اخبار خارجـــی

جدیــداش اســتﺨدام کــرده اســت .او ایــن ســمت
ﺗﺮﮐﯿﻪ
را در ژانویــه  2018بــر عهــده خواهــد گرفــت.
سال سخت برای بازار کفﺶ ترکیه
آقــای ســایالرد از ســال  2010مدیــر مــوزه
مــد پاریــس بــوده اســت .تاکنــون  28نمایشــگاه
را در مقــر مــوزه در »پالیــس گالریــا«و دیگــر
ســایتهای پاریــس برگــزار کــرده اســت .از
جملــه مــروری بــر طرحهــای »ژان لنویــن«
و »کریســتبل بالنســیا« .او ســابقه طوالنــی در
برگــزاری رویدادهــای حــوزه مــد دارد و از ایــن
بابــت در ایــن عرصــه فــردی مشــهور بهحســاب
برنــد کفــش ترکیــهای  Betaاعــالم کــرده
می آیــد.
اســت کــه در مــورد بازگشــت بــه رشــد صــادرات
باربــارا
کفــش بــه روســیه خوشبیــن اســت.
ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ
اکیــل ،مدیــر کل بتــا ،اخیــرا گفتــه اســت کــه در
تصمیمگیری برای بال به تﻌویﻖ افتاد
ســال  2016ســالی ســﺨت بــرای تمــام فعــاالن
در صنعــت کفــش بــوده اســت ،بــه ویــﮋه بــه
دلیــل تنشهــای موجــود بیــن ترکیــه و روســیه.
ایــن موضــوع در چنــد ســال اخیــر مشــﮑالت
زیــادی بــرای تولیدکننــدگان ترکیــهای بهوجــود
آورده اســت.آقای آکییــال امیــدوار اســتکه در
براســاس گــزارش شــرکت بــورس و اوراق
ســال  2017و  2018صنعــت کفــش ترکیــه بــا
بهــادار هنگکنــگ ،رأیگیــری در مــورد آینــده
رشــد و تحــرک روبــرو خواهــد شــد.
برنــد کفــش زنانــه »بــال اینترنشــنال« ،در روز 17
ژوئــن برگــزار خواهــد شــد.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
طبــﻖ گــزارش مــاه آوریــل ،ایــن شــرکت
مدیر موزه مد مدیر برند جیمز وستون شد
تحــت حمایــت کنسرســیوم بــه رهبــری
گروههــای ســهام خصوصــی »هیلهــوس
کپیتــال« و »ســیدساچ« بــود .آنهــا بــا 2
مدیــر اجــرای بــال بــرای قــراردادی بــه ارزش 6/8
میلیــون دالر همــﮑاری کردهانــد .ســهامداران
بــال در اواســﻂ ژوئــن دربــاره جزئیــات ایــن
قــرارداد صحبــت خواهنــد کــرد.

کمپانــی فرانســوی »جیمــز وســتون«،
اولیویــه ســایالد را بــه عنــوان مدیــر هنــری
1۸
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ایتالیائــی »اکــوزورا« پاســﺦ دهــد .اکــوزورا ایــن
پرونــده را در مــاه ژوئــن تشــﮑیل داد و مدعــی
شــد کــه برنــد ایوانــﮑا ترامــﭗ تعــدادی از
طرحهــای ایــن کمپانــی ،خصوصــا طرحهــای
مرتبــﻂ بــه »چیزهــای وحشــی« را کپــی
کــرده اســت .ایــن کمپانــی میگویــد شــباهت
طرحهــای »هیتــی« برنــد ایوانــﮑا ترامــﭗ بــه
ایــن مجموعــه آنقــدر زیــاد اســت کــه نمیتوانــد
یــک تصــادف باشــد.

وکالی خانــم ترامــﭗ گفتهانــد کــه
طرحهــای اکــوزورا آنچنــان متمایــز نیســتند
تــا ﺛابــت شــود از طرحهایشــان کپــی شــده
اســت .یــک قاضــی منطقــهای ایــاالت متحــده
تصریــﺢ کــرد نقــش خانــم ترامــﭗ در ایــن
پرونــده بــه دلیــل موقعیــت وی بهعنــوان مدیــر
اجرایــی شــرکت مهــم اســت و طبــﻖ بیانههــای
عمومــی او در رابطــه بــا »مدیریــت برنــد فعال و
جامــﻊ« نشــان میدهــد کــه طرحهــای مــورد
ســﺆال قــرار گرفتــه بــدون تﺄییــد وی عرضــه
نشــدهاند.

تولید بزرگترین
کفﺶ کاربردی در ایتالیا
یــک تولیدکننــده کفــش دســتدوز در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
منطقــه ایتالیایــی »ال مارکــه« ســفارش خــود را
بــرای کفــش آقــای »ابراهیــم تقــیاﷲ« بــه پایان
شکایت ایتالیاییها از دختر ترامﭗ
از ایوانــﮑا ترامــﭗ ،دختــر رئیــس جمهــور رســانده اســت.
تقــیاﷲ مراکشــیاالصل اکنــون در فرانســه
ایــاالت متحــده خواســته شــده اســت تــا بــه
ســﺆاالتی در رابطــه بــا طــرح دعــوی برنــد کفــش زندگــی میکنــد و نامــش بــه عنــوان دارنــده

کمپانــی ســال مالــی جــاری عنصــر مهمــی برای
نــوآوری نایﮑــی اســت.

بزرگتریــن پــا در جهــان در کتــاب رکوردهــای
گینــس ﺛبــت شــده اســت.

روﺳﯿﻪ
نگرانی ایتالیاییها از تحریم روسیه

انــدازه پــای چــﭗ او 38/1و پــای راســت
 37/5ســانتیمتر اســت .کمپانــی »ورلنــد«
بــرای ایــن منظــور مجبــور بــود تــا قالــب و کفــی
ویﮋهایــی بســازد .در نهایــت کفــش ســاخته شــده
بــه آدرس آقــای تقــیاﷲ در پاریــس ارســال شــد.
ســایز کفــش آقــای تقــیاﷲ  57اســت.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

صــادرات کفــش چرمــی در طــی ایــن یــازده
مــاه بــه ارزش  477/5میلیــون دالر بــوده اســت
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
12/5درصــد رشــد داشــته اســت .بنــگالدش در
بﺨــش کفــش برنامــه صــادرات بــه ارزش 1/22
میلیــارد دالر را دارد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ
سود بیﺶتر نایکی در سال جاری

سال بد کفﺶ پاکستان
بــا پایــان یافتــن ســال مالــی پاکســتان ،اداره
آمــار گــزارش داده اســت کــه در یــازده مــاه
ابتــدای ســال ایــن کشــور 8/9میلیــون جفــت
کفــش صــادر کــرده اســت و درآمــد حاصــل از
ایــن صــادرات  86/9میلیــون دالر بــوده اســت.
شــرکت نایﮑــی در ســال مالــی 2016-2017
ایــن میــزان درآمــد ســاالنه در مقایســه درآمــد  34/4میلیــارد دالری داشــته اســت کــه
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  6درصد
18/5درصــدی در حجــم و 12/9درصــدی در افزایــش داشــته اســت.
ارزش را داشــته اســت.
فــروش کفــش  8درصــد و فــروش پوشــاک
 9درصــد بیشتــر شــده اســت .نایﮑــی
ﺑﻨﮕﻼدش
همچنیــن در تمــام مناطــﻖ جﻐرافیایــی کــه در
رشد صادرات کفﺶ بنگالدش
آن فعــال اســت رشــد قابــل توجهــی در فــروش
بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی اداره داشــته اســت .بــرای مﺜــال 11درصــد رشــد در
توســعه صــادرات بنــگالدش ،طــی  11مــاه اول کشــورهای اروپــای غربــی و  17درصــد در چیــن.
ســال مالــی  ،2016-2017درآمــد صــادرات رشــد درآمــد در بازارهــای نوﻇهــور ایــن برنــد
چــرم بنــگالدش رشــد  9/2درصــدی داشــته و نیــز 14درصــد افزایــش داشــته اســت.
بــه 1/12میلیــارد دالر رســیده اســت .ارزش
درآمــد حاصــل از برنــد کفــش »کانــورز«،
صــادرات محصــوالت چرمــی  19درصــد افزایــش  2میلیــارد دالر 6 ،درصــد بیشــتر از ســال مالــی
داشــت و بــه  421/3میلیــون دالر رســید.
گذشــته بــوده اســت .مدیــر نایﮑــی گفت کــه این

آناریتــا پیلوتی ،رئیــس Assocalzaturiﬁc
گفــت :بعــد از فــراز و نشــیبهای ســال کــه
صنعــت کفــش ایتالیــا در ســال  2016تجربــه
کــرد ،مــا ســال  2017را بــا ﺛبــات و خوشبینــی
محتاطانهتــری شــروع کردیــم.
او در ادامــه افــزود :ایــن بﺨــش همچنــان
تمرکــز بــر صــادرات دارد و تنهــا در مــاه مــارس
صــادرات ســاالنه  13درصــد افزایــش یافــت.
در میــزان حجــم صــادرات  5درصــد رشــد
داشــتهایم .پیلوتــی همچنیــن عنــوان کــرد :ایــن
ســازمان قصــد دارد تــا مﺨالفــت خــود را بــا
تحریمهــای اعمــال شــده علیــه روســیه از ســوی
اتحادیــه اروپــا کــه بــرای  6مــاه دیگــر تمدیــد
شــده اســت ،ابــراز کنــد.
پیلوتــی میگویــد ایــن تحریمهــا اقدامــی
نادرســت اســت کــه صنایــﻊ ایتالیــا و روابــﻂ
تجــاری بــا مســﮑو را بــه خطــر میانــدازد و
ضررهــای ایــن تحریمهــا بــا توجــه بــه شــرایﻂ
اقتصــادی حــال حاضــر جهــان بســیار بیشتــر از
تنشهــای ژئوپلیتیﮑــی منطقــه اســت .او ادامــه
داد :ایتالیــا تولیــد بیــش از یــک ســوم کفشهای
اروپایــی را در حجــم و بیــش از نصــﻒ در ارزش
را در اختیــار دارد .امــا اگــر ایــن شــرایﻂ رقابتــی
فعلــی غالــب شــود داســتان موفقیــت صنعــت
کفــش ایتالیــا ادامــه نﺨواهــد یافــت.
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