهرستان س��يل زده باوی مستقر شده 
که روزانه 2ه��زار پرس غذای گ��رم پخت مي کند و 
پس از بسته بندی با شناور به روستاهای در محاصره 
سيل انتقال داده می شود. س��ردار رزمجو با اشاره به 
ساخت و مدیریت سيل بندها و کمک رسانی به مردم 
سيل زده در شهرستان باوی بيان کرد: یگان شناوری 
منطقه دوم ني��روی دریایی س��پاه در نقاط مختلف 
رودخانه کارون مس��تقر شده اس��ت. وی با اشاره به 

تش��کيل قرارگاه پشتيبانی سپاه اس��تان بوشهر در 
شهر ویس تصریح کرد: مردم استان نيز کمک های 
بسياری داشته اند و اکنون نيازهای مردم خوزستان 
ش��امل پمپ تخليه آب، موکت، پتو و وس��ایل اوليه 

زندگی است.
  750جهادگردرمناطقسيلزدهخوزستان

استان خوزس��تان به عنوان س��ومين استان کشور 
است که س��يل خس��ارات زیادي به آن وارد کرده. 
طبق اطالعات رس��يده در لحظات آغازین این بالی 
طبيعی، »س��تاد عمليات��ی مقابله با بح��ران مرکز 
جهادی استان« تشکيل جلسه داد. در اولين جلسه 
این س��تاد که با حضور ۵۰ گروه جهادی شهرستان 
اهواز و معاون سياسی اجتماعی این استان تشکيل 
شد، پنج محور اصلی مشخص و پنج نماینده جهادی 
به عنوان فرماندهان محور، از طریق اس��تانداری به 
فرمانداران معرفی ش��دند. از همان لحظات اول در 
این اس��تان ۵۰ گروه جهادی با تعداد ۷۵۰ جهادگر 
مشغول کمک رسانی ش��دند. از جمله اقدامات مهم 
گروه های جهادی در شهرس��تان شوش می توان به 
تقویت سيل بند، تخليه روستا توس��ط قایق، ایجاد 
کمپ ۴۰ خانواری برای حاش��يه دز و انتقال وسایل 

خانگی به پشت بام ها اشاره کرد. همچنين گروه های 
جهادی در مسير بامدژ اهواز توانستند اقداماتی چون 
تقویت سيل بند اروندکنار، تخليه کامل دو روستا و 
ایجاد کمپ، بازسازی دو پل ورودی دهستان نوآباد 
را انجام دهند. در بخش رفيع شهرس��تان هویزه نيز 
گروه های مستقر در حالت آماده باش می باشند تا در 

صورت نياز از آنها استفاده شود.
  ساختمسکنبرايسيلزدگان

رئيس سازمان بسيج س��ازندگي کشور از برنامه هاي 
بسيج براي ساخت منازل سيل زدگان خبر مي دهد و 
مي گوید: تدبيری که سردار غيب پرور، ریاست محترم 
سازمان بسيج مستضعفين انجام دادند این است که 
بسيج سازندگی به احداث منازل تخریب شده ورود 
کند البته با اولوی��ت منازل مددجویان بهزیس��تی 
و کميته ام��داد. البته ما از قبل ه��م تفاهم نامه ای با 
سازمان بهزیستی دال بر احداث ۵هزار واحد داشتيم. 
باید االن شناسایی و برآوردهای منازل توسط سازمان 
بهزیس��تی و کميته امداد صورت بگيرد و سپس به 
تأیيد بنياد مسکن برسد آنگاه براساس تفاهم قبلی و 
همچنين مذاکرات اخير سردار غيب پرور با مسئوالن 
کميته امداد، مازاد بر ميزان مذکور در تفاهم نامه، با 

اولویت منازلی که در سيل آسيب دیده، اقدام خواهيم 
کرد. دکتر محمد زهرایی تصری��ح مي کند: در حال 
حاضر آمار اوليه ای به دس��تمان رس��يده است اما تا 
هنگامی که بنياد مس��کن برآورد دقيق کارشناسی 
انجام نده��د نمی توان به صورت متق��ن اعالم نظر و 
اقدام کرد. منابع تسهيالتی و کمک های بالعوض را 
هم کميته امداد و بهزیستی و هم بنياد مسکن تأمين 
می کنند و بخشی از منابع را هم به عنوان کمک های 
مردمی و منابع و مصالح نقدی و... س��ازمان بس��يج 
مستضعفين متکفل خواهد ش��د. البته همين مدل 
را ما با س��ازمان بهزیستی در س��رپل ذهاب تمرین 
کردیم و بالغ بر ۳۵۰ واحد ساخته شد. وي به تجربه 
بسيج س��ازندگي در استان هاي ش��مالي هم اشاره 
کرده و ادامه مي دهد: مسئولين بسيج مستضعفين 
و بسيج سازندگی بعد از اس��تقرار در استان گلستان 
و مازندران، قرارگاه را تش��کيل دادند و اقالم ضروری 
مردم مثل خشکبار، نان، آب، کنسرو و... را با بيش از 
9۰ کاميون وارد سپاه استان کردند. اقالم و ملزومات 
مرتبط با سيل مثل چکمه، بيل، پارو و... نيز بيش از 
۱۰ کاميون بود که وارد منطقه و بين مردم توزیع شد. 
هدف ما توزیع عادالنه، به موق��ع، روزانه و محترمانه 
بين مردم بود و به همين خاطر از ش��بکه جهادگران 
در توزیع اقالم استفاده کردیم. حدود یک هزار گروه 
جهادی در این سه استان شمالی فعاليت کردند که 
نزدیک ۱6۵۰۰ نفر بودند. این گروه های جهادی به 
غير از توزیع اقالم، به پاکس��ازی خانه ه��ای مردم از 
گل و الی به واس��طه لجن کش و موتور آب و... همت 
کردند و بيش از ۷2۰۰ خانه را پاکس��ازی کردند که 
مصداق بارزش در گنبِد اس��تان گلس��تان و سيمرِغ 

استان مازندران بود.
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بعد از فراخوان مجمع جهادگران بس��يج دانشجویی 
برای کمک به مردم سيل زده لرستان بود که گروه های 
بس��ياری همراه با کمک ه��اي نق��دی و غيرنقدی و 
همچنين امکانات لجس��تيکی و آشپزخانه ای، راهی 
لرس��تان ش��دند. وقتي موج دوم س��امانه بارشی در 
لرستان خسارت های شدیدی در شهرستان های این 
استان به وجود آورد و باعث به زیر آب رفتن بخش هایی 
از دورود، خرم آباد، معموالن و پلدختر ش��د، به دليل 
تخریب راه ها بخصوص در پلدختر امدادرسانی زمينی 
با مشکل مواجه شد و همچنين به دليل شرایط بد جوی 
امکان امداد هوایی در برخی نقاط وجود نداشت اما با 
این حال نيرو های جهادی و دانش��جویان دست روی 
دست نگذاشته و آماده اعزام به مناطق سيل زده شدند. 
مسعود ناصری، مس��ئول جهادی بسيج دانشجویی 
استان لرس��تان در همان روزهاي ابتدایي وقوع سيل 
در این منطقه در خصوص آخرین وضعيت س��يالب 
پلدختر گفته بود: »بر اثر بروز س��يالب در شهرستان 
پلدختر، اوضاع این منطقه بحرانی تر شده.  ارتباطات 
تلفنی این شهرستان به طور کامل قطع شده و با توجه 
به اینکه راه های ارتباطی نيز مسدود شده اند، در حال 
حاضر از اوضاع بحرانی پلدختر اطالعاتی در دس��ت 

نيست و فعاًل منتظر آرام شدن اوضاع هستيم.«
  جهادگراندرآمادهباش

فردای همان روز، خبر از حض��ور ۸۰ گروه جهادی 
استان لرس��تان و گروه های محله محور منتشر شد 

اما با توجه به ش��رایط س��خت و بحرانی در استان، 
اعالم شد گروه های جهادی ای می توانند در منطقه 
حضور داشته باشند که نياز به ميزبانی نداشته باشند، 
یعنی لوازم رفت و آمد و حتی غذا برعهده خودشان 
باشد. همچنين تيم های عمرانی با تجهيزات ویژه یا 
تيم های پزش��کی درمانی با این ویژگی ها با مجمع 
جهادگران اس��تان لرس��تان در ارتباط باش��ند و از 
طریق سازندگی استان اعزام شوند. در استان قم که 
معين لرستان قرار داده شد، 9۰ جهادگر دانشجو و 

غيردانشجو عازم پلدختر شدند. مسئول گروه جهادی 
بسيج دانش��جویی قم گفته تا یک ماه آینده نيز هر 
هفته اعزام خواهيم داشت. الزم به ذکر است همراه 
با اولين گروهی که از قم اعزام شد، تجهيزاتی مانند 
بيل، کلنگ، لجن کش و دیگر ابزار م��ورد نياز برای 
پاکسازی خانه ها از گل و کمک های دانشجویی نيز به 
منطقه ارسال شد. البته چهار گروه ۱2 نفره متشکل 
از دانشجویان دانش��گاه های آزاد، فنی و حرفه ای و 
دانشگاه اراک نيز راهی پلدختر شدند. مسئول جهاد 
سازندگی بس��يج دانش��جویی همدان هم از حضور 
۱2۰ دانشجوی جهادگر همدانی در پلدختر در قالب 
۱۰ گروه جهادی خبر داد. عزیزوند، مس��ئول بسيج 
دانشجویی دانش��گاه آزاد زنجان نيز گفته ۱۷ نفر از 
جهادگران بسيج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان از 
۱۵ فروردین به مناطق سيل زده لرستان اعزام شدند 
که همراه این جهادگران اقالمي  همچون یک دستگاه 
لجن کش، 2۵ جفت چکمه، ۱۰ عدد بيل، ۳۰ عدد 
دستکش، 2۴ عدد ماس��ک، ۱۵ دست لباس کار، 2 
کارتن نوداليت نيمه آماده، ۱۵ بسته نوار بهداشتی، 
۱2 کارتن کلوچه، ۸ کارتن پودر لباسشویی، ۵ بسته 
پوشاک بچه، 2۰ عدد پتو و ۸ بس��ته نان به مناطق 

سيل زده لرستان ارسال کردیم.

  تواناييدانشگاههادرخدمتسيلزدگان
شاید یکي از ش��اهکارهاي جهادگران و دانشجویان 
بس��يجي در طراحي و آماده کردن ل��وازم مورد نياز 
براي امدادرساني به سيل زدگان باشد. مسئول بسيج 
دانشجویی دانشگاه آزاد قزوین در این خصوص گفته 
عملکرد خوبی که دانش��گاه آزاد داشت، این بود که 
در تماس تلفنی دکتر طهرانچی با رئيس دانش��گاه 
قزوین، درخواست ساخت یک دستگاه حفاری داده 
شد که به مدت سه روز دس��تگاه طراحی شد؛ یعنی 
یک خرده مهندس��ی معکوس شد و این اتفاق افتاد. 
وي گفته این دستگاه در منطقه تست شد و ان شاءاهلل 
در اختيار جهادگران قرار می گيرد. دستگاه می تواند 
خاک را بشکافد و رسوبات را بيرون بکشد و مسير را 
برای بيل زدن هموار کند. البته در آن طرف کش��ور 
هم دانشجویان بسيجي با تمام توان در حال تالش و  
برنامه ریزي براي کم کردن و رفع مشکالت و معضالت 
بودند. وقتي لرس��تان درگير سيل ش��د، ایالم هم با 
رانش زمين و زلزله حدود ۵ ریشتری مواجه بود، اما 
این موضوع باعث نشد دانشجویان ایالمي  به فکر دیگر 
هموطنان سيل زده کشور نباشند. گروه جهادی شهيد 
محبت اهلل شفيعی به همراه گروه جهادی امام رضا)ع( 
شهرس��تان ایوان در اطالعيه ای اعالم کردند که در 

حال آماده باش جهت خدمات رسانی به سيل زدگان 
هستند و در صورت لزوم همزمان با هماهنگی های 
الزم با فرماندار شهرستان ایوان و نهاد هاي مربوطه، 
۳۰ جهادگر برادر آماده خدمات رس��انی هس��تند.  
همچنين این گروه اع��الم کرد آش��پزخانه موکب 
شهدای مدافع حرم در صورت لزوم جهت طبخ غذا 
برای سيل زدگان آمادگی طبخ هر وعده 2هزار پرس 

غذای گرم »درصورت تأمين مواد غذایی« را دارد.
  کاروانهايکمکرسانيدرراهند

چند روز پيش بود که رئيس سازمان بسيج سازندگی 
کش��ور از حضور ۴هزار جهادگر در مناطق سيل زده 
و اعالم آمادگ��ی 2هزار گروه جه��ادی دیگر جهت 
اعزام به اس��تان های س��يل زده و بحران��ي خبر داد. 
سرهنگ زهرایی گفت: در راس��تای امدادرسانی به 
آسيب دیدگان مناطق سيل زده، 2۰۰ گروه جهادی 
بومي  در حال خدمت رس��انی هس��تند. وي درباره 
فعاليت گروه های جهادی در مناطق سيل زده کشور 
گفت: در حال حاضر بيش از 2۰۰ گروه جهادی بومي  
بسيج سازندگی به استعداد ۴هزار جهادگر در بحران 

سيل این سه استان مشغول خدمت رسانی هستند.
در کنار جهادگران، سایر بسيجيان نيز در عرصه هاي 
مختلف در تالش براي یاري رساندن به سيل زدگان 
بودند که در همين راستا روز گذشته دومين محموله 
کمکی بسيج اصناف استان البرز به مناطق سيل زده 
کشور ارسال شد. رئيس سازمان بسيج اصناف استان 
البرز با بي��ان اینکه دومين محموله کمکی بس��يج 
اصناف اس��تان البرز در قالب 2۳ کامي��ون و تریلی 
به مناطق سيل زده کشور ارس��ال شد، گفت: اولين 
کاروان کمک های اصناف و بازاریان البرز شامل پتو، 
ماکارونی، آب معدنی، لوازم بهداشتی، پوشک بچه، 
پوشاک، مواد شوینده، سيب زمينی و پياز، کنسرو، 
نان و گونی به همت مرکز نيکوکاری اصناف و بازاریان 

البرز به سمت مناطق سيل زده گلستان ارسال شد.
سرهنگ پاس��دار محمودی افزود: محموله دوم نيز 
به استان لرستان ارسال شد تا ش��اید بخشی از رنج 
مردمان ای��ن دیار ني��ز التيام یابد. رئيس س��ازمان 
بسيج اصناف استان البرز ارزش ریالی محموله اول 
کمک های اصناف استان حدود ۵ ميليارد ریال بوده 
افزود: هم افزایی خوب��ی با اصن��اف، بازاریان، تجار، 
فعاالن بخش خصوصی و صاحب��ان صنایع صورت 
گرفته و اميدواری��م کاروان های کمک های مختلف 

نيز به سرعت به مناطق سيل زده اعزام شود.
وی در حاش��يه اعزام دومين محمول��ه کمک های 
اصناف این استان به مناطق س��يل زده کشور اظهار 
داشت: بيش از 2۰ کاميون شامل کمک های اصناف 
حاوی نيازهای مردم استان لرس��تان، ارسال و این 
کمک رس��انی ها نيز ادامه خواهد داشت. محمودی 
افزود: اصناف اس��تان البرز هم اکنون در حال تالش 
برای جمع آوری سومين محموله خود هستند که در 

هفته آینده به استان خوزستان ارسال مي شود.

3هزارگروهجهاديآثارسيلراازاستانهاپاکمیکنند
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سال نو 9۸ متفاوت از هر س��ال آغاز ش��د. بارش هاي جوي به قدري بود که 
تعدادي از روستاها و شهرهاي شش استان خوزس��تان، مازندران، اصفهان، 
ایالم، لرستان و گلس��تان یا به زیر آب رفتند یا با جاري شدن سيالب دچار 
خسارت هاي شدیدي شدند. درست در همان روزهایي که مناطق سيل زده 
هيچ گونه راه ارتباطي نداشتند، جهادگران بسيج و سپاه از هر گوشه وارد مناطق 
خسارت دیده شدند و دس��ت مردم را گرفتند. در این بين مي توان به حضور 
پررنگ جهادگران سازمان بسيج مهندسين عمران و معماري کشور اشاره کرد 
که از همان روزهاي ابتدایي حادثه به مناطق خسارت دیده آمدند. این بسيجيان 
که همگي آتش به اختيار براي کمک رساني داوطلب شدند اقداماتي از تخليه 
آب از منازل تا پخش اقالم به مردم خسارت دیده تا کمک به پاکسازي مسيرها 
و باز کردن جاده ها را انجام دادند. حاال هم که اوضاع مناطق سيل زده به ثبات 
نسبي رسيده،  براي بازسازي منازل و زیرساخت هاي خسارت دیده آستين باال 
زده اند. آنها در اولين اقدام قصد دارند پنج واحد مسکوني را براي مددجویان 
کميته امداد مازندران بسازند. الزم به ذکر است تعداد اعضاي سازمان بسيج 
مهندسين عمران و معماري کشور به بيش از 6۰ هزار جهادگر مي رسد که اغلب 
آنها یا به صورت سازماني به کمک مردم شتافته اند یا به صورت فردي و تحت 
گروه هاي مردمي کار کمک رساني را انجام مي دهند. جهادگراني که با وجود هر 

سختي و دشواري پا پس نمي کشند و به کمک مردم مي آیند.
  کمکرسانيبهمردمخوزستانولرستان

درست قبل از حادثه سيل خوزستان و لرستان بارها سازمان هواشناسي 
کشور نسبت به جاري شدن س��يالب در این مناطق هشدار داد. از همين 
رو اعضاي سازمان بسيج مهندسين عمران و معماری سپاه وليعصر)عج( 
خوزستان پيش از شروع بارندگي ها خود را براي وقوع هرگونه حادثه اي آماده 
کردند. آنها با برنامه ریزي توانستند پس از وقوع حادثه بيشترین کمک ها 
را به دو استان خسارت دیده برسانند. مجموع فعاليت هاي این سازمان در 
خوزستان و لرستان شامل ۱2 مورد مي  شود که اطالع رساني گسترده به 
اعضاي سازمان، فراخوان براي حضور گسترده نيروهاي متخصص، برگزاري 
جلسات فوق العاده براي افزایش هم افزایي با دیگر گروه هاي جهادگر، بررسي 
مداوم وضعيت خروج��ي آب از رودخانه ها و اطالع رس��اني درباره  مناطق 
درگير سيل، رفع نقص، تجهيز و راه اندازي حمام ها و سرویس هاي بهداشتي 
در اردوگاه ها، ورزش��گاه ها،  مدارس و تمامي مناطقي که مردم س��يل زده 
اسکان داده شده اند، جمع آوري کمک هاي نقدي و غيرنقدي همچون آب، 
مواد غذایي، بهداشتي، شوینده، پوشاک و سایر کمک  های مردمي و توزیع 
مناسب آنها بين مردم خسارت دیده، گشت زني در مناطق حادثه دیده براي 
کمک به مردمي که در راه مانده بودند و کمک رساني به مردم محلي براي 
مقاومت در برابر حادثه، جلوگيري از شکست سيل بندها و ممانعت از ورود 
هرچه بيشتر آب به مناطق مسکوني و نجات مردم و... را شامل مي شود. بعد 
از کمک رساني هاي اوليه به مردم در حادثه، قرار است کارشناسان بسيج 
مهندس��ين با ارزیابي خسارت هاي ناشي از س��يل و بکارگيري گروه هاي 
جهادي مهندسين در صدد بازسازي مناطق سيل زده برآیند. عالوه بر بسيج 
مهندسين عمران و معماري استان خوزستان که به کمک مردم سيل زده 
لرستان شتافتند بسيجيان این سازمان در لرستان نيز با ارسال ۱2 دستگاه 
وانت و ۳ دستگاه خاور کمک هاي جمع آوري شده به ارزش ۳۵۰ ميليون 
تومان شرایط را براي مردم خسارت دیده بهبود بخشيدند. در این بين ۵۰ 
نفر از مهندسين کارآزموده لرستان نيز براي کمک به مردم اعزام شدند و با 
بررسي ميداني زمين و پياده روی 2۴ کيلومتری برای ایجاد راه فرعی افرینه- 

معموالن توانستند 2۰ هزار نفر را هم از محاصره سيل نجات دهند.
  کمکبسيجمهندسينعمرانومعماريبهمردمشمال

عالوه بر لرستان و خوزس��تان، به دليل وقوع حادثه سيل در استان هاي 
مازندران و گلستان نيز جهادگران بسيج مهندسين عمران و معماري در 
این دو استان حاضر شدند و به مردم خسارت دیده کمک کردند. علي امامي، 
سرپرست مرکز بسيج مهندسين عمران و معماری مازندران در این باره 
مي گوید: پس از شروع سيالب در استان مازندران که منجر به آبگرفتگی 
معابر، منازل مسکونی، تخریب پل های ارتباطی و رانش زمين شد سازمان 
بسيج مهندسين عمران و معماری استان مازندران همانند سایر رده های 
بس��يج حضوری فعال و چشمگير داشته است. بر اس��اس گفته هاي این 
مسئول سازمان بسيج در اس��تان مازندران، اقدامات انجام گرفته شامل 
بازدید ميدانی رئيس سازمان به همراه چند تن از اعضای هيئت اندیشه ورز 
س��ازمان از مناطق س��يل زده س��اری و مياندرود، هماهنگی با مدیران 
کانون های بسيج مهندسين عمران و معماری جهت فراخوان مهندسين 
بسيجی و تشکيل گروه های جهادی، هماهنگی با سازمان بسيج سازندگی و 
فرماندهان نواحی آسيب دیده جهت حضور گروه های جهادي، هماهنگی با 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردان های ساختمان استان 
جهت جمع آوری کمک های مهندس��ين عضو س��ازمان، اعزام پنج گروه 
جهادی به مناطق سيل زده شهرستان های ساری، مياندرود و سيمرغ جهت 
خروج سيالب از منازل و معابر عمومی،  جمع آوری دو دستگاه خاور لوازم 
بهداشتی و خوراکی جهت ارسال به سيل زدگان شهرستان آق قال استان 
گلستان، اعزام گروه های تخصصی مهندسين بسيجی به مناطق دودانگه، 
چهاردانگه و مسکونی، حضور فعال در ستاد اجرایی مدیریت بحران سپاه 
استان جهت برنامه ریزی ساخت منازل آسيب دیده تحت پوشش کميته 
امداد که مقرر شد به ازای هر واحد مسکونی احداثی یک نفر مهندس ناظر 
بسيجی به صورت رایگان در اختيار قرار بگيرد و ساخت پنج واحد مسکونی 
مددجویان کميته امداد با کمک خيرین مهندس استان مازندران  انجام 
شود. در اس��تان گلس��تان نيز گروه های جهادی ۱2 و 9 نفره مهندسين 
بس��يجی برای امدادرس��انی  و باز کردن راه ها و خارج کردن گل و الی از 
منازل مردم در ش��هرهای آق قال، گنبد و کالله اعزام ش��ده اند. همچنين 
کار الیروبی رودخانه قره سو به طول 2 کيلومتر در محل روستای قره سو 
صورت گرفته است. اقداماتي که بيش از این چند مورد هستند و همگي با 
کمک بسيج مهندسين و معماري صورت گرفته است. همان طور که گفته 
شد کار کمک رساني در استان هاي اصفهان و ایالم نيز با همين روال انجام 
گرفته است. همچنين بسيجيان  از سراسر کشور براي کمک رساني به این 
مناطق نيروهاي بسيجي اعزام شده اند. جهادگراني که تعداد شان شامل 
نيروهاي سازمان بسيج مهندسين عمران و معماري کشور مي شود و حاال 
بعد از فروکش کردن حادثه برنامه دارند کار بازس��ازي و س��اخت دوباره 

زیرساخت ها و منازل مردم را با نظارت و راهنمایي رایگان انجام  دهند.
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