اخـبار

اخـبارخـارجــی
اسﭙانیا
گـروه مادریـدی ایفمـا کـه برگزارکننـدهی
نمایشـگاه اسـت خبـر داد کـه شـماری از نامهای
تجـاری مهـﻢ در حـوزهی پایﭙـوش بـرای حﻀـور
در نخسـتین نمایشـگاه شـوزروم مومـاد ﺛبـت نام
کردنـد کـه نمایشـگاه جدیدی اسـت و جانشـین
نمایشـگاه ناموفـﻖ مومادشـوز میشـود.

بلژیﮏ
کمیسـیون اروپـا در پایـان سـال ۲۰18
ائتـالف پالسـتیﮏ بازیافتـی را تشـکیل داد که
سـهﻢداران صنعتـی حاﺿـر در کل زنجیـرهی
ارزش پالسـتیﮏ را گـرد هـﻢ مـیآورد .بـه
گفتـهی کمیسـیون اروپـا ایـن کار در راسـتای
تـالش مسـتمر بـرای بـردن اتﺤادیـهی اروپا به
سـوی اقتصـاد چرخشـی ،برانگیختن نـوآوری،
کاهـش پﺲماندهـای پالسـتیﮏ و افزایـش
سـهﻢ پالسـتیﮏ بازیافتـی در بـازار اسـت.
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انﮕلستان
ژوزف چینـی کـه از نـام هـای
تجـاری حـوزهی پایﭙـوش
اسـت در نزدیکـی ناحیـهی
کینـگکارس شـهر لنـدن
فروشـگاه جدیـدی افتتاح کرد.
بـه گفتـهی ژوزف چینی مکان
ایـن فروشـگاه جدید اسـت اما
دارای پیشـینه و میراﺛـی ﻏنی
اسـت کـه آجرهای چشـﻢگیر
و بادگیرهای دارای سـتونهای
آهنپوش جلوهای از آن اسـت.

ایتالیا
گـروه پایﭙـوش و کاالهـای چرمـی
سـیتوی کـه در هنگکنـگ
مسـتقر اسـت بیـش از  95درصـد
نمانـام ایتالیایـی کفشهـای ممتاز
ایتسـتونی را بـه تملـﮏ خـود در
آورد و  14.5میلیـون یـورو بابـت
ایـن معاملـه پرداختـه اسـت.

آلمان
سـازمان دکوتکـﺲ کـه در زمینـهی تﺤقیقـات و آزمایـش
منسـوجات فعالیـت میکنـد در چهارمین نمایشـگاه نگارخانهی
کفـش کـه از  1۰تـا  1۲مـارس در دوسـلدورف برگـزار شـد
اسـتاندارد چـرم خـود را معرفـی کـرد.
پاکستان
درآمـد صـادرات صنعت چرم پاکسـتان در پنﺞ ماه نخسـت سـال
مالیاتـی جاری (ژوییه-نوامبر  )۲۰18به  36۰میلیون دالر رسـید.
طبـﻖ دادههایـی کـه دفتـر فـدرال آمـار این کشـور منتشـر کرده
اسـت طـی ایـن دوره ارزش صـادرات پایﭙـوش چرمـی بـه 8145
میلیـون دالر رسـید کـه  16/5درصـد بیشتر از سـال  ۲۰17بود.

قﺰاقستان
در پـی انعقـاد قـراردادی چند سـاله ،دوچرخهسـواران
گـروه دوچرخهسـواری حرفهای آسـتانه در فصل جاری
کفـش جدیـد دوچرخهسـواری جدیـد اکسـتریﻢ پـرو
مﺤصـول شـرکت ایتالیایـی نورتویـر را به پـا خواهند
کـرد .اکسـتریﻢ پـرو کفـش گرانقیمـت جدیـد ایـن
شـرکت ایتالیایی اسـت.

بنﮕالدش
درآمد صادراتی سـازندگان پایﭙوش چرمی بنگالدش در شـش ماه نخسـت سـال مالی جاری(ژوییه-
دسـامبر )۲۰18بـه  3۲5میلیـون دالر رسـید کـه نشـانگر رشـد  5.9درصدی اسـت و بـه معنای آن
اسـت کـه بیـش از  6۰درصـد عایـدات صادراتـی در بخش چـرم از آن پایﭙوشهای چرمی اسـت.

ایاﻻت متحده آمریﮑا
نیوباالنـﺲ از نمانامهـای سرشـناس پوشـاک ورزشـی در پـی
سـاخت کارخانـهای پیشـرفته در شـهر میتویـن واقـﻊ در ایالـت
ماساچوسـت اسـت که افزون بر سـاخت و چاپ سـه بعدی مﺤل
تﺤقیـﻖ و پﮋوهـش نیـز خواهـد بود.
گـروه دیاسدبلیـو کـه از خردهفروشـان پایﭙـوش اسـت گـروه
کامیوتـو یکـی از قدیمیهـای کفـش و لـوازم جانبـی در ایـاالت
متﺤـده را بـه تملـﮏ خـود در آورد و قرار اسـت بابـت این معامله
نیـز مبلـﻎ  375میلیـون دالر بﭙـردازد .این در حالی اسـت که مقر
کامیوتـو در کانکتیـکات و مدیـر عامـل آن عـوض نخواهد شـد.
گـروه فوتالکـر کـه خردهفـروش پایﭙوشهای ورزشـی تخصصی
اسـت در پـی خرید سـهام اقلیت در گـروه نوپای سـوپر هروییﮏ
تولیدکننـدهی کفـش کودک اسـت و قصـد دارد  3میلیـون دالر
در ایـن نمانـام سـرمایهگذاری کنـد .جیسـون میـدن و هارشـال
سیسـودیا در سـال  ۲۰16ایـن گروه را تاسـیﺲ کردند.

برزیﻞ
برزیـل  113/47میلیون جفت کفش
بـه ارزش  976میلیـون دالر در سـال
 ۲۰18صـادر کـرد کـه بـه ترتیـب
نشـانگر کاهـش  1۰/8و 1۰/5
درصـد نسـبت بـه سـال قبـل اسـت.
بعـد از نشـانههای احیـای اندکـی در
مـاه اکتبـر و نوامبر ،صنعـت پایﭙوش
برزیـل سـال  ۲۰18را بـا رونـد منفی
پایـان داد و صـادرات از لﺤـاظ حجـﻢ
 ۲4/3درصـد و از لﺤـاظ ارزش 16/6
درصـد در مـاه دسـامبر افـت کـرد.

ژاپن
نمانـام ورزشـی آسـیکﺲ نمونهی
جدیـدی از کفـش خـود بـه نـام
گلسـاگا تولیـد کـرده اسـت کـه
گلسـاگا سـو نـام دارد .آسـیکﺲ
در سـال  1991عرﺿـهی گلسـاگا
را آﻏـاز کـرد و در آن از فنـاوری
لرزانــکی بــرای بالشــتﮏگذاری
کفیهـای فشـرده و قالبی از جنﺲ
 EVAو رویـهای سـبﮏ اسـتفاده
کـرده اسـت.

پرو
مﺆسسـهی تﺤقیقـات چـرم و پایﭙـوش
پرو(سـیتﮏکال) در پـی اجـرای طـرح
جدیدی با پایﭙوشسـازان کشور همسایهاش
بولیـوی اسـت .اخیرا ً گروهی بـه نمایندگی
از انجمـن صنفـی بولیوی(آپیکالـوی) از پرو
دیـدار کردنـد تا بررسـی کنند سـیتﮏکال
چـه کمکـی میتوانـد بـه  ۲5۰عﻀـو ایـن
انجمـن بـرای ارتقـا کسـبوکار بکنـد.

چین
کیـو یافـو رییـﺲ گـروه چینـی شـانگدون رویـل کـه
در سـال  ۲۰18میـالدی سـهام مسـلﻂ در گـروه لوازم
جانبـی و پایﭙوشهـای ممتـاز بالـی را بـه دسـت آورد
میگویـد شرکتشـان در پـی سرمشـﻖ گرفتـن از
رویکـرد تکﺜیـر نمانـام( )brandگـروه کاالهای تجملی
 LVMHاسـت و امید دارد که همانند آن شـرکت در
ایـن مسـیر موفﻖ شـود.
نمانـام پوشـاک ورزشـی چینـی آنتـا در مـاه نوامبـر به
مدرسـهای در استان سیﭽوان چین تجهیزات و پوشاک
ورزشـی هدیـه داد و بـرای تشـویﻖ بﭽههـا بـه فعالیت
بیشتـر نیز مراسـمی به نـام روز ورزش در این مدرسـه
برگـزار کـرد .آنتـا ایـن اقـدام را در راسـتای پشـتیبانی
از طـرح ملـی فراگیرتـری به نـام بنیاد پـرورش جوانان
چیـن انجام داده اسـت.

ونﺰوﺋال
طبـﻖ اخباری منتشـره از ونزوئال ،صنعت پایﭙوش این کشـور فقﻂ
بـا  ۲۰درصـد کل ﻇرفیـت کار میکنـد .لوییجـی پیسـال رییـﺲ
انجمـن ملی صنعـت پایﭙوش(کاونال) این کشـور آمریکای جنوبی
گفـت بـه علت تـورم سرسـامآوری که وجـود دارد برای شـرکتها
ممکـن نیسـت که انبارهـای خـود را احیا کنند.
مﮑﺰیﮏ
گروهـی متشـکل از  5تولیدکنندهی پایﭙـوش و مﺤصوالت چرمی
هندوسـتان بـه منظور شناسـایی مشـتریان بالقوه در مـاه نوامبر از
اسـتان گواناخواتـوی مکزیـﮏ بازدیـد کردند .ریاسـت ایـن گروه با
مختاراالمیـن رییـﺲ شـورای صـادرات چـرم هندوسـتان بـود که
گفـت مکزیﮏ بـازار جدیدی بـرای صـادرات این بخـش از اقتصاد
هندوسـتان است.
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