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 شاخص کاغذ روزنامه در آمریکا 

 2021ژوئن  8 –شاخص کاغذ 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

پوندی،   27.7کاغذ روزنامه 

 قرقره 

 603.75 - 564.71 0.00 584.23 دالر آمریکا 

 

 

در ماین، گروه سان مدیا در هفته گذشته چاپ انتشارات خود در لویستون شامل    –   کاغذ روزنامه در آمریکا

سال چاپ   125کارهای چاپ و توزیع در پورتلند جنوبی را تعطیل کرده است )گزارش سان ژورنال(. این عمل به 

بق گزارش بنگور  در لویستون پایان داد و پورتلند جنوبی را تبدیل به چاپ انحصاری روزنامه در این ایالت کرد )ط

  24دیلی(، که چاپ به آن محل منتقل خواهد شد. در مینه سوتا، فالز ژورنال بین المللی آخرین نسخه خود را در  
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اما در سال  بار چاپ می ژوئن منتشر خواهد کرد )طبق گزارش پاین ژورنال(. این روزنامه هر پنج روز یک  شد، 

گذاری  روزنامه توسط گروه مدیا نیوز تصاحب شد، که مالک آن سرمایه بار تغییریافته بود. این  به دو روز یک   2021

آلدن گلوبال کاپیتال است، که تقریباً یک سال قبل اتفاق افتاده است. در سایر نقاط، آتالنتیک آژانس خود آتالنتیک  

را روشن کند    که نقش آن دهد، باهدف اینآورد و نام تجارتی آن را به النگ دش تغییر می را به گردش درمی   57

های هفته قبل تغییری  های کاغذ روزنامه، گزارش و درآمد را افزایش دهد )طبق گزارش دیجی دی(. در مورد قیمت

  584.23پوندی در آمریکا ارزش هفته قبل خود را در حد    27.65نداشته است. درنتیجه، شاخص کاغذ روزنامه  

دالر    21ت که شاخص ما پایدار است، که پس از تقریباً  دالر در تن تکرار کرده است. این نشانه هفته سوم اس 

 دالر افزایش قیمت از شروع سال جدید است. 66افزایش در اواسط ماه می و 

 شود.وقت هلسینکی اعالم می ظهر به  12در  2021ژوئن   15شنبه های بعدی در سه شاخص
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