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 شاخص کاغذ روزنامه در آمریکا 

 2021می  11 –شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

پوندی،   27.7کاغذ روزنامه 

 قرقره 

 603.33 - 563.33 + 20.51 583.33 دالر آمریکا 

 

 

حومه    24های  کلرادو سان یک سایت خبری دیجیتال جدید و یک زنجیره روزنامه   –   کاغذ روزنامه در آمریکا

شهری را در تملک خانوادگی دارد در اطراف دنور در اختیار گرفت. این عمل با مشارکت غیرانتفاعی ناشنال تراست  

  2.7یزیون به مبلغ  های تلویزیونی را به گری تلودر مورد لوکال نیوز انجام شد )خبرهای محلی(. مردیت ایستگاه

 های دیجیتال باشد. ای اجازه داد تا کامالً تمرکزش روی مجله خود و دارایی میلیارد دالر نقد فروخت و خانه رسانه 
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اندازی گروه آوراستوری مدیا دریافت کردند. این شرکت  نگاران خبرهای خوبی در هفته قبل با راه در کانادا، روزنامه 

برند در دو سال آینده افزایش دهد، درهرحال،    50نفر و    250د کارمندان خود را به  متمرکز بر عموم در نظر دار

، در حوزه کاغذ، پیپر  PPI Pulp & Paper Weekاین طرح اکنون هیچ عنوان چاپی را ندارد. طبق گزارش  

تولید   ریور  پاور  کاتالیست  کارخانه  در  آور  PMIاکسلنس  اول  از  که  کرد  آغاز  کلمبیا  بریتیش  در    2020یل  را 

بندی خواهد  های بسته ای و درجهجای کاغذ روزنامه، این دستگاه تولید کاغذ قهوه شده بود. درهرحال، به تعطیل 

های شامل های متعددی از افزایش و بعضی داده های کاغذ روزنامه، هفته گذشته شاهد گزارش کرد. در مورد قیمت

مربوط به تجارت در ما بودند. درنتیجه، و پس از سه هفته پایداری، شاخص کاغذ  ه می ماه آوریل بود، اما اکثراً 

دالر در تن رسید. در سال    583.33به    % 3.64دالری داشت و با    20.51پوندی در آمریکا افزایش    27.65روزنامه  

 دالر باال رفت.  65جاری، تاکنون شاخص ما 

 شود. عالم می وقت هلسینکی اظهر به  12در  2021می    18شنبه های بعدی در سه شاخص
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