کار کرد ،کارآفرین محسوب نمی شود  .حقیقت این است که بخش بزرگی از ویژگی های یک
کارآفرین اکتسابی است و نه ذاتی و ژنتیک .و افراد برای کارآفرین شدن باید تحت تعلیم قرار
گیرند و آموزش ببینند  .آیا همه مربیان کارآفرینی خود کارآفرین هستند ؟ آیا این آموزش
ها باید در دانشگاه ها ارائه شود ؟ آیا صرف گذراندن دوره های کارآفرینی برای خلق ثروت
کافی است ؟ کارآفرینی ،نیازمند اعتماد به نفس است اما آیا در خانواده ها  ،مدارس  ،دانشگاه
و جامعه اعتماد به نفس کودکان و جوانان تقویت می شود یا سرکوب؟ برای کارآفرینی ،کار
تیمی ضرورت دارد  .آیا کار تیمی در مهد کودک ها و مدارس و دانشگاهها تمرین می شود که
از کارآفرینان توقع کار مشترک و تداوم کار مشترک داشته باشیم؟ توسعه کارآفرینی نیازمند
شرایط پیرامونی مناسب است .آیا فضای کسب و کار مناسب و تقویت کننده کارآفرینی ست
یا بازدارنده آن؟ .متاسفانه بسیاری ایده های کارآفرینانه واقعی یا به دنبال شرایط مساعد
به خارج از مرزها منتقل می شود و یا از ترس کپی شدن پنهان شده و مطرح نمی شوند  .در
اهمیت کارآفرینی همانقدر بس که حکومت دبی با اجرای برنامه ای وسیع و پرخرج در صدد
است تا سال  2025قطب کارآفرینی خاورمیانه و آسیای میانه باشد و با ایجاد فضایی مناسب
تمامی ایده های خالقانه و کارآفرینانه را به سوی خود جذب کند .
تعریف دقیق کارآفرینی  ،راههای پرورش و بروز خالقیت در کارآفرینان بالقوه و رفع موانع
کارآفرینی می تواند از موضوعات گفتمان در راستای اقتصاد مقاومتی باشد .
مشابه آنچه درباره کارآفرینی گفته شد عبارت " دانش بنیان" هم بدون توجه به ماهیت آن
به شعاری مد روز تبدیل شده اســت و تصمیم گیری برای این گروههای خالق باید توسط
کسانی صورت گیرد که در این فضا فعال بوده اند و تجربه و مهارت کافی در این حوزه دارند .
امروزه اقتصاد مبتنی بر دانش و کارآفرینی " دانش بنیان " یکی از مهمترین شیوه های خلق
ثروت های هنگفت و پایدار است و انبوه فارغ التحصیالن صاحب دانش ،بهترین سرمایه برای
دستیابی به این ثروت هستند که دست یافتن به این ســرمایه و بهره گیری از آن مستلزم
جهت دار شدن و به کارگیری دانش این عزیزان است  .از طرفی فقدان مهارت های مدیریت
بر خود ،کارتیمی ،فقدان دانش و تجربه برای تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و اداره
کسب و کار موانعی بزرگ بر سر راه این جوانان است  .بسیار ضروری ست که این دانشمندان
جوان تحت آموزش های مهارتی و کاربردی مدیریتی و تجاری سازی و اقتصادی سازی این
یافته های علمی قرار گیرند و فارغ از بخشنامه ها و دستور العمل های مطول و پر تبصره به
طور عملیاتی راه گشایی شود .
یکی از مشغله های ذهنی مدیران ملی و استانی ،شناسایی فرصتهای توسعه ای و خلق ثروت
است نگاه اصلی این مدیران به زمینه های موجود از قبیل کشاورزی،صنعتی ،گردشگری و ....
است  .و تنها به استفاده سریعتر و بزرگتر از پتانسیل های قبلی می اندیشند.نکته مهم قبل از
استفاده از پتانسیل ها و فرصت ها  ،شناسایی درست آنها ست و عالوه بر آن خلق فرصت های
جدید و پتانسیل های جدید است  .که خود مستلزم نگاه جدید و طرز تفکر جدید نسبت به
محیط پیرامونی و بین المللی است .
دراینجا به چند مثال از نقاط مختلف جهان پرداخته می شــود موضــوع " نگاه جدی " به
پتانسیل ها و فرصت ها روشن تر شود .
 -1سیلیکون ولی (  : ) Silicon valleyاین سرزمین در حال حاضر یکی از مهمترین مناطق
خلق ثروت در سطح جهان محسوب می شود  .این منطقه به عنوان یکی از قطب های  ITدنیا
ساالنه میلیاردها دالر خلق ثروت از طریق تولید نرم افزار و میکروچیپ و مهمتر از آنها خلق
ایده و استارت آپ شناخته شده است  .تصمیم سازان این منطقه تنها با ایجاد فضای مناسب
برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کارهای جدید بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران
را به آنجا جلب کرده اند و اال آن منطقه نه " سیلیس " قابل استفاده در ساخت میکروچیپ
دارد و نه مکانهای باستانی و طبیعی برای جلب گردشگر .تنها امنیت فیزیکی و اقتصادی و
فضای کسب و کار مناسب این چند صد کیلومتر مربع را به یکی از ثروت آفرین ترین مناطق
دنیا بدل ساخته است و قرار است شعبه دوم سیلیکون ولی در تگزاس بنیان گذارده شود.
 -2کشور ذره بینی " لیختن اشتاین " با وسعت  165کیلومتر مربع و محصور بین دو کشور
اتریش و ســوئیس در واقع دره ای در میانه رشــته کوه آلپ با جمعیت  35000نفر ساالنه
 4/5میلیارد یورو از محل صادرات دندان مصنوعی درآمد کسب می کند و علی رغم محیط
طبیعی کوهستانی و بسیار زیبا تالشــی در جهت توسعه گردشــگری انجام نداده است .
مثالهای این گونه ،متعدد اند ،سنگاپور و تایوان در شرق آسیا و امارات در آن سوی خلیج
فارس مثالهایی دیگر هستند که با تغییر رویکرد و نگاه جدید به سرزمین و منابع طبیعی
 ،آثار باســتانی و معادن دیدگاه خود را بر مبنای ثروت انسانی و خالقیت و نوآوری و مزیت
های رقابتی قرار داده اند .
بخشی دیگر در گفتمان سازی نیز می تواند پیرامون این نگاه جدید به فرصت های جدید
شکل گیرد .
* مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی استان کرمان

سرمایهگذاری خارجی در استان کرمان؛

وضع موجود
و مسیر آینده

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري برای حرکت دادن ﭼﺮخهاي اﻗﺘﺼﺎدي
و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از درون ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد
و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻇﺮفیتهــاي ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
دﯾﮕﺮي را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺬب ﻧﻤﺎيد  .در ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ از اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻫﻤﻮاره دو ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ
*
آیدین زمانیان
هســتند و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ شود ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و
ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﺷﮑﺎري دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎرز ﮔﺮدد.
اﻣﺮوزه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ( )FDI: Foreign Direct Investmentﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎ
را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گــذاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺛﺮﮔﺬاري اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد .ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري و داﻧﺶ
ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻻ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪي ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﮐﻢ ﻗﺪرت ،ﺗﻮان ﮔﺴﺘﺮش
ﺻﺎدرات و ﮐﺴﺐ ﺳﻬﺎم از ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي
ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
اﺳﺖ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در رﻗﺎﺑﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و
ﮔﺬر از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ شد ﮐﻪ از ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎد ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳعه اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺮدد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺪاقل  10درﺻﺪ ﺳﻬﺎم داراي ﺣﻖ رأي را در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
آﻧﮑﺘﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺬب کردهاند .اﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوي
ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﺎﻫﺮ و ارزان از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘند  .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي
ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﻣﺪﻧﻈﺮ
اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼك در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻗﯿﻤﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ آن اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻼك
ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺟﺬب ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ کرد.
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گذاري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪه ﻓﺮار از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ است .رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ
در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ورود ﺧﺎرﺟﯿﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه
اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ايــن ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري را راﻫﯽ ﺑﺮاي از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻻزم ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ
را راﻫﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﻪ ﺟﺬب آن ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .مفهــوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ:
در واﻗﻊ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﻓﺮاد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گذاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺒﺪ ﻣﺎﻟﯽ ( )FPIاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
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