
20 مورد تکذیبیه در چهار روز درباره عملیات پلاسکو
دفعات تکذیب شدهشرحخبر

در اخبار منتشر شده اعلام شد از پشت دیوار چند نفر را با دستگاه تشخیص داده اند. به آنها گفته اند و احتمالاپیام تعدادی از آتش نشان ها
دوبارچهار نفر زنده هستند. این خبر  تکذیب شد. بار دیگر  نیز تکذیب و اعلام شد در موتورخانه، کسی نبوده است.

به گفته یکی از افراد حاضر در محل حادثه، 17 نفر از زیر آوار نجات پیدا کردند که سخنگوی سازماننجات افراد از زیر آوار
یک بارآتش نشانی، نجات 17 نفر از زیر آوار را تکذیب کرد. 

اعلام آمار پیکر افراد 
زیر آوار

شبکه خبر به نقل از سخنگوی سازمان آتش نشانی: پیکر چهار آتش نشان از زیرآوار خارج شده است؛ ولی 
یک بارملکی  در پوشش زنده، این خبر را تکذیب و اعلام کرد: فقط یک پیکر آتش نشان خارج شده است. 

معاون شهرسازی شهرداری، آمار اخطارهای داده شده به هیأت مدیره ساختمان پلاسکو را هفت بار اعلام کردهاخبار ضد و نقیض آمار اخطار
سه باربود. مهدی چمران، 14 بار و مدیر روابط عمومی شهرداری تهران، این آمار را 30 بار اعلام کرده بودند. 

آمار خانواده هایی که اعلام 
مفقودی کردند

اعلام شد که 22 خانواده اعلام مفقودی کرده اند. این خبر تکذیب و اعلام شد، فقط هفت خانواده اعلام مفقودی 
دو بارکرده اند. خبر باز هم تکذیب و اعلام شد که فقط دو خانواده اعلام مفقودی کرده اند. 

اعلام نیاز به دستگاه 
هوابرش

در اخبار اعلام شد که مردم و هرکدام از صنعتگران که دستگاه هوابرش دارند، به محل حادثه بیاورند. در خبر 
یک باربعدی سازمان هلال احمر آن خبر را تکذیب کرد و گفت: دستگاه هوابرش به اندازه کافی هست و نیازی نیست. 

یک بارلیستی از اسامی آتش نشانان شهید شده اعلام شد که یکی از آن افراد، زنده بود.اسامی آتش نشانان شهید

ضد و نقیض درباره مالکیت 
اصلی پلاسکو

روابط عمومی بنیاد مستضعفان اعلام کرد که ساختمان پلاسکو را دو ماه قبل واگذار کرده و آن را به اعضای 
یک بارهیأت مدیره منتقل کرده است.  یک روز بعد رئیس بنیاد اعلام کرد: دوساله ساختمان پلاسکو را می سازیم.

آمار مردم و آتش نشان ها 
در پلاسکو

شهردار تهران اعلام کرده بود که هیچ کدام از مردم عادی در ساختمان نیستند و فقط تعدادی آتش نشان داخل 
یک بارساختمان بوده اند. در اخبار بعدی مشخص شد، تعداد زیادی از مردم عادی نیز در ساختمان بوده اند. 

در اخبار منتشر شد که پاساژ کویتی ها آتش گرفته و فروریخته است.  این خبر تکذیب و مشخص شد بخشی از آن اعلام تخریب پاساژ کویتی ها
یک بارتخریب شده است.

یک بارخروج سومین جسد از زیرآوار تکذیب شد.خروج سومین جسد

یک باردر اخبار اعلام شد: تعداد قربانیان پلاسکو، 50 نفر است که سخنگوی سازمان آتش نشانی آن را تکذیب کرد.آمار قربانیان پلاسکو

یک بارسردار ساجدی نیا اعلام کرد که هیچ گونه موضوع امنیتی در مورد این حادثه وجود نداشته است.امنیتی بودن حادثه پلاسکو

یک باردبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار اعلام کرد که ما اطلاعیه ای درباره تعطیلی بازار نداده ایم.تعطیلی بازار درپی سانحه

یک بارسخنگوی سازمان آتش نشانی شایعه کمبود تجهیزات امداد رسانی در پلاسکو را تکذیب کرد.کمبود تجهیزات آتش نشانی

یک باررئیس پزشک قانونی استان تهران احراز هویت یکی از شهدای آتش نشان را تکذیب کرد.احراز هویت شهدا
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