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دانش

بازگشت اجبار استفاده از ماسک
در مکانهای شلوغ و سربسته
باالرفتن آمار مبتالیان به کووید 19-در بســیاری از کشورها
ازجمله ایالتهای آمریکا باعث شده مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماریهای این کشــور ( )CDCمجددا توصیه استفاده از
ماسک را در اماکن شلوغ و سربســته ،در دستور کار قرار دهد.
به گزارش ساینس الرت ،با فروکشکردن موج مرگومیرهای
ناشی از کووید 19-در جهان ،مقامات بهداشتی برخیکشورها با
عادیانگاری شرایط ،کار را برای مردمی که از رعایت پروتکلها
ازجمله ماســکزدن خسته شــده بودند ،راحت کرد و دستور
لغو اجبار استفاده از ماســک در بسیاری از اماکن صادر شد .اما
سویههای جدید این بیماری نشان داده است که اگرچه میزان
کشندگی کمتری دارد ،اما همچنان با قدرت بیشتری نسبت به
قبل ســرایت میکند و میتواند افراد بیشتری را مبتال کند .به
همین دلیل رعایت استفاده از ماسک در مناطق پرتردد و شلوغ
و بسته و همچنین وســایل حملونقل عمومی از سوی مرکز
کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا به دستورالعملهای
این آژانس بازگشت .طبق بیانیه آنها،با بیشترشدن قدرت انتقال
کووید ،آمار مبتالیان بهصورت تصاعدی در حال باالرفتن است
و تنها در نیوجرسی در یک روز 5هزارو309نفر مبتال ثبت شده
است .این در حالی اســت که در اوایل ژانویه که همراه با شیوع
گسترده ســویه اومیکرون بود،در این ایالت فقط 5هزار مبتال
ثبت شده بود.
زیرسویههای جدید اومیکرون

 BA.4و  BA.5بــرای نخســتینبار بهترتیــب در ژانویــه و
فوریه 2022در آفریقای جنوبی شناسایی شدند و از آن زمان به
انواع غالب در این منطقه تبدیل شدند .هر دوی این زیرسویهها
حاوی جایگزینهای اسید آمینه  L452R، F486Vو R493Q
در حوزه اتصال گیرنده ســنبله در مقایســه با  BA.2هستند.
مطالعات اولیه حاکی از تغییر قابلتوجهی در خواص آنتیژنی
 BA.4و  BA.5در مقایسه با  BA.1و  BA.2است .عالوه بر این،
روند افزایشی در مبتالیان به زیرسویه  BA.5مشاهده شده در
پرتغال در هفتههای اخیر وجود دارد که با افزایش تعداد موارد
کووید 19-و میزان مثبتبودن آزمایشها همراه اســت .رشد
مشاهده شــده هماکنون برای  BA.4و  BA.5احتماال بهدلیل
توانایی آنها در فرار از محافظت ایمنی ناشــی از عفونت قبلی
یا واکسیناسیون است ،بهویژه اگر این محافظت در طول زمان
کاهش یافته باشد.
واکسینهشدهها بیشتر در امان هستند

دادههای محــدود موجــود از مطالعات آزمایشــگاهی روی
نمونههای خون افراد واکسینهنشــده که قبال عفونت  BA.1را
تجربه کردهاند ،نشــان میدهد که هر دو  BA.4و  BA.5قادر
به فرار از محافظت ایمنی ناشــی از عفونت با  BA.1هســتند.
چنین افرادی که واکســینه نشدهاند بعید اســت که در برابر
عفونت عالمتدار با  BA.4یا  BA.5محافظت شوند .درحالیکه
نمونههای افــراد واکسینهشــده در مطالعات آزمایشــگاهی
انجامشده تاکنون بهتر عمل کردهاند ،اگرچه حفاظت بهدست
آمده از واکسنهای موجود هماکنون به مرور زمان در برابر نوع
اومیکرون کاهش مییابد .هماکنون هیچ نشــانهای از شــدت
بیماری در این زیرسویهها به نسبت سویه اومیکرون مشاهده
نشده است .در مجموع ،این نشان میدهد که وجود این گونهها
میتواند باعث افزایش کلی موارد ابتال به کووید 19-در هفتهها
و ماههای آینده شود .نسبت کلی  BA.4و  BA.5هماکنون کم
است ،اما آمارها نشان میدهد که این گونهها در ماههای آینده
در جهان غالب خواهند شد .براســاس دادههای محدودی که
هماکنون در دســترس اســت ،افزایش قابلتوجهی در شدت
عفونت در مقایسه با  BA.1و  BA.2انتظار نمیرود .با این حال،
مانند موجهای قبلی ،اگر تعداد مبتالیان به کووید 19-بهمیزان
قابلتوجهی افزایش یابد ،احتماال میزان بســتری و مراجعه به
بیمارســتان نیز افزایش خواهد داشــت .متخصصان معتقدند
تزریق دوز دوم واکسن تقویتکننده ممکن است برای برخی یا
همه بزرگساالن 60سال به باال و سایر گروههای آسیبپذیر در
کاهش نرخ ابتال اثر داشته باشد.

مامقصریم
ادامه از
در عرصههای رسانهای ،گزارشها و خبرها،
صفحه اول بیشتر دستوری و سطحی است و مطالبی
کمجان و کمتأثیر از این بخش مشاهده میکنیم .بله؛ ما مقصریم.
چون حق مطلب را درباره دســتاوردهای نوآورانــه و فناورانه
دانشمندانمان در عرصههای مختلف را ادا نکردیم .ما بدهکار
این جماعت افتخارآفرین هستیم .با اینکه میدانیم مثل و مانند
این عزیزان در دنیا کمیاب است اما با حساسیت ،دقت و مداومت
به تولید محتوا در اینباره نمیپردازیم در معرفی و شناســاندن
دانشمندان خود هم کم توفیق هستیم و در مقابل ،فضای مجازی
ما پرشده از خود تحقیری ایران و ایرانی!
اما در ایــن میان مــا مقصریم؛ مــا رســانهایها .تقصیرمان
هم در این اســت که به انــدازه توانمندیهای دانشــمندان و
افتخارآفرینیهایشان ،نتوانستهایم کار رسانهای بکنیم و جامعه
و جهانمان را از این تالشها آگاه کنیم .روراســت باید بگویم
که شرمنده همه این عزیزان هســتیم .باید این کفران نعمتی
که هر روز ما در فضای مجازی و رســانهایها مرتکب میشویم
به سرعت به پایان برســد و سرها را به ســمت تکریم و ارتقای
فعالیتها و دستاوردهای دانشــمندان و نخبگان و سرآمدان و
نوآوران و خالقان کشورمان به احترام بچرخانیم .ایران اسالمی با
رسانههای قدرتمند و حامی دانش و فناوری میتواند به واالترین
درجات برسد و در میان کشورهای دنیا ،جایی که الیقاش هست
را بیابد .و اینک این تاریخ پرافتخار ایرانزمین است که تا مادام
خلقت ،بســتری برای زاد و پرورش نخبگانی است که همواره
شهایی که
شعار ما میتوانیم را به فعلیت میرسانند و تمام تال 
مترصد دلسرد کردن آنهاســت را به زمین میزنند و اینچنین
عزتمندانه در مسیر بومیسازی دستاوردهایی که تا پیش از این
کسی فکرش را هم نمیکرد که به مرزهای ایران اسالمی برسد،
تالش میکنند .این دستاورد ،مصداق دستبهدست شدن مشعل
المپیک تالش و ما میتوانیم ایران ،در قرنهای متمادی است؛
مشعلی که از گذشته به امروز رسیده و بیگمان از نسل کنونی
بهدست نســلهای بعدی متفکران این سرزمین خواهد رسید.
تاریخ ،این گزاره را دهها ،صدها و هزاران بار به اثبات رسانده است.
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عیسی زارعپور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
هــر مــاه ســایتهای بینالمللی ســرعت
را هــم در اینترنــت ســیار و هــم اینترنــت
ثابــت اندازهگیــری میکننــد و براســاس
نتایج ســایت  Speedtestزمانی که بنده
وزارتخانه را تحویل گرفتم سرعت اینترنت
تلفن همــراه 21.8مگابیت بــر ثانیه بوده
و االن بــا حــدود ۱۵درصــد افزایــش بــه
۲۵درصد رســیده است .سرعت اینترنت
خانگی نیز حدود ۹مگابیــت بر ثانیه بوده
و اکنون به حدود 10درصد رسیده است.

سایت مورد نظر چرا در دسترس نیست ؟
4راهحل توسعه زیرساختها ،استفاده از سیدیان ،زمانبندی و تکنولوژی صفحه انتظار مشکل از دسترس خارج شدن
سایتهای دولتی را در زمان مراجعه انبوه کاربران رفع میکند

اینترنت

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

در یکــی ،دو روز اول واریــز یارانههــا بهحســاب
شهروندان و معرفی سایت hemayat.mcls.gov.ir
برای درج اعتراضهای احتمالی به میزان و نحوه
واریز یارانهها ،این سایت یا از دسترس خارج شد
یا سرعت آن بهشــدت کاهش یافت .معموال در
مواقعی که یک اتفاق خــاص میافتد ،مراجعه
کاربران به وب ســایتهای مرتبط با آن اتفاق
افزایش مییابد .این در حالی است که این مورد
هم بسیار مشاهده شــده که با مراجعه همزمان
کاربران عملکرد سایت با اختالل مواجه میشود
که نارضایتی مردم را به همــراه دارد .بهعنوان
مثال ،هنگامی که زلزلــه رخ میدهد ،مردم به
ســایت مرکز لرزه نگاری مؤسســه ژئوفیزیک
مراجعه میکنند تــا از چند و چون ماجرا مطلع
شوند .این اتفاق را همچنین در زمان شیوع کرونا
و بهویژه در ابتدای شیوع این ویروس در سراسر
جهان شاهد بودیم .بســیاری از وب سایتهای
سراســر دنیا که موضــوع همهگیــری کرونا را
پیشبینی نکرده بودند ،با اجرای قرنطینههای
کلی یا محدود و در پی آن ،غیرحضوری شــدن
بســیاری از کارها ازجمله تهیه مایحتاج اولیه،
کسب اطالعات بهداشتی و درمانی ،کار و آموزش
غیرحضوری از دسترس خارج شدند یا با کندی
میتوانســتند خدمات الزم را ارائه دهند .طی
روزهای اخیر هم سامانه یارانهها چنین مشکلی
را تجربه کرد که البته اکنون رفع شــده است .با
این حال ،متخصصان معتقدند که اساسیترین
راهحل برای روبهرو نشــدن با چنین مشــکلی
توسعه زیرساختهاست .این در حالی است که
روابطعمومی وزارت ارتباطات از افزایش ظرفیت
پهنای بانــد برای IPهای ســازمانهای متولی
یارانه خبر داد.
توسعه زیرساخت ها

نعیم فرهادیان ،کارشــناس شبکه در گفتوگو
با همشــهری از 4راهحل در مواردی که مراجعه
به یک ســایت باعث از دسترس خارج شدن آن
سایت میشود ،نام میبرد و اساسیترین راهحل
را توسعه زیرساختها میداند.

فرهادیان در تشریح راهحل توسعه زیرساختها
میگوید« :گســترش زیرســاختها متناسب
با تعداد کاربــران بهترین راهحــل برای چنین
مشکلی است».
بهگفته او «بهعنوان مثال ،اگر ســایت یارانهها
اکنون روی یک سرور اجرا میشــود و توانایی
پاسخگویی همزمان به یک میلیون نفر را دارد،
اگر میخواهد بدون مشکل پذیرای 80میلیون
کاربر باشد ،باید 80سرور داشته باشد تا توانایی
پاسخگویی به این تعداد کاربر را داشته باشد».
کمک سیدیانها به سرورها

این کارشناس شــبکه راهحل دوم را استفاده از
ســیدیانها میداند .بهگفته فرهادیان «این
سیدیانها درعمل بار را از دوش سرور اصلی
برمیدارند .مثال 90درصد درخواست()request
را ســیدیان پاســخ میدهــد و 10درصــد
درخواســت را به ســمت ســرور اصلی هدایت
میکند».
او با اشــاره به اینکه این راهحل هــم نمیتواند
بهعنوان راهکار قطعی درنظر گرفته شود ،عنوان
میکند که اســتفاده از ســی دی آنها تا حدی
میتواند به رفع مشــکل تعداد بــاالی مراجعه
کاربران به یک سایت کمک کند.
زمانبندی ،راهحل ُمسکن

این کارشناس شبکه اما به راهحلی اشاره میکند
که در بسیاری از موارد ،سازمانها به آن متوسل
میشــوند .فرهادیان در واقع بــه زمانبندی و
مدیریت ورود کاربران به یک ســایت از ســوی
سازمانها اشاره میکند تا ســایت از دسترس
خارج نشود.
فرهادیان میگوید« :بهعنوان مثال ممکن است
که یک سازمان نحوه مراجعه کاربران به سایت

را براساس اعداد ســمت راست کد ملی کاربران
زمانبندی کند».
تکنولوژی صفحه انتظار

این در حالی اســت که این کارشناس شبکه از
یک تکنولوژی برای حل مشکل مراجعه همزمان
کاربران به یک ســایت نام میبرد .فرهادیان با
اشــاره به اینکه پیادهســازی این تکنولوژی را
هنوز در ایران مشــاهده نکرده است ،میگوید:
«این تکنولوژی با عنــوان «صفحه انتظار برای
وب سایت ها» مشابه صف انتظار در تماسهای
تلفنی با یک سازمان عمل میکند».
او بــه ارائه ســرویس صفحه انتظــار برای وب
ســایتها از سوی سیدیانها اشــاره میکند
و میگوید« :بهعنوان مثال ،همزمان با شــیوع
کرونا در سراسر دنیا مشــکل از دسترس خارج
شــدن ســایتها بهعلت تعداد باالی مراجعه
کاربران به سایتهای گوناگون در همه کشورها
شــدت گرفت ».این کارشناس شــبکه از یک
ارائهدهنده به نــام  Cloudflareنام میبرد که
این قابلیت(ســرویس صفحه انتظــار برای وب
سایت ها) را پیادهسازی و آن را به وب سایتها
اضافه کرد.
فرهادیــان در ادامــه  Cloudflareرا یکی از
سیدیانهای شناخته شــده در سراسر جهان
میداند که از امکانــات جالب توجهی برخوردار
اســت .او در توضیــح عملکرد این ســرویس
میگوید« :زمانی که یک کاربر وارد یک سایت
میشود ،یک تایمر به کاربر نمایش داده میشود
و بهعنوان مثال ،پیام میدهد که کاربر 15دقیقه
دیگر میتواند از وب سایت استفاده کند».
این کارشــناس شــبکه بــا این حــال تأکید
میکند که راهحل اصلی برای پاســخگویی به
همه کاربران بهطور همزمان ،همان گســترش

علت ،ورود انبوه

مکث

رئیس مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد دالیل
اختالل در ســایت هدفمندی یارانهها در روزهای اخیر توضیح داد« :این موضوع ارتباطی با
دیتاسنتر وزارت ارتباطات نداشته و دلیل آن ،حجم ورودی انبوه به واسطه تقاضای مردم در
یک بازه زمانی بوده است».
سالم در ادامه تعداد باالی مراجعه کاربران را مسبب بروز مشکالت فنی در این سایت دانسته
و البته این مشکل را مقطعی عنوان کرده است.
با این حال ،او بر این نکته هم تأکید کرده که در کل ،پیگیری این موضوع مربوط به حیطه وظایف
وزارت ارتباطات نمیشود.

زیرساختهاست.
همکاری وزارت ارتباطــات در طرح اصالح
یارانه ها

روز گذشــته مهــدی ســالم ،رئیــس مرکــز
روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در گفتوگویی با اشاره به اینکه
ظرفیت پهنای باند برای IPهای ســازمانهای
متولی اصالح یارانهها افزایش یافته از همکاری
این وزارتخانه در طرح اصالح یارانهها و تشکیل
کارگروه ویژه پشتیبانی و عملیاتی خبر داد.
سالم به ظرفیتهای همکاری وزارت ارتباطات
در طرح «باز توزیع عادالنه و مردمیسازی نظام
پرداخت یارانهها» اشاره کرد و ادامه داد« :وزارت
ارتباطات آماده کمک رسانی فنی به دستگاههای
مجری و مرتبط با این طرح است».
او میزان افزایش ظرفیت پهنــای باند اینترنت
داخلی بــرای آیپیهای مدنظر ســازمانهای
مجری طرح اصالح نظام یارانههــا را تا دو برابر
اعالم کرد.
آمادگی وزارت ارتباطات

سالم به مسئولیتهای فنی وزارت ارتباطات در
اجرای مطلوبتر این طرح اشاره کرد و ادامه داد:
«وزارت ارتباطات آماده کمک به زیرساختهای
فنی مورد نیاز وزارتخانههای رفاه ،کشاورزی و
اقتصاد است».
سخنگوی وزارت ارتباطات همچنین از تشکیل
یک کارگروه ویژهای برای اقدامــات تبیینی و
البته اقدامات حوزههای پشــتیبانی و عملیاتی
مرتبط با این طرح در وزارت ارتباطات خبر داده
و گفته اســت« :در این راستا هماکنون سازمان
فناوری اطالعات ایران در حال تقویت مرکز ملی
تبادل اطالعات( )GSBاست و در حوزه ارسال
پیامکهای ستاد هدفمندی برای خانوارها نیز
تیم وزارت ارتباطات مطابق بــا وظایف محوله
خود ،مشغول کار است».
ســالم با بیان این نکتــه که ســازمان فناوری
اطالعات ایــران کام ً
ال آماده ســرویس دهی به
مجموعههای ذیربط اســت ،اعــام کرد که هر
کدام از سازمانهای متولی میتوانند درخواست
خود را در این راستا به وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ارسال کنند.

سردرگمی توییتر با تصمیم جدید ایالن ماسک

ثروتمندترین مرد جهان بهدنبال راه فراری است که بتواند او را از مهلکه خرید توییتر خالص کند
فناوری

ساسان شادمانمنفرد
روزنامهنگار

ایالن ماســک در توییتی که قیمت ســهام این شرکت را
تــکان داد و در مورد تحقق این معاملــه تردید ایجاد کرد،
گفت که تصاحب 44میلیارد دالری توییتر بهصورت موقت
متوقف شده است .به گزارش گاردین ،مدیرعامل تسال در
توییتی اعالم کــرد که این معامله در حالی متوقف شــده
که او منتظر جزئیاتی درباره این موضوع اســت که کمتر از
5درصد از کاربران این شبکه اجتماعی حسابهای اسپم یا
جعلی هستند .با این حال ماسک بار دیگر یک توییت نشر
داد و در آن نوشت که هنوز به خرید متعهد است .در میان
گمانهزنیها ،یک شایعه بیشتر از دیگران پررنگتر شد؛ اینکه
ثروتمندترین مرد جهان در شرف کنارهگیری از معامله یا
بهدنبال کاهش قیمت خرید توییتر است .ماسک بعدتر ادعا
کرد که یک نمونه تصادفــی از 100دنبالکننده توییتر را
برای بررسی این موضوع انتخاب خواهد كرد.
ماســک و توییتر توافقنامهای امضا کردهاند که شامل یک
میلیارد دالر هزینه فسخ اســت که درصورت کنارهگیری
مدیرعامل تســا ،میتوانــد پرداخت شــود .هرچند این
توافقنامه شــامل یک بنــد خاص نیز میشــود که قاضی

میتواند برای مجبور کردن ماســک بــه تکمیل معامله با
قیمت توافق شده 54.20دالر به ازای هر سهم استناد کند.
برایان کوین ،دانشیار در دانشکده حقوق کالج بوستون گفت:
«من گمان میکنم که او میخواهد از این تهدید (از لحاظ
قانونی ضعیف) اســتفاده کند تا افشای روباتها در پلتفرم
منجر به شکست نماینده توییتر شود ،سپس برای مذاکره
مجدد فشــار بیاورد .این یک استراتژی غیرمعمول نیست.
اگر هیأت مدیره توییتر دارای ستون فقرات باشد ،فقط نه
میگوید و بر حقوق خود براساس توافق پابرجا ميماند».
ماسک توقف خرید توییتر را همراه با مقاله رویترز در توییتر
منتشــر کرد؛ مقالهای که به تاریخ 2ماه مه و پروندهای در

رگوالتور مالی ایاالت متحده اشــاره دارد که در آن توییتر
ادعا میکرد که حسابهای نادرســت یا هرزنامه کمتر از
5درصد از میانگین روزانه 229میلیون نفری آن را تشکیل
میدهند .این اقدام یک روز پس از آن صورت میگیرد که
توییتر اعالم کرد که  2چهره برتر ،این شرکت را در یک تغییر
داخلی ترک میکنند .طرح خرید توییتر توسط ایالن ماسک
باعث واکنش شدید کاربران و کارکنان توییتر شده است.
واشنگتن پســت نیز گزارش داد ،مدیرعامل تسال بهدنبال
سرمایهگذاران اضافی برای حمایت از این معامله بوده ،زیرا
قیمت سهام تسال ضعیف شده است .سهام ماسک در تسال
یک جزء کلیــدی در تامین مالی معامله اســت ،با ترس از
فروش یا تعهد بیشتر از آنها که به فشار بر قیمت سهام کمک
میکند .توییت ماسک در روز جمعه باعث شد سهام توییتر
در زمان بستهشدن والاســتریت بهدلیل نگرانی از سقوط
این معامله ،تقریبا 10درصد کاهــش یابد و به 40.71دالر
برسد .آرت هوگان ،استراتژیست ارشد بازار در National
 Securitiesگفت که ماسک احتماال از نظر قانونی موظف
است یا به این معامله عمل کند یا هزینه فسخ آن را بپردازد.
هوگان گفت« :زمانی که پیشــنهاد مناقصهای را برای یک
شــرکت ارائه کردهاید ،گفتن اینکه بهطور موقت در حالت
تعلیق است ،رویه عملیاتی استاندارد نیست .بلکه گیجکننده
و همچنین مزخرف است».

سید ابوالحسن فیروزآبادی
دبیر شورایعالی فضای مجازی
در کنــار توســعه اقتصــاد دیجیتــال،
مناطق آزاد میتوانند نسبت به ایجاد
فضای مناسب برای ایجاد پل ارتباطی
میــان کشــورمان و شــرکتهای چنــد
ملیتی اقدام کنند .همچنین باید پیش
ی شــهر هوشــمند امنیت
از پیادهســاز 
ایــن فضــا کــه بســیار حیاتــی اســت،
مدنظر قرار گیرد.

پزشکی

درمان دیابت نوع یک با
اصالح سیستم ایمنی
در یک مطالعه جدید ،تیمی از محققان دانشــگاه
میســوری ،جورجیا تک و هاروارد موفق شــدند
درمان جدیدی بــرای دیابت نوع یــک را در یک
مدل حیوانی نشان دهند .رویکرد آنها شامل پیوند
ســلولهای لوزالمعده تولیدکننده انسولین به نام
جزایر پانکراس از اهداکننده به گیرنده ،بدون نیاز به
ی مدت است.
داروهای سرکوبکننده ایمنی طوالن 
به گزارش دیلیساینس ،سیستم ایمنی افرادی که
با دیابت نوع یک زندگی میکنند ،میتواند دچار
اشکال در عملکرد شده و موجب حمله بهخود شود.
هاوال شیروان ،استاد میکروبیولوژی و ایمونولوژی
و محقق ارشد این مطالعه میگوید :دیابت نوع یک
زمانی ایجاد میشود که سیستم ایمنی سلولهای
تولیدکننده انســولین در لوزالمعده را به اشــتباه
شناسایی کرده و آنها را از بین ببرد.

عدد خبر

۳۲
کشور

۶۶

میلیون سال

اســتارلینک اعالم کرده که هماکنون
 ۳۲کشــور تحــت پوشــش اینترنــت
ماهــوارهای ایــن شــرکت قــرار دارنــد.
در نقشــه پوشــشدهی مشــخص
شــده کــه اســتارلینک در اکثــر
کشــورهای اروپایی ،آمریکایشمالی
و بخشهایــی از آمر یــکای جنوبــی
و همچنیــن اســترالیا و نیوزیلنــد
ســرویسدهی دارد .اســتارلینک بــا
توســعه منظومــه ماهوارههــای خــود
در تــاش بــرای پوشــش کشــورهای
مختلف است.
پژوهشــگران مــوزه علــم و فنــاوری
فوجیــان بــه همــراه دانشــگاه
زمینشناسی چین با انتشار مقالهای
در مجلــه « BMC Ecology and
 »Evolutionاز کشــف فســیل سالم
جنین دایناســور با قدمت 66میلیون
ســال پــرده برداشــتند .در ایــن مقاله
تأکیــد شــده کــه احتمــاال این فســیل
متعلــق بــه رده «ارد کمنقــاران»
است.

